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2020. AASTA AVATUD NOORTEKESKUSTE PROJEKTIKONKURSI HINDAMISKRITEERIUMID JA
HINDEPUNKTIDE SELGITUSED
Piirkond:
Taotleja:
Projekti nimi:
Hindaja nimi:
TEHNILISE HINDAMISE KRITEERIUMID
Taotleja
Taotleja

Toetuse saaja

Taotluse esitaja

Taotluse esitamine tähtajaks
Avatud noorsootöö meetodi kasutamine
Põhikiri
Noorsootöötaja

Noortekeskuse lahtiolekuaeg

Projekt
Noorsootöötaja

JAH
Taotlejaks on noortekeskus või selle pidaja
vastavalt konkursi tingimuste ja korra
dokumendile (edaspidi kord) punktile 3.
Toetuse saajaks on juriidiline isik (avatud
noortekeskus või selle pidaja), kellega
sõlmitakse toetuse eraldamise leping.
Taotluse on esitanud Toetuse saaja
allkirjaõiguslik isik või vastava isiku poolt
volitatud isik. Volitus või allkirjaõiguslikkust
tõestav õigusakt või viide sellele on lisatud
taotlusele.
Taotlus on esitatud 11. veebruariks 2020 kl
15:00 ENTK konkursiveebis.
Taotleja kasutab avatud noorsootöö
meetodit.
Lisatud on põhikirja/-määruse manus või
link.
Avatud noortekeskuses töötab vähemalt 0,5
koormusega töötasu saav noorsootöötaja,
vastavalt korra punktis 6.1.4. sätestatule.
Avatud noortekeskus on noortele avatud
vähemalt 20 tundi nädalas vastavalt korra
punktis 6.1.5. sätestatule.
Projekti
kontaktisik
kinnitab,
et
projektimeeskonda ja tegevustesse on
kaasatud kutsetunnistuse või noorsootöö
alase haridusega või noorsootöö alase
töökogemusega noorsootöötaja, kelle kutsevõi lõputunnistus või CV on taotlusele
lisatud.
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Noorte kaasamine
Eelarvevorm

Abikõlblikkuse periood
Topeltrahastuse vältimine
Oma-/kaasfinantseering
Koostöö

Projekti kontaktisik kinnitab, et projekti
meeskonda on kaasatud vähemalt 2 noort.
Lisatud on korrektselt täidetud eelarve ja
ajakava vorm (mh on täidetud ka taotleja
nimi, projekti pealkiri ja tegevuste elluviimise
koht (asutuse aadress vastavalt korra
punktile 6.1.5)).
Projekti raames on arvestatud määratud
abikõlblikkuse perioodiga.
Ei taotleta toetust konkursi tingimuste ja
korra p 3.8. loetletud tegevustele.
Vähemalt 20% projekti kogumaksumusest
moodustab oma-/kaasfinantseering.
Nutiprojekti kategooria taotlusele on lisatud
koostöölepe, mis on allkirjastatud kõigi
koostööpartnerite esindajate poolt, kellel on
projektis sisuline roll.

