HINDAMISMETOODIKA
Ida-Virumaa ettevõtluse ja inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamise toetus
1. Vastavaks tunnistatud taotlusi hindab Riigi Tugiteenuste Keskuse (edaspidi RTK) poolt
kinnitatud hindamiskomisjon meetme määruses ja hindamismetoodikas kirjeldatud
valikukriteeriumite alusel.
2. Hindamisprotsessi kaasatakse vajadusel täiendavad eksperdid, kelle eksperthinnangut
projektide hindamisel arvestatakse.
3. Taotlusi hinnatakse kolme esimese kriteeriumi lõikes skaalal 0-4, kus:
4-väga hea
3-hea
2-keskpärane
1-nõrk
0-puudulik
4. Lisakriteeriumi hinnatakse skaalal 0; 0,25; 0,5.
5. Taotluse koondhinne moodustub hindamiskomisjoni iga üksikliikme poolt antud kolme (3)
hindamiskriteeriumi hinnete kaalutud keskmisest. Taotluse kaalutud keskmise hinde saamiseks
korrutatakse iga kriteeriumi hindepunktid läbi vastava kriteeriumi osakaaluga (esimese
kriteeriumi hinne osakaaluga 40%, teise kriteeriumi hinne osakaaluga 30% ja kolmanda
kriteeriumi hinne osakaaluga 30%), millele liidetakse lisakriteeriumile antud hinnete kaalutud
keskmine. Taotluse koondhinne ja hindamiskriteeriumite hinded arvutatakse täpsusega kaks (2)
kohta peale koma.
6. Taotluse hindamisel võetakse arvesse nii taotluses sisalduv kui taotlejalt täiendavalt saadud
informatsioon. Taotluste hindamisel on hindajatel muu hulgas õigus hinnata taotluses esitatud
informatsiooni (sh esitatud prognooside) realistlikkust, asjakohasust ning põhjendatust.
7. RTK koostab hindamisaruande, milles sisaldub RTK projektikoordinaatori hinnang ning
edastab selle määratud tähtajaks hindamiskomisjonile. Juhul, kui hindamisse on kaasatud ka
ekspert, lisatakse hindamisaruandele ka eksperthinnang. Hindamiskomisjon analüüsib
taotlustele antud hinnanguid, kujundab oma arvamuse ja hindab taotlusi vastavalt kinnitatud
hindamismetoodikale. Hinnete põhjendused tuleb välja tuua komisjoni protokollis.
8. Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui kriteeriumites 1-3 antud hinne on vähemalt 2
ning kriteeriumite 1-3 koondhinne on vähemalt 2,75. Hinnang taotlusele loetakse negatiivseks
ning taotlus ei kuulu rahuldamisele juhul, kui hindamisel on kriteeriumite 1-3 hinne alla 2 või
kriteeriumite 1-3 hinnete
koondhinne on alla 2,75. Juhul, kui taotlus ei ületa
hindamiskriteeriumi lävendit, hindamine katkestatakse ning taotlus edasisele hindamisele ei
kuulu.
9. Hindamiskomisjon teeb RTKle ettepaneku taotluse rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks,
kõrvaltingimusega rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks. Koos taotluse rahuldamise

ettepanekuga esitatakse ka ettepanek taotluse rahuldamise tingimuste osas. Juhul kui
hindamiskomisjon teeb ettepaneku taotluse osaliseks rahuldamiseks või kõrvaltingimusega
rahuldamiseks, tuleb hindamiskomisjonil protokolli märkida vastavad põhjendused. Koos
taotluse rahuldamata jätmise ettepanekuga esitatakse taotluse rahuldamata jätmise põhjendused
iga valikukriteeriumi lõikes.
10. Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise, kõrvaltingimuse
mitterahuldamise otsuse teeb hindamiskomisjoni ettepaneku alusel RTK.

