Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA (ettevõtluse investeeringute meede)
Meetme üldeesmärk on tegevuspiirkonna ettevõtjate elujõulisuse suurendamine ja ettevõtluse
mitmekesistamine läbi keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasutamise ning kohaliku tööjõupotentsiaali
rakendamise, mis aitab kaasa piirkonna töökohtade säilimisele ja paremate töökohtade loomisele ning
elanike kindlustunde saavutamisele.
Spetsiifilised eesmärgid:
-

Keskkonnasäästlike tehnoloogiate rakendamine ettevõtluses
Puhke-ja turismimajandust toetavad teenused
Sotsiaalse ettevõtluse arendamine

Oodatavad tulemused
- Loodud uute töökohtade arv
- Uute/paranenud teenuste hulk
- Paranenud ettevõtluse infrastruktuuriobjektide
arv
- Paranenud/uutest teenustest kasusaajate arv
- Keskkonnasäästlikkusele suuantud projektide arv

Oodatav mõju
- Külastatuse kasv
- Koostöö piirkonna ettevõtjatega on paranenud
- Tööhõive seisund on piirkonnas stabiilne
- Teenuste pakkumise sesoonsus on vähenenud ja
teenuste kvaliteet tõusnud
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1

Projektiga ei looda uusi töökohti (ka mitte tulevikus ega projekti kaudse
tulemina).
Projekti otsesel tulemusel töökohti ei teki, kuid projekt loob potentsiaali
töökohtade tekkeks tulevikus.
Projektiga luuakse hooajalisi töökohti.
Projektiga luuakse 1 täistöökoht. Prognoos (ametikoht) on selgelt välja
toodud ning põhjendatud.
Luuakse 2-3 täistöökohta. Prognoos (ametikoht) on selgelt välja toodud ning
põhjendatud.
Projekt ei ole innovaatiline, ega keskkonnaseisundit parandav. Projekt ei ole
suunatud ekspordile.
Taotleja ja projekt on ekspordi potentsiaaliga, kuid projekt pole innovaatiline.
Projektis sisaldub 1 komponent kas tegevuse või tehnoloogia innovaatilisusest
ja/või taotleja projekt on ekspordi potentsiaaliga. Projekt on innovaatiline
IHKK piirkonnas.
Projektis sisaldub 1 komponent kas tegevuse või tehnoloogia
innovaatilisusest. Projekti tegevus/ tehnoloogia on innovaatiline Harjumaal.
Taotleja/projekt on suunatud ekspordile.
Projekt on innovaatiline, suunatud keskkonnasäästliku tehnoloogia
kasutamisele või ainulaadsuse saavutamisele (toode, tehnoloogia, seade
vms). Projektiga luuakse lisandväärtust. Innovaatilisus on selgelt välja
toodud. Taotleja/projekt on suunatud ekspordile. Tegevuse ja tehnoloogia
innovaatilisus on ainulaadne Eestis.
Projekti tehniline ettevalmistus on puudulik. Ettevalmistavaid töid pole tehtud
piisavalt. Eelarve on väga üldine, puudub lähteülesanne ja tegevuste
maksumuste võrreldavus.
Projekti tehniline ettevalmistus on nõrk. Ettevalmistustöid pole piisavalt
tehtud. Eelarve on üldiselt kirjeldatud, on olemas maksumuste võrreldavus.
Lähteülesanne pole koostatud. Finantsiline võimekus on pealiskaudselt
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kirjeldatud.
Projekti tehniline ettevalmistus on keskpärane. Eelarve on küllalt detailne.
Lähteülesanne on koostatud, on võrreldavus maksumuste vahel.
Finantseerimise
skeem
on
pealiskaudselt
kirjeldatud.
Vajalikud
kooskõlastused on peaaegu olemas.
Projekti tehniline ettevalmistus on hea. Eelarve on põhjalikult koostatud, mille
aluseks on kvaliteetne lähteülesanne ning võetud hinnapakkumised..
Vajalikud kooskõlastused on olemas.
Projekti ettevalmistus on väga hea ja kvaliteetselt teostatud. Vajalikud
ettevalmistavad tööd on teostatud, koostatud on kvaliteetne lähteülesanne ja
põhjalik eelarve , mille aluseks on võrreldavad hinnapakkumised. Kululiigid on
detailselt lahti seletatud. Vajalikud kooskõlastused on olemas. Projekti
omaosalus on finantsidega kaetud ning finantseerimise skeem on selge.
Projektil on ka kaaspartnereid.
Projekti tulemusena ei lisandu uusi tooteid ja/või teenuseid