TAVAPROJEKTI SISULISE HINDAMISE KRITEERIUMID JA HINDEPUNKTIDE SELGITUSED

HINNE

HINDAMISKRITEERIUM 1. Noorte kaasatus projekti planeerimisse, teostamisse, hindamisse
HINDAMISPUNKTIDE SELGITUSED
0 – Taotlusest ei selgu, kuidas on noored kaasatud kõikidesse projekti etappidesse
(planeerimisse, teostamisse, hindamisse).
5 – Taotluses on pealiskaudselt kirjeldatud, kuidas on noored kaasatud kõikidesse projekti
etappidesse (planeerimisse, teostamisse, hindamisse).
10 – Taotluses on kirjeldatud, kuidas on noored kaasatud kõikidesse projekti etappidesse
(planeerimisse, teostamisse, hindamisse) ning on kirjeldatud projekti mõju noorte kaasatuse ja Max
osaluse suurendamisele otsustusprotsessides.
15p
15 – Taotluses on selgelt ja põhjalikult kirjeldatud, kuidas on noored kaasatud kõikidesse projekti
etappidesse (planeerimisse, teostamisse, hindamisse). Kirjeldusest selgub projekti mõju noorte
kaasatuse ja osaluse suurendamisele otsustusprotsessides ning on selgelt välja toodud, kuidas
küsitakse projekti lõppedes noortelt tagasisidet nende kaasamise kohta ning tuuakse välja noorte
kaasamise mõju.
HINDAMISKRITEERIUM 2. Koostöövõrgustiku roll projekti eesmärkide täitmisel
HINDEPUNKTIDE SELGITUSED
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0 - Taotluses on partnerid nimetatud, kuid ei selgu partnerite kaasatus projekti erinevates
etappides (planeerimine, elluviimine ja hindamine). Kirjeldatud ei ole partnerite rolli ega vastutust.
5 - Taotluses on partnerid nimetatud ja nad on kaasatud vähemalt ühte projekti etappi
(planeerimine, elluviimine, hindamine). Partnerite roll ja vastutus (nutiprojektide puhul kajastub ka
lisatud koostööleppes) on vähesel määral kirjeldatud.
10 - Taotluses on partnerid nimetatud ning nad on kaasatud vähemalt kahes etapis (planeerimine, Max
elluviimine, hindamine) ning nende roll ja vastutus on selgelt kirjeldatud (nutiprojektide puhul 15p
kajastub koostööleppes).
15 - Taotluses on partnerid nimetatud ning nad on kaasatud projekti kõikidesse etappidesse
(planeerimine, elluviimine, hindamine). Kõigi kaasatud partnerite roll ja vastutus on põhjalikult
kirjeldatud (nutiprojektide puhul kajastub koostööleppes).
HINDAMISKRITEERIUM 3. Projekti tegevuse vastavus noortevaldkonna strateegilistele
eesmärkidele
HINDEPUNKTIDE SELGITUSED
0 - Taotlusest ei selgu, millistesse noortevaldkonna strateegiatesse ja arengukavadesse projekti
tegevused panustavad.
5 - Taotluses on nimetatud, millistesse noortevaldkonna strateegiatesse ning arengukavadesse
projekti tegevused panustavad. Toodud on ka nimetatud strateegiate ja arengukavade eesmärgid
ning meetmed, kuid ei selgu, kuidas projekti tegevused nendesse panustavad.
10 - Taotluses on nimetatud, millistesse noortevaldkonna strateegiatesse ning arengukavadesse
projekti tegevused panustavad. Kirjeldatud on, kuidas ja millistesse noortevaldkonna strateegiate
ja arengukavade eesmärkidesse ning meetmetesse projekti tegevused panustavad. Projektil on
mõju võrdsete võimaluste edendamisele.
15 - Taotluses on nimetatud, millistesse valdkondlikesse ja sidusvaldkondade strateegiatesse ning
arengukavadesse projekti tegevused panustavad. Kirjeldatud on, kuidas ja millistesse nimetatud
strateegiate ja arengukavade eesmärkidesse ning meetmetesse projekti tegevused panustavad.
Projektil on mõju võrdsete võimaluste edendamisele.
HINDAMISKRITEERIUM 4. Projekti laiem mõju avatud noorsootöö 1arendamisele
HINDEPUNKTIDE SELGITUSED
0 – Projektist ei selgu, mil moel tegevused toetavad avatud noorsootöö arengut pole välja toodud
mõõdetavaid tulemusi ja kirjeldatud tegevused ei vasta avatud noorsootöö põhimõtetele.
5 – Projektist kirjeldatud tegevused vastavad avatud noorsootöö põhimõtetele, kuid ei selgu, mil
moel tegevused toetavad avatud noorsootöö arengut. Välja on toodud vähemalt üks mõõdetav
tulemus.
10 – Projektis on kirjeldatud, mil moel tegevused toetavad avatud noorsootöö arengut. Taotlusest
selgub, mil viisil tegevused planeeritakse ellu viia ning välja on toodud mõned projekti
elluviimisega seotud mõõdetavad tulemused.
15 – Projektis on kirjeldatud, mil moel toetavad tegevused avatud noorsootöö arengut. Kirjeldusest
selgub, mil viisil on tegevusi planeeritud ellu viia (sh partnerite rollid, tegevuste elluviimise
keskkond, noorte roll), kuidas on maandatud riskid ja eemaldatud takistused avatud noorsootöö
meetodi rakendamiseks (on noortele kättesaadav, avatud, tasuta, võrdsetel alustel, vabatahtlik,
paindlik, kaasahaarav, isetegemist ning individuaalset arengut tagav). Taotluses on välja toodud
projektiga saavutatavad tulemused võrreldes hetkeolukorraga, mõõdetavad indikaatorid
(võimaluste arv, osalejate arv, tegevuse elluviimisega seotud noorte arv, kaasatud partnerite arv
jne).
HINDAMISKRITEERIUM 5. Projekti mõju noorte pädevuste arendamisele
1