rahuldamise

või

A. PÕHIVARAINVESTEERINGU PROJEKTIDE HINDAMISMETOODIKA
Kriteerium 1. Projekti mõju meetme eesmärkide ja oodatavate tulemuste saavutamisele.
Osakaal maksimaalsest koondhindest 40%
Hinnatakse, kuivõrd vajalik ning mõjus on investeering meetme eesmärkide seisukohast,
eelistades maakonnas rohe- ja digipöördega seotud investeeringuid. Kui suur on projektist
potentsiaalsete kasusaajate arv ettevõtjate või inimeste näol ning milline on investeeringu mõju
nende jaoks? Kas projekti tulemusena luuakse maakonda ettevõtluse mitmekesistamiseks või
inimeste tööalaste oskuste arendamiseks uusi teenuseid või tegevusi või kas olemasolevaid
teenuseid pakutakse suuremas mahus või paremas kvaliteedis? Kas projektiga rahastatav
investeering on ka pärast projekti lõppu jätkusuutlik ja toimiv (nõue säilitada investeeringut ning
tema funktsioone vähemalt viis aastat pärast projekti lõpetamist) ning pikaajaliselt vajalik?
0
Projekt ei too kaasa meetme eesmärkide seisukohast positiivseid muutusi maakonnas.
Projektis kavandatud investeeringu vastu puudub Ida-Virumaal vajadus või on mõju IdaVirumaa ettevõtluse või inimeste oskuste mitmekesistamise seisukohast puudulik või väga
väikese kohaliku ulatusega. Potentsiaalne kasu saavate ettevõtjate või inimeste arv jääb
alla nõutud sihttaset (minimaalselt 10 unikaalset ettevõtet või 50 inimest) või ei ole
tulemus- ja väljundnäitajate sihtasemete saavutamine realistlik. Projekti raames kavandatu
ei toeta projektile seatud sihtasemete saavutamist. Projektiga kavandatav investeering ei
ole pärast projekti lõppu kestlik ega jätkusuutlik või ei võimalda taotluses sisalduvad
andmed projekti mõju ja jätkusuutlikkust hinnata.
1
Vahepealne hinnang
2

3
4

Projekt toob meetme eesmärkide seisukohast ning maakonnas rohe- ja digipöördele
kaasaaitamise seisukohast kaasa mõõdukalt positiivseid muutusi. Projektis kavandatud
investeeringu mõju Ida-Virumaa ettevõtluse või inimeste tööalaste oskuste
mitmekesistamiseks on keskpärane ning vähemalt kohaliku omavalitsuse piiridest üle
ulatuv. Planeeritav investeering on tõenäoliselt vajalik, kuid sellega seotud
teenuste/tegevuste nõudluses esineb väiksemaid küsitavusi. Potentsiaalne kasu saavate
ettevõtjate või inimeste arv on investeeringu iseloomu arvestades piisav ning saavutab
vähemalt minimaalse nõutud sihttaseme (10 unikaalset ettevõtet või 50 inimest). Projekti
tulemus- ja väljundnäitajate sihttasemete saavutamises on mõned küsitavused. Taotleja on
läbi mõelnud investeeringu säilimise eeldused, kuid planeeritud projekti järgsetes
tegevustes on väiksemaid küsitavusi.
Vahepealne hinnang
Projekt avaldab meetme eesmärkide saavutamisele ning maakonnas rohe- ja digipöördele
kaasaaitamise seisukohast tugevat positiivset mõju. Projektis kavandatud investeeringu
mõju Ida-Virumaa ettevõtluse või inimeste oskuste mitmekesistamiseks on suur ning
vähemalt maakondliku ulatusega. Kavandatava investeeringu järgi on piirkonnas selge
vajadus ja nõudlus. Potentsiaalne kasu saavate ettevõtjate või inimeste arv on

