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PROJEKTIKONKURSI VARAAIT VOL 16 TINGIMUSED JA KORD
1. Varaait vol 16 projektikonkursi üldeesmärk on luua noorele rohkem valikuid oma loome- ja
arengupotentsiaali avamiseks. Üldeesmärk tugineb Noortevaldkonna arengukavale 2014- 20201.
2. Konkursi prioriteet on noorsootöö teenuste arendamine läbi noorsootööasutuste vahelise koostöö,
formaalhariduse ja mitteformaalhariduse koostöö 2 edendamine ja terviklike lahenduste välja
töötamine distantsilt tegevuste elluviimiseks.
3. Projektikonkursi raames toetatakse õppevahendite soetamist või renoveerimist, litsentsitasude
katmist, distantsõppe läbiviimiseks vajalike vahendite soetamist ning uudsete infotehnoloogiliste
lahenduste integreerimist noorsootöösse järgmistes projektikategooriates:
3.1. tavaprojektid – toetakse projekte, mille raames taotleja soetab või renoveerib õppevahendeid
eesmärgiga kaasajastada ja mitmekesistada pakutavat huviharidust ja/või huvitegevust ja/või
projekte, millega soetatakse distantsõppe läbiviimiseks vajalike vahendeid. Taotleja saab olla
punktis 4.1. nimetatud osapool3;
3.2. formaal- ja mitteformaalõppe (MFÕ) koostöö tavaprojektid - toetatakse projekte, mille
raames toimub koostöö vähemalt kahe erineva organisatsiooni/asutuse (sh taotleja) vahel.
Projekti raames soetab või renoveerib taotleja õppevahendeid koostöös ühe formaalhariduse
asutusega eesmärgiga kaasajastada ja mitmekesistada pakutavat huviharidust ja/või
huvitegevust ning arendada mitteformaal- ja formaalhariduse koostööd. Samuti koostööprojekte,
millega soetatakse vajalikke vahendeid distantsõppe läbiviimiseks. Osapoolte rollid,
koostöötegevused, õigused ja kohustused (sh mitteformaalse kogemuse arvestamine
üldhariduskoolis ja/või kutsekoolis) peavad olema fikseeritud kõikide projekti osapoolte vahel
allkirjastatud koostööleppes. Taotleja saab olla punktis 4.1. nimetatud osapool. Taotleja peab
kaasama:
3.2.1. vähemalt ühte partnerit punktidest 4.2.3.- 4.2.4.
3.3. info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) projektid4 – toetatakse projekte, mille
raames toimub koostöö vähemalt kolme erineva organisatsiooni/asutuse (sh taotleja) vahel.
Projekti raames integreeritakse infotehnoloogiline lahendus noorsootöö valdkonda eesmärgiga
kaasajastada ja mitmekesistada pakutavat huviharidust ning huvitegevust, töötada välja uusi või
arendada olemasolevaid tegevusi ja lahendusi. Samuti toetatakse koostööprojekte, mille raames
töötatakse välja lahendus distantsõppe läbiviimiseks. Osapoolte rollid, koostöötegevused,
õigused ja kohustused (sh IKT lahenduse rakendamine) peavad olema fikseeritud kõikide
projekti osapoolte vahel allkirjastatud koostööleppes. Taotleja saab olla punktis 4.1. nimetatud
osapool. Taotleja peab kaasama:

Üldeesmärk tugineb Noortevaldkonna arengukavale 2014-2020 alaeesmärgile „Noorel on rohkem valikuid oma loome- ja
arengupotentsiaali avamiseks“.
2 Käesoleva konkursi kontekstis tähendab formaalhariduse ja mitteformaalhariduse koostöö ühtse eesmärgi nimel õppeainete
kooskõla loomist ning ülekantavate õpiväljundite saavutamist.
3 Taotleja võib kaasata ka teisi partnereid punktist 4.2.1.-4.2.6., kuid kategooria maksimaalne toetussumma sellest ei muutu.
4 Tulenevalt nutika noorsootöö kontseptsioonist.
1

