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Taotluse hindamise kriteeriumid

Mõju valdkond

Hindamise kriteeriumid

Hindepunktid

Projekti majanduslik mõju

Projekti oodatava tulemuse rakendamisel on
kohene laiem majanduslik potentsiaal
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Projekti oodatava tulemuse rakendamisel
võib olla laiem majanduslik potentsiaal
Projekti oodataval tulemusel on majanduslik
mõju projektis osaleja jaoks
Projekt ei ole otseselt suunatud majandusliku
mõju saavutamisele, aga projekti tulemuste
rakendamisel võib ilmneda teatav kaasnev
positiivne majanduslik mõju
Projektil puudub positiivne majanduslik
mõju
Projekti uuenduslikkus.
Projekt on uuenduslik rahvusvahelisel
Uuenduslikkus aitab kaasa tasandil
sektori
konkurentsivõime
kasvule ja innovaatorluse
toetamine on selle üks
võtmekomponente
Projekt on uuenduslik Eesti tasandil
Projekt on uuenduslik antud valdkonna jaoks
Projekt on uuendusliku väärtusega üksnes
taotleja jaoks
Projekt ei ole uuenduslik
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Laiem majanduslik mõju,
mis
suurendab
sektori
konkurentsivõimet üldiselt
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Majanduslike kriteeriumidega seotud hindepunktide osakaal 45%.
Maksimaalne võimalik hindepunktide arv 8.
Mõju valdkond

Hindamise kriteeriumid

Projekti oodatava tulemuse rakendamisel on
kohene
positiivne
mõju
üldlevinud
Eelistatakse projekte, mis on keskkonnaprobleemide lahendamisele
suunatud keskkonnasäästliku
toote või tootmislahenduse
väljatöötamisele
Projekti oodatava tulemuse rakendamine
võib
lahendada
üldlevinud
Keskkonnamõju

Hindepunktid
4

3

keskkonnaprobleeme
Projekti oodatav tulemus võib aidata
lahendada keskkonnaprobleemi projektis
osaleja jaoks
Projekt ei ole otseselt suunatud keskkonnaga
seotud probleemide lahendamisele, aga
projekti tulemuste rakendamisel võib
ilmneda mõningane kaasnev positiivne
keskkonnamõju
Projektil puudub positiivne keskkonnamõju
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Keskkonnamõju kriteeriumide hindepunktide osakaal 30%.
Maksimaalne hindepunktide arv 4.
Mõju valdkond

Hindamise kriteeriumid

Hindepunktid

Piiriülene koostöö

Projekt moodustab osa laiemast piiriülesest
EIP koostööprojektist
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Projekt sisaldab olulisel määral piiriülest
koostööd, kaasatud on välispartnerid
Projekt sisaldab vähesel määral piiriülest
koostööd
Projekt küll sisaldab piiriülest koostööd, ent
selle vajalikkus on küsitav, tegevused
ebaselged
Projekt ei sisalda piiriülest koostööd
Projekti tulemuste levitamine on ulatuslikult
ja läbimõeldult kavandatud
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Koostöö teiste riikide EIP
töörühmadega või
muu
piiriülene koostöö aitab
võimendada projekti raames
elluviidavaid tegevusi, annab
neile
laiapõhjalise
lisandväärtuse
ja
tagab
laiema tulemuste levitamise
välispartnerite kaudu

Tulemuste levitamine
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Projekti tulemuste
levitamine aitab laiendada
projektist kasusaajate ringi
Projekti tulemuste levitamine on rahuldavalt
planeeritud
Projekti tulemuste levitamisele on mõeldud,
ent planeerimises esineb puudujääke
Projekti tulemusi on kavas levitada
minimaalselt või levitamiseks puudub selge
tegevuskava
Projektil
puudub
projekti
tulemuste
levitamise kava
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Koostöö ja tulemuste levitamisega seotud hindepunktide osakaal 25%.
Maksimaalne võimalik hindepunktide arv 8.