märkimisväärne ning ületab tunduvalt minimaalselt nõutud sihttaset (10 unikaalset
ettevõtet või 50 inimest). Kavandatud investeering on piisav projekti väljund- ja
tulemusnäitajate sihttasemete saavutamiseks. Taotleja on selgelt läbi mõelnud
investeeringu säilimise eeldused ning kavandanud jätkutegevusi, mis aitavad tagada
investeeringu kestvuse.
Kriteerium 2. Taotleja võimekus projekti elluviimiseks. Osakaal taotluse maksimaalsest
koondhindest 30%.
Hinnatakse, milline on taotleja võimekus projekt ellu viia. Kas vajalikud omavahendid
kavandatud investeeringuteks on olemas või on plaanitud realistlikud allikad nende hankimiseks,
kas taotlejal on finantsvahendid investeeringuga seotud tegevuste või teenuste pakkumiseks
kavandatud funktsionaalsuses? Kas taotleja senine tegevustaust või projektimeeskonna
kompetentsid on piisavad investeeringu elluviimiseks ning investeeringuga seotud tegevuste või
teenuste pakkumiseks kavandatud funktsionaalsuses? Kas investeeringu tähtaegseks
elluviimiseks vajalikud tehnilised või muud eeltingimused on täidetud? Millised on riskid
investeeringu elluviimiseks ning kas neid on võimalik maandada. Kas taotlejal on finantsiline
võimekus investeeringu jätkusuutlikkuse tagamiseks?
0
Taotlejal puuduvad finantsvahendid või võimalused täiendavate finantsvahendite
kaasamiseks kavandatud investeeringu tegemiseks ning investeeringuga seotud tegevuste
või teenuste pakkumiseks. Taotleja senine taust, põhikirjaline tegevus või varasem
kogemus ei toeta projekti elluviimist. Projektimeeskonnal puudub vajalik kompetents või
kogemus investeeringu elluviimiseks ja investeeringuga seotud teenuste või tegevuste
pakkumiseks pärast projekti lõppu. Projekti tähtaegseks elluviimiseks vajalikud tehnilised
või muud eeltingimused ei ole täidetud ning nende täitmine projekti elluviimise ajal ei ole
realistlik. Projekti teostamise riske ei ole hinnatud või on projekti elluviimisega seotud
riskid ülemäära kõrged ning maandamata. Taotluses sisalduvad andmed ei võimalda
taotleja võimekust hinnata.
1
Vahepealne hinnang
2
Taotleja finantsvõimekus on üldjoontes rahuldav, et kindlustada investeeringu
elluviimiseks vajalik finantseerimine ning tagada investeeringuga seotud tegevuste või
teenuste pakkumine. Taotleja senine taust, põhikirjaline tegevus on kaudselt seotud
käesoleva projekti elluviimisega, kuid varasemad kogemused kinnitavad projekti
elluviimise võimekust. Projektimeeskond on komplekteeritud, kuid kõik projekti
elluviimiseks vajalikud kompetentsid ei pruugi olla kaetud või ei ole arusaadav, kust
kaasab taotleja vajalikke kompetentse projekti elluviimiseks ja investeeringuga seotud
teenuste või tegevuste pakkumiseks pärast projekti lõppu. Investeeringu edukaks
elluviimiseks vajalikud tehnilised või muud eeltingimused on suures osas täidetud või
täidetakse tõenäoliselt projekti elluviimise jooksul. Projekti teostamise riske on hinnatud,
kõiki olulisi riske on suures osas võimalik maandada. Taotleja võimekus tagada
investeeringu jätkusuutlikkus on rahuldav.
3
Vahepealne hinnang
4
Taotleja finantsvõimekus on tugev, et kindlustada investeeringu elluviimiseks vajalik
finantseerimine ning tagada investeeringuga seotud tegevuste või teenuste pakkumine.
Taotleja senine taust, põhikirjaline tegevus või kogemused toetavad projekti elluviimist.
Projektimeeskond on komplekteeritud optimaalselt, meeskonnas on tagatud varasem
kogemus või valdkonnaspetsiifilised kompetentsid, mis on vajalikud projekti
elluviimiseks ja investeeringuga seotud teenuste või tegevuste pakkumiseks pärast
projekti lõppu. Investeeringu edukaks ja tähtaegseks elluviimiseks vajalikud tehnilised või
muud eeltingimused on täidetud. Projekti teostamise riske on hinnatud ning kõiki olulisi
riske saab maandada. Taotleja võimekus tagada investeeringu jätkusuutlikkus on olemas.

