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2020. AASTA AVATUD NOORTEKESKUSTE PROJEKTIKONKURSI
KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD
1.

Avatud noortekeskuste (edaspidi ANK) projektikonkursi eesmärk on avatud noorsootöö
arendamine.

2.

Projektikonkursiga toetatakse nii avatud noorsootöö1 teenuse arendamisele suunatud tegevusi
kui ka selleks vajalike vahendite ja seadmete soetamist järgnevate projektikategooriate kaudu:
2.1.

Tavaprojekt - toetatakse projekte, mille eesmärk on läbi erinevate noortele suunatud
tegevuste või kohalikul tasandil avatud noorsootööd korraldavate noorsootööasutuste
arengut toetavate tegevuste kaudu edendada avatud noorsootöö meetodit ning kaasata
tegevustesse noori.

2.2.

Nutiprojekt - toetatakse projekte, mille eesmärk on rakendada või/ja välja töötada avatud
noorsootöö meetodi arendamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT)
lahendusi, mille tegevused lähtuvad Nutika noorsootöö2 (edaspidi NNT) põhialustest, on
kooskõlas nutika noorsootöö kontseptsiooni eesmärgiga ning suurendavad noorte ja
noorsootöötajate digipädevusi3. Nutiprojekt peab toetama piirkondliku noorsootööalase
koostöö edenemist ja nutiprojekti raames teeb Taotleja koostööd vähemalt kahe
noorsootöövaldkonnas tegutseva asutuse ja/või organisatsiooniga ning vähemalt ühe info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna partneriga4. Kõikidel partneritel on projektis
sisuline roll.

3.

Projektikonkursi üldtingimused
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.

Taotleja põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine.
Taotleja on:
noortekeskus või noortekeskuse struktuuriüksus;
kohaliku omavalitsuse hallatav asutus või hallatava asutuse struktuuriüksus;
punktis 3.2.1. ja 3.2.2. nimetatud asutuste pidaja.
Toetuse saajaks on juriidiline isik (avatud noortekeskus või selle pidaja), kellega sõlmitakse
toetuse eraldamise leping;
3.4.
taotlus on vormistatud eesti keeles ette antud elektroonsel taotlusvormil aadressil
https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/;
3.5.
taotlus on esitatud allkirjaõigusliku või tema volitatud isiku poolt;
3.6.
projekti abikõlblikkuse periood algab projekti rahastamisotsuse kuupäeval;
3.7.
abikõlblikkuse periood lõpeb 1. detsembril 2020;
3.8.
konkursiga ei toetata:
3.8.1. noorte püsi- või projektlaagrite läbiviimise või arendamisega seotud projekte;
3.8.2. noortemalevate korraldamisega seotud projekte;
3.8.3. Erasmus+ rahvusvahelise koostöö projekte;

1Avatud

noorsootöö - https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/avatud-noorsootoo/
Nutika noorsootöö põhialused - https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/nutikas-noorsootoo/
3 Kuidas arendada ja mõista digipädevust Euroopas (2013) https://www.hm.ee/sites/default/files/digipadevuse_enesehindamise_raamistik_0.pdf
4 IKT valdkonna partner antud konkursi raames võib olla IKT valdkonnas tegutsev era- ja/või avalik-õiguslik juriidiline isik või IKT
pädevustega spetsialist.
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3.8.4. erineva kultuuritaustaga noortegruppide koostööprojekte „Noortekohtumised“ programmi
mõistes;
3.8.5. noorte osaluskogude projekte osaluskogude programmi mõistes;
3.8.6. projekte, mida toetatakse kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunast5;
3.8.7. huvitegevuse6 raames huviringide korraldamist;
3.8.8. tegevusi, mis on käsitletavad ühekordsete sündmustena7 ega avalda pikemaajalist mõju
avatud noorsootöö meetodi arengule;
3.8.9. investeeringuid (hoonete ja rajatiste ehitamist);
3.8.10. taotlejate projekte, kellel on esitamata 2019. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi
aruanne.
4.

Toetussummad
4.1.
4.2.

5.

Tavaprojekti maksimaalne toetussumma on 3000 eurot;
Nutiprojekti maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot.
Projektitaotluste hindamine

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

Projektide hindamine viiakse läbi kuues piirkonnas üle kogu Eesti. Taotlused jagunevad
hindamiseks piirkondadesse Toetuse saaja juriidilise isiku aadressi alusel. Piirkonnad
jagunevad järgnevalt:
Põhja-Eesti (Harjumaa, Tallinn);
Kirde-Eesti (Ida- ja Lääne-Virumaa);
Kagu-Eesti (Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa);
Ida-Eesti (Jõgevamaa, Tartumaa);
Lääne-Eesti (Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa);
Kesk-Eesti (Viljandimaa, Raplamaa, Järvamaa).

Projektitaotluste hindamine jaguneb kahte etappi:
5.2.

Projektitaotluste tehnilise kontrolli (teostab ENTK), mille käigus hinnatakse Taotleja
kvalifitseerumist ning kontrollitakse vajalike dokumentide olemasolu vastavalt käesoleva
korra p 6. Kui üks Taotleja esitab mitu taotlust, menetletakse iga esitatud taotlust eraldi.
Ilmnenud tehniliste puuduste kõrvaldamiseks on Taotlejal aega kuni 5 tööpäeva alates
puudus(t)est teavitamisest. Kui Taotleja ei kõrvalda ette antud tähtajaks puudujääke,
lõpetatakse projekti menetlemine ning sellest teavitatakse Taotlejat hiljemalt 3 tööpäeva
jooksul pärast taotluses esinenud puudujääkide kõrvaldamiseks etteantud tähtaja
möödumist.

