Hindamiskriteerium

projekti eesmärk ja
kirjeldus

eeldatav kasulikkus Elva
vallale, sh osalejate
ja/või kasusaajate arv

Osakaal

30%

30%

Punktid

Hindamiskriteeriumide miinimum- ja maksimumväärtuste määratlus

0

Projekti eesmärki ei ole kirjeldatud või see ei vasta projektitoetuste andmise eesmärgile. Projekti sisu kirjeldus on
puudu.

1-10

Projekti eesmärk ei ole selgelt kirjeldatud, on ebarealistlik või ei vasta meetme
eesmärkidele. Eesmärgi saavutamine projekti lõpuks võttes arvesse eelarve ja ajaressurssi ei ole tõenäoline.

11-20

Projekti eesmärk ei ole täies mahus kirjeldatud. Projekti sisu kirjeldus on elementaarsel kujul olemas, saab
ettekujutuse projektist ja tekitab huvi.

21-30

Projekti eesmärgipüstitus on selgelt sõnastatud ja põhjendatud ning on tugevalt seotud projektitoetuste andmise
eesmärgiga. Eesmärk ühtib Elva valla arengukava eesmärkidega. Projekti sisu kirjeldus on väga informatiivne ja
huvitav.

0

Informatsioon hindamiskriteeriumi kohta puudub või ei ole projektis püstitatud eesmärgid kooskõlas Elva valla
arengupõhimõtetega ning puuduvad teised kasusaajad peale projektitoetuse taotleja.

0-10

Projekt ei soodusta koostööd kohalikul tasandil. Projekt omab väikest mõju kogukonnale. Projekti kasusaajate arv on
projekti suurust arvestades väike.

11-20

Projekt soodustab koostööd kohalikul tasandil. Projektil on positiivne mõju kogukonnale. Projekti osalejate/
kasusaajate arv on projekti suurust arvestades mõistlik.

21-30

Projekti kaasatakse või tehakse koostööd kohalike elanikega, ettevõtetega või teiste organisatsioonidega. Projektil on
positiivne mõju Elva valla mainele ja kogukonnale. Projekti osalejate/ kasusaajate arv on projekti suurust arvestades
suur.

0
projekti eelarve ning
info kaasrahastajate
kohta

teavitusplaan

30%

10%

0-10
11-20

Informatsioon hindamiskriteeriumi kohta puudub või ei ole projekt esitatud eelarvega teostatav.
Vald on projekti peamine või ainuke rahastaja.
Projekti eelarve on realistlik, kuid kaasrahastajate ja/või omafinantseeringu osa võiks olla suurem.

21-30

Projekti eelarve on läbipaistev ning kulu- ja tuluallikad on arusaadavad ning põhjendatud. Projektil on arvestatav
omafinantsseering ja/või kaasrahastajate panus.

0

Projektis puudub informatsioon teavitusplaani kohta.

1-5

Projekti teavitusplaan ei ole täies mahus selgelt kirjeldatud. Projekti teavituskanalite valik on kesine või ühekülgne
ning teavituskanalite vastavus projekt sihtgrupile on kaheldav. Projektis ei ole kirjeldatud, kuidas kasutatakse Elva
valla sümboolikat projekti teavitusplaanis.

6-10

Projekti teavitusplaan on põhjalik ning kasutatakse erinevaid teavituskanaleid. Teavituskanalid vastavad projekti
sihtgrupile. Projektis on kirjeldatud, kuidas kasutatakse Elva valla sümboolikat projekti teavitusplaanis.