Kriteerium 3. Projekti põhjendatus ja kuluefektiivsus. Osakaal taotluse maksimaalsest
koondhindest 30%
Hinnatakse, kas kavandatud investeering on põhjendatud ning kasutatavad lahendused
asjakohased. Kas projekti eelarve on läbipaistev ning toetuse kasutamine efektiivne? Kas projekti
tegevused ja eelarve on planeeritud optimaalselt saavutamaks maksimaalset mõju ja tulemusi?
0
Projektiga kavandatud investeering ei ole asjakohane püstitatud eesmärkide ja tulemuste
saavutamiseks. Projekti eelarve on tegevuste elluviimiseks ebapiisav või ülepaisutatud.
Projektiga seotud kulud ei ole läbipaistvad ning seotus projekti eesmärkidega on ebaselge
või põhjendamata. Taotluses sisalduvad andmed ei võimalda hinnata tegevuste või eelarve
põhjendatust.
1
Vahepealne hinnang
2
Projektiga kavandatud investeering on üldjuhul põhjendatud, kuid mõned üksikud
tegevused või lahendused on küsitavad või ei ole selgelt seostatavad projekti eesmärkide
ja oodatavate tulemuste saavutamisega. Projekti tegevustega seotud kulud on kirjeldatud,
kuid neis esineb väiksemaid küsitavusi. Osad eelarves välja toodud kulud on reaalsest
turuhinnast üle- või alahinnatud või tekitavad proportsioonid kululiikide vahel või sees
küsitavusi. Eelarve on suuremas osas planeeritud kuluefektiivselt ja realistlikult.
3
Vahepealne hinnang
4
Projektiga kavandatud investeering ning kasutatavad lahendused on hästi põhjendatud, et
saavutada parimal viisil projektile seatud eesmärgid ja oodatavad tulemused. Projekti
tegevustega seotud kulud on detailselt kirjeldatud. Kõik eelarves väljatoodud kulud
vastavad reaalsetele turuhindadele. Eelarve on realistlik ning põhjendatud.
Lisakriteerium. Projekti uudsus. Kuni 0,5 punkti.
Hinnatakse, kas projektiga kavandatud investeering mitmekesistab Ida-Virumaa ettevõtlust või
inimeste tööalaseid oskusi uuenduslikul moel. Kas investeeringu tulemusel pakutakse piirkonnas
uusi uuenduslikke teenuseid või tegevusi või pakutakse senisest uuenduslikumal moel.
0
Projektiga ei kavandata piirkonna ettevõtluse või inimeste tööalaste oskuste
pun mitmekesistamiseks uudsete teenuste või tegevuste pakkumist või pakkumist
kti
uuenduslikumal viisil. Projektis välja pakutud uuenduslikud ideed ei ole rakendatavad.
Taotluses sisalduvad andmed ei võimalda projekti uudsust hinnata.
0,25 Projektiga kavandatakse piirkonna ettevõtluse või inimeste tööalaste oskuste
pun mitmekesistamiseks seniste tegevuste või teenuste pakkumist uuenduslikumal viisil. Välja
kti
pakutud uuenduslikud ideed on suures osas rakendatavad.
0,5
Projektiga kavandatakse piirkonna ettevõtluse või inimeste tööalaste oskuste
pun mitmekesistamiseks piirkonnas uuenduslik teenus või tegevus ning välja pakutud
kti
uuenduslik idee on rakendatav.

B. TEGEVUSKULUDE PROJEKTIDE HINDAMISMETOODIKA
Kriteerium 1. Projekti mõju meetme eesmärkide ja oodatavate tulemuste saavutamisele.
Osakaal maksimaalsest koondhindest 40%
Hinnatakse, kuivõrd vajalikud ning mõjusad on tegevused meetme eesmärkide seisukohast,
eelistades maakonnas rohe- ja digipöördega seotud või naiste ettevõtlust või oskusi arendavaid
tegevusi. Kui suur on projektist potentsiaalsete kasusaajate arv ettevõtjate või inimeste näol ning
milline on tegevuste mõju nende jaoks? Kas projektiga luuakse maakonda ettevõtluse
mitmekesistamiseks või inimeste tööalaste oskuste arendamiseks uusi teenuseid või tegevusi või
kas olemasolevaid teenuseid pakutakse suuremas mahus või paremas kvaliteedis? Kas
tegevustega saavutatavad positiivsed muutused on püsivad ka pärast projekti lõppu?
0
Projekt ei too kaasa meetme eesmärkide seisukohast positiivseid muutusi maakonnas.
Projektis kavandatud tegevuste vastu puudub Ida-Virumaal vajadus või on mõju IdaVirumaa ettevõtluse või inimeste oskuste mitmekesistamise seisukohast puudulik või väga
väikese kohaliku ulatusega. Potentsiaalne kasu saavate ettevõtjate või inimeste arv jääb
alla nõutud sihttaset (minimaalselt 10 unikaalset ettevõtet või 50 inimest) või ei ole väljund
–või tulemusnäitajate sihtväärtuste saavutamine realistlik. Projekti raames kavandatu ei
toeta projektile seatud sihtasemete saavutamist. Taotluses sisalduvad andmed ei võimalda
projekti mõju hinnata.
1
Vahepealne hinnang
2