5.3.

Tehnilise kontrolli läbinud taotlused edastab ENTK hindamiskomisjoni liikmetele sisuliseks
hindamiseks hiljemalt 27. veebruaril 2020. Sisulise hindamise etappi jõudnud taotlusi hindab
piirkondlik hindamiskomisjon vastavalt komisjoni töökorrale ja hindamisjuhises toodud
hindamiskriteeriumidele ja hindepunktidele.

5.3.1. Piirkondlikku hindamiskomisjoni kuulub kuus (6) liiget: ENTK esindaja (1) (komisjoni
esimees), Eesti Noorteühenduste Liidu esindajad (2), Eesti Teadushuvihariduse Liidu
Puudutab III etapis koostöögruppide tegevussuuna liitunud omavalitsuste noortekeskusi - https://entk.ee/toetused/noorsootoo-teenustekattesaadavuse-suurendamise-ja-torjutusriskis-noorte-kaasamine-kovide-koostoogrupid/
6
Huvitegevuse all mõistetakse regulaarselt ja süsteemselt toimuvat juhendatud tegevust süvendatud oskuste ja teadmiste omandamiseks
valitud huvialal, mis eeldab osaleja järjepidevat osalemist tegevustes.
7 Ühekordse sündmusena käsitletakse konkursi kontekstis sündmust, millel puuduvad projekti eesmärki toetavad lisategevused ega avalda
pikemaajalist mõju avatud noorsootöö meetodi arengule.
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esindaja (1), Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja (1) ja Eesti Noorsootöötajate
Kogu esindaja (1). Nimetatud organisatsioonid teevad ENTKle ettepaneku oma esindajate
osas regionaalsetes hindamiskomisjonides. Piirkondliku hindamiskomisjoni kooseisu kinnitab
ENTK direktor.
6.

Tehnilise hindamise kriteeriumid
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

Taotlejal:
Taotleja vastab punktis 3 toodud tingimustele;
Taotleja kasutab avatud noorsootöö meetodit;
lisatud on põhikirja/-määruse dokument või link sellele, milles väljendub Taotleja või Toetuse
saaja tegevus noorsootöö valdkonnas;
6.1.4. vähemalt 0,5 koormusega töötava ja töötasu saava noorsootöötaja olemasolu selles
noortekeskuses või noortekeskuse struktuuriüksuses või muus konkursi tingimustele vastava
asutuse struktuuriüksuses, kus projektitaotluses kirjeldatud tegevusi ellu viiakse;
6.1.5. noortekeskus või noortekeskuse struktuuriüksus või selle osa või muu konkursi tingimustele
vastav asutuse struktuuriüksus või selle osa, kus projektitaotluses kirjeldatud tegevusi ellu
viiakse, peab olema noortele avatud vähemalt 20 tundi nädalas.
6.2.
Taotlusel:
6.2.1. taotlus vastab punktis 3 toodud tingimustele;
6.2.2. projekti meeskonda ja tegevustesse on kaasatud kutsetunnistuse või noorsootöö alase
haridusega või noorsootöö alase töökogemusega noorsootöötaja;
6.2.3. projekti meeskonda on kaasatud vähemalt 2 noort;
6.2.4. vähemalt 20% projekti kogumaksumusest moodustab oma- või kaasfinantseering;
6.3.
nutiprojektide raames on Taotleja projekti kaasanud vähemalt 1 IKT valdkonna ja 2
noorsootöö valdkonna partnerit (vastavalt punktile 2.2.), kellel kõikidel on projektis sisuline
roll, mis on välja toodud osapoolte vahelises koostööleppes.
6.4.
korrektselt täidetud ajakava ja eelarve vorm
7.

Sisulise hindamise kriteeriumid
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

8.

noorte kaasatus projekti planeerimisse, teostamisse, hindamisse;
koostöövõrgustiku roll projekti eesmärkide täitmisel;
projekti tegevuse vastavus noortevaldkonna strateegilistele eesmärkidele;
projekti laiem mõju avatud noorsootöö arendamisele;
projekti mõju noorte pädevuste arendamisele;
projekti mõju kogukonna sidususe suurendamisele;
eelarve põhjendatus ja otstarbekus ning selle seotus projekti elluviimisega;
nutiprojektil seotus Nutika noorsootöö kontseptsiooniga;
nutiprojektil nutika lahenduse jätkusuutlikkus.
Konkursi ajakava

8.1.
8.2.
8.3.

taotluse esitamise tähtaeg on 11. veebruar 2020 kell 15.00;
ENTK direktor kinnitab toetusesaajad käskkirjaga 24. märtsiks 2020;
projekti lõpparuanne esitatakse ENTK konkursiveebis allkirjaõigusliku isiku või volitatud isiku
poolt lepingus sätestatud tähtajaks.
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9.

Valeandmete esitamise korral on
9.1.
9.2.

ENTK-l õigus toetuse eraldamisest keelduda;
ENTK-l õigus toetus tagasi nõuda.