Projekti tulemusena täieneb toodete ja/või teenuste valik. Toote ja/või
teenuse sihtgrupp on suunatud tegevuspiirkonna kuni 3 asulale.
Projekti tulemusena täieneb toodete ja/või teenuste valik. Toote ja/või
teenuse sihtgrupp on suunatud kogu tegevuspiirkonnale.
Projekti tulemusena täieneb toodete ja/või teenuste valik. Toote ja/või
teenuse sihtgrupp on suunatud lisaks tegevuspiirkonnale kogu Eestile.
Projekti tulemusena täieneb toodete ja/või teenuste valik. Toote ja/või
teenuse sihtgrupp on suunatud kogu Eestile ja eksportturgudele.
Projekti jätkusuutlikkuse kirjeldus on puudulik. Puuduvad seosed erinevate
aspektide vahel. Edasisi plaane/ideid pole kajastatud. Toote ja/või teenuse
sihtgrupp on suunatud väljapoole tegevuspiirkonda.
Juhul kui taotleja on saanud varasemalt Leader toetust, on ta toetusest
loobunud ja/või on projekti(de) elluviimisel esinenud olulisi puudujääke.
Projekti jätkusuutlikkuse kirjeldus on nõrk, esitatud lakooniliselt ja
pealiskaudselt. Üksikud aspektid on välja toodud nimeliselt. Edasisi
plaane/ideid pole kajastatud. Puuduvad seosed tulemuste, mõjude vahel.
Juhul kui taotleja on saanud varasemalt Leader toetust, on ta toetusest
loobunud ja/või on projekti(de) elluviimisel esinenud olulisi kõrvalekaldeid
esialgsest ajakavast/eelarvest ja/või on esinenud probleeme kulude
abikõlblikkuse/teavitusega.
Projekti jätkusuutlikkuse kirjeldus on keskpärane. Välja on toodud erinevad
aspektid, kuid puuduvad hinnangulised näitajad. Seosed projekti tulemuste ja
mõjude vahel on üldised. Edasised etapid/ideed ei ole kirjeldatud.
Juhul kui taotleja on saanud varasemalt Leader toetust, ei ole projekti(de)
elluviimisel esinenud olulisi probleeme või kõrvalekaldeid esialgsest
eelarvest/ajakavast.
Projekti jätkusuutlikkuse kirjeldus on hea, kirjeldatud küllalt detailselt ning
põhjendatud erivaatenurkadest. Samuti on välja toodud hinnangulised
näitajad. Edasisi ideid pole kirjeldatud.
Juhul kui taotleja on saanud varasemalt Leader toetust, on projekt(id) edukalt
elluviidud või elluviimisel.
Projekti jätkusuutlikkus on detailselt kirjeldatud ning põhjendatud erinevatest
aspektidest lähtuvalt (majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline, organisatsiooniline
vms) Välja on toodud selged arvulised näitajad. Põhjalikult on kirjeldatud
projekti edasine käik/järgmised etapid. Projekti tulemused ja mõjud on
seostatud omavahel ja strateegiaga.
Juhul kui taotleja on saanud varasemalt Leader toetust, on projekt(id) edukalt
elluviidud.
Ajakava on ebarealistlik või kirjeldamata. Planeeritud tegevusi ei ole loogiliselt
võimalik täies mahus teostada hiljemalt 31.12.2014 tähtajaks. Puudub
konkreetne projektimeeskond. Taotleja võimekus projekti ellu viia ei ole lahti
kirjutatud või on ebapiisav.
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Ajakava on osaliselt ebarealistlik või kirjeldatud väga pealiskaudselt. Toetust
taotletakse hooaja- ja ilmastikutundlikule tegevusele ning hooaja ja
ilmastikuga seotud riskid on täielikult või osaliselt maandamata.
Projektimeeskond puudub või on ebapiisav tegevuse realiseerimiseks.
Ajakava on pealiskaudselt kirjeldatud ja/või osaliselt realistlik. Riskid on
osaliselt maandatud. On olemas projektimeeskond. Taotleja võimekus
projekti ellu viia on piisav.
Tegemist on soetusega ja/või tegevus- ning ajakava on loogiline ja realistlik.
Tegevus/soetus toimub 2014. aasta II poolaastal. On olemas konkreetne
projektimeeskond. Taotleja võimekus ja kogemus projekti elluviimiseks on
lahti kirjutatud ning piisav.
Tegemist on soetusega ja/või tegevus- ning ajakava on loogiline ja realistlik.
Tegevus/soetus toimub 2014. aasta I poolaastal. On olemas konkreetne
projektimeeskond. Taotleja võimekus ja kogemus projekti elluviimiseks on
lahti kirjutatud ning piisav.

