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Kohaliku arengu strateegia 2014–2020 hindamiskriteeriumid 

 

1. Kohaliku arengu strateegia arendamisse kaasamise protsessi kirjeldus 

Kirjeldada seda, mil määral olid erinevad huvirühmad kohalikus piirkonnas kaasatud kohaliku 

arengu strateegia koostamisse, ja teavitustegevust (eelkõige SWOT, vajaduste väljaselgitamine, 

eesmärkide ja tegevuste määratlemine). Strateegia aruteludesse kaasatud isikute nimekirjad, 

koosolekute arv, protokollid jm kaasamist tõendavad dokumentide olemasolu. Kaasamisviisid, 

avalikustamine. 

 

2. Hetkeolukorra kirjeldus 

Kohaliku arengu strateegiaga hõlmatud piirkonna ja rahvastiku piiritlemine. Hinnatakse, kas 

hetkeolukorra kirjeldus sisaldab piirkonna jaoks oluliste probleemide, sh kalandussektori 

probleemide väljatoomist. Kas esitatud andmed on usaldusväärsed? 

 

3. SWOT-analüüs 

Piirkonna arenguvajaduste ja potentsiaali analüüs. Kas olemasolevad võimalused, tugevused, 

nõrkused ja ohud on realistlikult välja toodud? Kas analüüs on kooskõlas piirkonna vajadustega, 

kas on kajastatud piirkonna ja kalandussektori jaoks olulisema tähtsusega teemad? 

 

4. Strateegilised valikud 

Sekkumisloogika: kas kohaliku arengu strateegia toob välja selged seosed vajaduste, SWOT-

analüüsi, eesmärkide ja tegevuste vahel. Kas valitud tegevussuunad tagavad kalandussektori 

tervikliku arengu piirkonnas? 

  

5. Eesmärkide seadmine ja mõõdetavus 

Hinnatakse, kas eesmärgid on saavutatavad ja realistlikud kohaliku arengu strateegia 

tegevussuundade elluviimisel ning lähtuvad vajadustest. Kas eesmärgid on konkreetsed ning 

sisaldavad kvantitatiivset, kvalitatiivset ja ajalist mõõdet nende saavutamise hindamiseks? Kas 

seatud eesmärgid on kooskõlas kavandatava rahastamisega? 

 

6. Kohaliku arengu strateegia uuendusliku ja integreeritud olemuse kirjeldus 

Kas strateegia tegevustesse on kaasatud uuenduslikkus kohalikul tasandil või jäädakse 

olemasolevale tasandile? Kas strateegia tegevused tugevdavad sidusust ja koostööd erinevate 

sektorite vahel või kalandussektori ettevõtjate vahel?  

 

7. Horisontaalsed põhimõtted 

Kas kohaliku arengu strateegia käsitleb/arvestab selliseid teemasid nagu keskkonnahoid, 

regionaalne areng, kodanikuühiskonna areng, võrdsete võimaluste tagamine. 

 

8. Seosed teiste piirkonna kohta koostatud arengukavade ja strateegiatega 

Kas kohaliku arengu strateegia täiendab ja annab lisaväärtust teistele selle piirkonna arengu 

eesmärgil koostatud arengukavadele ja strateegiatele? Kas kattuvus või lisandus on välja toodud 

koos viidetega? Kohaliku arengu strateegia peaks selgelt näitama, millist lisandväärtust annab 



piirkonnale strateegia rakendamine ja alt-üles lähenemise printsiip – miks eelistada sellist 

lähenemist muudele lähenemistele. 

 

9. Kohaliku algatusrühma töökorraldus 

Kohaliku algatusrühma tegutsemise alused, kogemused, võimekus kohaliku arengu strateegia 

elluviimiseks. Administratiivse ja finantsjuhtimise korralduse, sh personalitöö (palgaliste 

töötajate arv ja ülesanded) kirjeldus. Juhatuse töökorra kirjeldus. Mida selgem ja üksikasjalikum 

on kirjeldus, seda läbipaistvam ja usaldusväärsem on kohaliku algatusrühma tegevus strateegia 

elluviimisel. Võimekus strateegia elluviimiseks – kas personal, teadmised ja oskused on piisavad 

ja kooskõlas ülesannetega strateegia elluviimiseks.  