3

Projekt toob meetme eesmärkide ning maakonnas rohe- ja digipöördele kaasaaitamise või
naiste ettevõtluse ning oskuste arendamise seisukohast kaasa mõõduka positiivse mõju, mis
on püsivad ka pärast projekti lõppu. Projektis kavandatud tegevuste mõju Ida-Virumaa
ettevõtluse või inimeste oskuste mitmekesistamiseks on keskpärane ning vähemalt
kohaliku omavalitsuse piiridest üle ulatuv. Kavandatud teenused/tegevused on tõenäoliselt
vajalikud, kuid nende nõudluses esineb väiksemaid küsitavusi. Potentsiaalne kasu saavate
ettevõtjate või inimeste arv on tegevuste iseloomu arvestades piisav ning vähemalt
minimaalne nõutud (10 unikaalset ettevõtet või 50 inimest). Projekti väljund- ja
tulemusnäitajate sihttasemete saavutamises on mõned küsitavused.
Vahepealne hinnang

Projekt avaldab meetme eesmärkide saavutamisele ning maakonnas rohe- ja digipöörde
kaasaaitamisele või naiste ettevõtluse ning oskuste arendamisele tugevat positiivset mõju, mis
on püsivad ka pärast projekti lõppu. Projektis kavandatud tegevuste mõju Ida-Virumaa
ettevõtluse või inimeste oskuste mitmekesistamiseks on suur ning vähemalt maakondliku
ulatusega. Kavandatud teenuste/tegevuste järgi on piirkonnas selge vajadus ja nõudlus.
Potentsiaalne kasu saavate ettevõtjate või inimeste arv on märkimisväärne ning ületab
tunduvalt nõutud sihttaset (minimaalselt 10 unikaalset ettevõtet või 50 inimest).
Kavandatud tegevused on piisavad projekti väljund- ja tulemusnäitajate sihttasemete
saavutamiseks.
Kriteerium 2. Taotleja võimekus projekti elluviimiseks. Osakaal taotluse maksimaalsest
koondhindest 30%.
Hinnatakse, milline on taotleja võimekus projekt ellu viia. Kas vajalikud omavahendid
kavandatud tegevusteks on olemas või on plaanitud realistlikud allikad nende hankimiseks? Kas
taotleja senine tegevustaust või meeskonna kompetentsid ja kogemused on piisavad tegevuste
rakendamiseks kavandatud kujul ning oodatavate tulemuste saavutamiseks? Kas taotleja
olemasolev taristu või muud vajalikud ressursid tagavad piisava toe tegevuste elluviimiseks?
Millised on riskid investeeringu elluviimiseks ning kas neid on võimalik maandada?
0
Taotleja finantsvõimekus ei ole piisav, et tagada tegevuste rakendamiseks vajalik
finantseerimine või täiendavate finantsvahendite kaasamine. Taotleja senine taust,