Avatud noorsootöö - https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/avatud-noorsootoo/

Max
15p

Max
15p
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HINDEPUNKTIDE SELGITUSED
0 - Taotluses on välja toodud, milliseid võtmepädevusi (vähemalt 2) projekti raames arendatakse,
kuid projekti mõju noorte võtmepädevuste arendamisele (mitteformaalse õppe protsess) ei ole
kirjeldatud.
5 - Taotluses on välja toodud, milliseid võtmepädevusi (vähemalt 2) projekti raames arendatakse,
kuid kirjeldus, mil moel pädevuste omandamiseni jõutakse, on pealiskaudne või juhuslik.
Tegevuskavas ei ole kirjeldatud mitteformaalse õppe protsessiks vajalikud eel- ja järeltegevused.
10 - Taotluses on välja toodud, milliseid võtmepädevusi (vähemalt 2) arendatakse ning kuidas ja
läbi milliste tegevuste. Õppeprotsess ja selleks vajalikud eel- ja järeltegevused on tegevuskavas
kirjeldatud osaliselt.
15 - Taotluses on välja toodud, milliseid võtmepädevusi (vähemalt 2 võtmepädevust) ning mil moel
arendatakse. Kirjeldatud on, milliseid võtmepädevusi omandavad projektimeeskonda kaasatud ja
projekti tegevustes osalevad noored Kirjeldusest selguvad arendatavad pädevused nii
projektimeeskonnas kui projektitegevustes osalevate noorte kohta. Kirjeldatud on õppeprotsess
(õpieesmärkide seadmine, elluviimine, analüüs) ning kirjeldatud on ka vastavad (eel- ja järel)
tegevused tegevuste kavas.
HINDAMISKRITEERIUM 6. Projekti mõju kogukonna sidususe suurendamisele
HINDEPUNKTIDE SELGITUSED
0 - Projekti mõju kogukonna sidususe suurendamisele ei ole kirjeldatud. Kohaliku kogukonna
kaasamisprotsessi ei ole kirjeldatud. Projekti tegevuste ja tulemuste esitlemist avalikkusele ei ole
kirjeldatud.
4 - Projekti mõju kogukonna sidususe suurendamisele on vähesel määral kirjeldatud. Kogukond
on kaasatud vähemalt ühte projekti etappi (planeerimine, elluviimine, hindamine) ja kaasamise
protsess on kirjeldatud. Kirjeldatud on projekti tegevuste ja tulemuste esitlemist avalikkusele läbi
kohaliku omavalitsuse kasutatavate meediakanalite (valla- või linnaleht ja/või omavalitsuse
veebileht).
7 - Projekti mõju kogukonna sidususe suurendamisele on kirjeldatud. Projekti planeerimisse,
elluviimisse ja hindamisse on kaasatud kohalik kogukond (sh ühenduste või organisatsioonide
kaudu) ning kaasamisprotsess on kirjeldatud. Taotluses on kirjeldatud, kuidas projekti tegevusi ja
tulemusi kogukonnale tutvustatakse. Projekti tegevustest ja tulemustest on kogukonda teavitatud
läbi erinevate meediakanalite (kohalik leht, omavalitsuse veebileht, sotsiaalmeedia kanalid). Uusi,
kogukonda laiemalt kaasavaid, teavitustegevusi planeeritud ei ole.
10 - Projekti mõju kogukonna sidususe suurendamisele on põhjalikult kirjeldatud. Projekti
planeerimisse, elluviimisse ja hindamisse on kaasatud kohalik kogukond (sh ühenduste või
organisatsioonide kaudu) ning kaasamisprotsess on kirjeldatud. On kirjeldatud, kuidas projekti
tegevusi ja tulemusi kogukonnale tutvustatakse. Projekti tegevustest ja tulemustest teavitatakse
kogukonda lisaks kohaliku meediakanalitele (valla- või linnaleht, sotsiaalmeedia) ka erinevate,
kogukonda laiemalt kaasavate, teavitustegevuste kaudu (avatud üritused kogu kogukonnale,
ühised mõttetalgud, heakorratalgud, näitus, etendus vms).
HINDAMISKRITEERIUM 7. Eelarve põhjendatus ja otstarbekus ning selle seotus projekti
elluviimisega
HINDEPUNKTIDE SELGITUSED
0 – Eelarve kujunemist ei ole põhjendatud. Ei selgu kulude seosed tegevuste ja eesmärkidega.
5 – Eelarve kujunemine on põhjendatud, kuid kirjeldusest ei selgu kulude selge ja loogiline seotus
projekti tegevustega. Taotlusest ei selgu tegevuste jätkusuutlikkus ega ressursside efektiivne
kasutamine.
10 – Eelarve kujunemine on põhjendatud, kulud on selgelt ja loogiliselt kirjeldatud ning vastavuses
projekti eesmärgi ning tegevustega. Kirjeldatud on tegevuste jätkusuutlikkus.