 

10. Elavdamine ja kommunikatsioon 

Kas on kirjeldatud, milliseid tegevusi ja kui tihti tehakse selleks, et parandada huvirühmade, sh 

vähemaktiivsete huvirühmade võimekust projektide koostamiseks ja elluviimiseks? Milliseid 

teavituskanaleid ja -meetodeid kasutatakse, kui tihti? Kui suurt rõhku pannakse 

teavitustegevusele: kellele, miks, mida, millal ja kuidas (kanalid). Kas ja kuidas teavitatakse 

headest praktikatest? Kas ja mil määral pakutakse abimaterjale potentsiaalsele toetuse taotlejale, 

milline on nende kvaliteet ja kättesaadavus? 

 

11. Projektitoetuse taotluste hindamine ja projektide paremusjärjestuse moodustamine 

Projektide hindamise korras peaks olema kirjeldatud, kuidas hindamine toimub, kuidas ja mis 

alustel valitakse hindamiskomisjon ja kui pikaks ajaks kinnitatakse hindamiskomisjoni koosseis. 

Kuidas on jaotatud ülesanded taotluse vastuvõtja, juhatuse ja hindamiskomisjoni vahel? Kas on 

kirjeldatud seotud isikute taandamise protseduur? Kas on kirjeldatud, kuidas tegeletakse 

kaebustega? 

 

12. Hindamiskriteeriumid 

Kas järgitakse üldiseid valikupõhimõtteid, nagu projekti põhjendatus, mõju kohaliku arengu 

strateegia eesmärkide saavutamisele, projekti kuluefektiivsus, taotleja võimekus projekti 

elluviimiseks, mõju läbivatele teemadele (regionaalsele arengule, keskkonnahoiule, 

kodanikuühiskonna arengule, võrdsete võimaluste tagamisele)? Hindamiskriteeriumide 

koostamisel ja rakendamisel kohaldatakse kriteeriume, mis tagavad selle, et projektid aitavad 

kaasa eesmärkide täitmisele ja tulemuste saavutamisele ning on mittediskrimineerivad ja 

läbipaistvad. 

 

13. Kohaliku arengu strateegia seire ja hindamistegevus 

Kuidas on korraldatud toetust saanud projektide elluviimise seire: kes, mida, millal teeb. 

Milliseid andmeid kogutakse ja analüüsitakse? 

 

14. Rahastamiskava 

Kas eelarve on erinevate tegevussuundade vahel loogiliselt jaotatud, arvestades kohaliku arengu 

strateegia eesmärke, ja kas sellest piisab tegevuste elluviimiseks. Kas ressursside kasutus on 

vastavat tegevust arvestades optimaalne ja õigustatud?  

 

Strateegia hindamise skaalad:  

0 punkti – puudub teave, mida hinnata, teave on minimaalne, esitatud on valeandmeid, tegevus ei 

ole kooskõlas õigusraamiga või puuduvad nõutud kohaliku arengu strateegia osad; 



1 punkt – teave on vähene, lünklik ja üldsõnaline või esineb vastuolu kohaliku arengu strateegias 

toodud muu informatsiooniga; 

2 punkti – teave on vähene ja üldsõnaline, kuid kooskõlas kohaliku arengu strateegias toodud 

muu informatsiooniga; 

3 punkti – esitatud teave on selge, konkreetne, sidus ning kooskõlas kohaliku arengu strateegias 

toodud muu informatsiooniga;  

4 punkti – esitatud teave on põhjalik ja sisukas, vajaduse korral fokusseeritud ja kõiki aspekte 

arvestav ning annab selge ülevaate planeeritud tegevustest, ülesannetest, eesmärkidest või 

vajadustest. 
  