4

põhikirjaline tegevus ja varasem kogemus või ellu viidud projektid ei toeta projekti
elluviimist. Projektimeeskonnal puudub vajalik kompetents või kogemus investeeringu
elluviimiseks ja investeeringuga seotud teenuste või tegevuste pakkumiseks pärast
projekti lõppu. Taotleja olemasolev taristu või muud ressursid ei ole piisavad tegevuste
rakendamiseks. Projekti teostamise riske ei ole hinnatud või on projekti elluviimisega
seotud riskid ülemäära kõrged ning maandamata. Taotluses sisalduvad andmed ei
võimalda taotleja võimekust hinnata.
1
Vahepealne hinnang
2
Taotleja finantsvõimekus on üldjoontes rahuldav, et kindlustada tegevuste rakendamiseks
vajalik finantseerimine või täiendavate finantsvahendite kaasamine. Taotleja senine taust,
põhikirjaline tegevus on kaudselt seotud käesoleva projekti elluviimisega, kuid varasemad
kogemused kinnitavad projekti elluviimise võimekust. Projektimeeskond on
komplekteeritud, kuid kõik projekti elluviimiseks vajalikud kompetentsid ei pruugi olla
kaetud või ei ole arusaadav, kust kaasab taotleja vajalikke kompetentse projekti
elluviimiseks. Taotleja olemasolev taristu või muud ressursid tagavad üldjoontes piisava
toe tegevuste rakendamiseks. Projekti teostamise riske on hinnatud, kõiki olulisi riske on
suures osas võimalik maandada.
3
Vahepealne hinnang
4
Taotleja finantsvõimekus on tugev, et kindlustada tegevuste rakendamiseks vajalik
finantseerimine. Taotleja senine taust, põhikirjaline tegevus ja/või kogemused toetavad
projekti elluviimist. Projektimeeskond on komplekteeritud optimaalselt, meeskonnas on
tagatud varasem kogemus või valdkonnaspetsiifilised kompetentsid, mis on vajalikud
projekti elluviimiseks. Taotleja olemasolev taristu või muud ressursid tagavad piisava toe
tegevuste rakendamiseks. Projekti teostamise riske on hinnatud ning kõiki olulisi riske
saab maandada.
Kriteerium 3. Projekti põhjendatus ja kuluefektiivsus. Osakaal taotluse maksimaalsest
koondhindest 30%
Kas kavandatud tegevused on põhjendatud? Kas projekti eelarve on läbipaistev ning toetuse
kasutamine efektiivne? Kas projekti tegevused ja eelarve on planeeritud optimaalselt
saavutamaks maksimaalset mõju ja tulemusi?
0
Projekti tegevuste kava ei moodusta loogilist tervikut, ei ole asjakohane püstitatud
eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Projekti tegevused dubleerivad taotleja
olemasolevad tegevusi ning planeeritud kulusid on täiel määral võimalik rahastada ka
teistest allikatest. Projekti eelarve on tegevuste elluviimiseks ebapiisav või ülepaisutatud.
Projektiga seotud kulud ei ole läbipaistvad ning seotus projekti eesmärkidega on ebaselge
või põhjendamata. Taotluses sisalduvad andmed ei võimalda hinnata tegevuste või eelarve
põhjendatust.
1
Vahepealne hinnang
2
Projekti tegevuste kava on üldjuhul põhjendatud, kuid mõned üksikud tegevused on
küsitavad või ei ole selgelt seostatavad projekti eesmärkide ja oodatavate tulemuste
saavutamisega. Projekti tegevustega seotud kulud on kirjeldatud, kuid neis esineb
väiksemaid küsitavusi. Osad eelarves välja toodud kulud on reaalsest turuhinnast üle- või
alahinnatud või tekitavad proportsioonid kululiikide vahel või sees küsitavusi. Eelarve on
suuremas osas planeeritud kuluefektiivselt ja realistlikult.
3
Vahepealne hinnang
4
Projekti tegevuste kava on loogiline ja põhjendatud, et saavutada parimal viisil projektile
seatud eesmärgid ja oodatavad tulemused. Projekti tegevustega seotud kulud on detailselt
kirjeldatud. Kõik eelarves väljatoodud kulud vastavad reaalsetele turuhindadele. Eelarve
on realistlik ning põhjendatud.

Lisakriteerium. Projekti uudsus. Kuni 0,5 punkti.
Hinnatakse, kas projektiga kavandatud tegevused mitmekesistavad Ida-Virumaa ettevõtlust või
inimeste tööalaseid oskusi uuenduslikul moel. Kas tegevuste tulemusel pakutakse piirkonnas uusi
uuenduslikke teenuseid või tegevusi või pakutakse senisest uuenduslikumal moel.
0
Projektiga ei kavandata piirkonna ettevõtluse või inimeste tööalaste oskuste
pun mitmekesistamiseks uudsete teenuste või tegevuste pakkumist või pakkumist
kti
uuenduslikumal viisil. Projektis välja pakutud uuenduslikud ideed ei ole rakendatavad.
Taotluses sisalduvad andmed ei võimalda projekti uudsust hinnata.
0,25 Projektiga kavandatakse piirkonna ettevõtluse või inimeste tööalaste oskuste
pun mitmekesistamiseks seniste tegevuste või teenuste pakkumist uuenduslikumal viisil. Välja
kti
pakutud uuenduslikud ideed on suures osas rakendatavad.
0,5
Projektiga kavandatakse piirkonna ettevõtluse või inimeste tööalaste oskuste
pun mitmekesistamiseks uuenduslik teenus või tegevus ning välja pakutud uuenduslik idee on
kti
rakendatav.