Max
15p

Max
10p

Max
15p
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15 - Eelarve kujunemine on põhjendatud, kulud on selgelt ja loogiliselt kirjeldatud ning vastavuses
projekti eesmärgi ning tegevustega. Tegevuste jätkusuutlikkus on kirjeldatud. Kavandatavatel
tegevustel on mõju ressursside efektiivsele kasutamisele.
NUTIPROJEKTI PUHUL LISANDUVAD HINDAMISKRITEERIUMID
HINDAMISKRITEERIUM 8. Seotus Nutika Noorsootöö (NNT) kontseptsiooniga2
HINDEPUNKTIDE SELGITUSED
0 – Taotluses on nimetatud NNT põhialuseid: projekti tegevused lähtuvad noorte ja
noorsootöötajate NNT vajadustest, arvestavad ühiskonna ja tehnoloogia arenguid, sh
üleilmastumist, võrgustamist ja e-lahendusi, pakuvad alternatiive traditsioonilistele lähenemistele
noorsootöös ning võimalusi katsetamiseks, eksimiseks ja kogemustest õppimiseks. Kuid
taotlusest ei selgu, et projekti tegevused lähtuvad nutika noorsootöö (NNT) kontseptsioonist.
Seoseid NNT põhialustega ei ole taotluses välja toodud.
5 - Taotluses on nimetatud NNT põhialuseid ja kirjeldatud, mil moel projekti eesmärk ning
tegevused neist lähtuvad, kuid seosed tegevuste ja põhialuste vahel ei ole lahti kirjutatud.
Taotlusest ei selgu, kuidas projekti tegevused aitavad saavutada ANK konkursi eesmärki.
10 - Taotluses on nimetatud NNT põhialuseid ja kirjeldatud, mil moel projekti eesmärk ning
tegevused neist lähtuvad. Seosed projekti tegevuste ja NNT põhialuste vahel on selgelt
kirjeldatud. Taotlusest selgub, kuidas projekti tegevused aitavad saavutada NNT kontseptsiooni
ja ANK konkursi eesmärki.
15 – Seosed projekti tegevuste ja NNT põhialuste vahel on lahti kirjutatud. Kirjeldus annab hea
ülevaate, mil moel projekti eesmärk ja tegevused panustavad erinevatesse NNT põhialustesse
ning mil moel nutikas lahendus aitab saavutada NNT kontseptsiooni ja konkursi eesmärke (toetab
avatud noorsootöö meetodi arendamist ning noorsootöö senisest tõhusamat ja tulemuslikumat
korraldamist). Taotlusest selgub, milliseid noore ja/või noorsootöötaja digipädevusi projekti
elluviimine toetab.
HINDAMISKRITEERIUM 9. Nutika lahenduse jätkusuutlikkus
HINDEPUNKTIDE SELGITUSED
0 – Pole esitatud sisulist ja põhjendatud kirjeldust, mil moel NNT tegevused peale projekti
jätkuvad.
5 - Esitatud on ülevaade, kuidas tagatakse tegevuste jätkusuutlikkus ning kirjeldatud on tegevuste
järjepidevus, taotleja ei ole toonud välja, kuidas on tagatud võimekus tegevustega jätkata ka
pärast projekti lõppu.
10 - Esitatud on ülevaade, kuidas tagatakse tegevuste jätkusuutlikkus. Taotleja on kinnitanud läbi
kirjelduse, et tal on võimekus tagada tegevuste järjepidevus ka pärast projekti toetuse lõppemist.
15 - Esitatud on ammendav ülevaade, kuidas tagatakse tegevuste jätkusuutlikkus. Taotleja on
kirjeldusega kinnitanud, et tal on võimekus tagada tegevuste järjepidevus ka pärast projekti
toetuse lõppemist. Kirjeldatud on olemasolevad koostöölepped partneritega.

MAKSIMAALNE HINDEPUNKTIDE ARV

Tavaprojektil 100
Nutiprojektil 130

HINDAJA ANTUD HINDEPUNKTIDE KOGUARV
Üldhinnang ja kommentaarid taotlusele:

2Nutika

noorsootöö kontseptsioon: https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/nutikas-noorsootoo/
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15p
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15p

