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SAAREMAA VALLA MITTETULUNDUSTEGEVUSTE TEGEVUSTOETUSTE
TAOTLUSTE HINDAMISMETOODIKA
1. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab hindamiskomisjon hindamiskriteeriumite
alusel. Hindamiskomisjon moodustatakse vallavalitsuse korraldusega.
2. Hindamiskomisjoni liikmetel on õigus vähendada eelarves konkreetse kulurea jaoks
planeeritud summat, kui kulu suurus ei ole piisavalt kulusäästlik. Hindajad peavad nimetatud
ettepanekut ja kärpe täpset suurust sisuliselt põhjendama
3.Taotlusi hinnatakse skaalal 0–2 vastavalt hindamiskriteeriumitele. Taotluse
hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud ning hinnete kirjeldused:

Kriteerium 1. Mõju piirkonna või Saaremaa valla elukeskkonna parendamisel
(30%)
2

Taotluse eesmärk panustab valla eesmärkide elluviimisele. Taotletav toetussumma ja
kavandatud tegevused aitavad kaasa piirkonna/valla arengule.

1

Taotluse eesmärk panustab osaliselt valla eesmärkide elluviimisele. Taotletav
toetussumma on kaudselt seotud piirkonna arenguga.

0

Taotletav toetussumma ei ole otseselt seotud piirkonna arenguga ja ei panusta valla
eesmärkide elluviimisse.

Kriteerium 2. Mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele.
(30%)
2
Taotluse koostamisse ja elluviimisesse on kaasatud kohalikud elanikud, ettevõtted, teised
organisatsioonid. Taotlus viiakse ellu erinevate organisatsioonide koostöös. Taotlus
soodustab koostööd kohalikul tasandil. Taotlus mõjutab kogukonna olukorda ja laiemalt
piirkonda.
1
Taotluse koostamisse või elluviimisesse on kaasatud kohalikud elanikud, kuid ei panusta
kogukonna liikmete koostöö parendamisse. Taotlus mõjutab kogukonna olukorda
vähesel määral.
0
Hindamiskriteeriumi kohta informatsioon taotluses puudub. Taotlusel puudub mõju
kogukonna koostööle.
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Kriteerium 3. Taotluse uudsus. Traditsioonide jätkamine. Prioriteetsus.
(20%)
2

Taotlusel on kas uudne idee, metoodika, loodav teenus või toode või taotlus sisaldab
kohalikul tasemel oluliste traditsioonide jätkamist või on piirkonna jaoks prioriteetne.

1

Taotlus sisaldab vähesel uuenduslikke elemente, on vähesel määral prioriteetne või
seotud traditsioonide jätkamist.

0

Taotlus ei sisalda uuenduslikke elemente, ei ole prioriteetne ega seotud traditsioonide
jätkamisega.

Kriteerium 4. Taotluse eelarve kulude ja tulude põhjendatus
(20%)
2
Taotluse kulud on taotletavate tegevustega seotud, vajalikud, mõistlikud ja
kulusäästlikud. Taotleja omapoolne rahaline panus on suurem kui nõutud minimaalne
omafinantseering. Taotlejaga on sõlmitud munitsipaalvara haldamise või avaliku
kasutuse leping (kui eesmärkide saavutamiseks on vajalik vara olemasolu).
1
Tegevustega planeeritud kulud ja tulud on piisavad, kuid pole kindel, et nendega
saavutatakse soovitud tulemus või planeeritud kulud on ebaproportsionaalselt suured.
Tagatud on taotleja minimaalne nõutud omapoolne rahaline panus.
0
Tegevusteks planeeritud kulud ja tulud ei ole optimaalsed ja ei võimalda püstitatud
tegevusi ellu viia. Taotleja ja toetatav tegevus ei ole jätkusuutlikud.