LISA 1
3.3.1. vähemalt 1 partner punktidest 4.2.1.; 4.2.2. ja 4.2.6.;
3.3.2. vähemalt 1 partneri punktist 4.2.5..
3.4. formaal- ja mitteformaalõppe (MFÕ) koostöö IKT projektid 5 - toetatakse projekte, mille
raames toimub koostöö vähemalt nelja erineva organisatsiooni/asutuse (sh taotleja) vahel.
Projekti raames integreeritakse infotehnoloogiline lahendus noorsootöö valdkonda eesmärgiga
kaasajastada ja mitmekesistada pakutavat huviharidust ning huvitegevust, töötada välja uusi või
arendada olemasolevaid tegevusi ja lahendusi. Samuti toetatakse koostööprojekte, mille raames
töötatakse välja lahendus distantsõppe läbiviimiseks. Osapoolte rollid, koostöötegevused, õigused
ja kohustused (sh formaal- ja mitteformaalõppe koostöö üldhariduskooli ja/või kutsekooliga ja IKT
lahenduse rakendamine) peavad olema fikseeritud kõikide projekti osapoolte vahel allkirjastatud
koostööleppes. Taotleja saab olla punktis 4.1. nimetatud osapool. Taotleja peab kaasama:
3.4.1. vähemalt 1 partner punktidest 4.2.1.; 4.2.2. ja 4.2.6;
3.4.2. vähemalt 1 partneri punktidest 4.2.3.- 4.2.4;
3.4.3. vähemalt 1 partneri punktist 4.2.5.
4. Projektikonkursi üldtingimused:
4.1. Taotleja saab olla:
4.1.1. huvikool;
4.1.2. avatud noortekeskus.
4.2. Partner saab olla (taotleja kaasab partnereid vastavalt projekti kategooria kirjeldusele):
4.2.1. huvikool;
4.2.2. noortekeskus;
4.2.3. üldhariduskool;
4.2.4. Kutsekool;
4.2.5. IKT partner6;
4.2.6. muu noorsootöö asutus7.
4.3. toetuse saajaks on juriidiline isik (noortekeskus/huvikool või selle pidaja), kellega sõlmitakse
toetuse eraldamise leping;

Tulenevalt nutika noorsootöö kontseptsioonist.
IKT valdkonna partner võib antud konkursi raames olla IKT valdkonnas tegutsev era- ja/või avalik-õiguslik juriidiline isik või IKT
pädevustega spetsialist
7 Asutus, mille põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine (Noorsootöö seadus §3 p 2).
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4.4. taotlus on vormistatud eesti keeles ette antud elektroonsel taotlusvormil aadressil
https://noored.konkursiveeb.edu.ee/;
4.5. taotluse esitab allkirjaõiguslik isik või vastava isiku poolt volitatud isik; volitus või
allkirjaõiguslikkust tõestav õigusakt või viide õigusaktile on lisatud taotlusele;
4.6. taotlus tuleb esitada hiljemalt 26. oktoober 2020 kell 23:59;
4.7. projekti abikõlblikkuse periood algab projekti rahastamisotsuse kuupäeval;
4.8. abikõlblikkuse periood lõpeb 31. detsember 2020;
4.9. konkursi raames saab taotleda toetust:
4.9.1. õppevahendite soetamiseks/renoveerimiseks;
4.9.2. litsentsitasude katmiseks
4.9.3. infotehnoloogilise lahenduse integreerimiseks vajalike kulude katteks;
4.10. konkursiga ei toetata:
4.10.1. noorte püsi- või projektlaagrite läbiviimise või arendamisega seotud projekte;
4.10.2. noortemalevate korraldamisega seotud projekte;
4.10.3. Erasmus+ rahvusvahelise koostöö projekte;
4.10.4. erineva kultuuritaustaga noortegruppide koostööprojekte „Noortekohtumised“ programmi
mõistes;
4.10.5. noorte osaluskogude projekte osaluskogude programmi mõistes;
4.10.6. projekte, mida toetatakse kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunast;
4.10.7. tegevusi, mis on käsitletavad ühekordsete sündmustena ega avalda pikemaajalist mõju;
4.10.8. investeeringuid, sh ei toetata tegevusi, mis on suunatud ruumide ja hoonete füüsilise
keskkonna parandamiseks (sh ehitiste ja ehitamisega seotud tegevusi);
4.10.9. 2020. aasta kohaliku tasandi avatud noorsootöö toetusmeetmest raha saanud tegevusi;
5. Toetussummad:
5.1. tavaprojekti maksimaalne toetussumma on 3000 eurot;
5.2. formaal- ja mitteformaalõppe koostöö tavaprojekti maksimaalne toetussumma on 4000 eurot;
5.3. IKT projekti maksimaalne toetussumma on 8000 eurot;
5.4. formaal- ja mitteformaalõppe koostöö IKT projekti maksimaalne toetussumma on 10000 eurot.
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6. Projektitaotluste hindamine:
6.1. projektitaotluste hindamine toimub kahes etapis:
6.1.1. tehniline kontroll - projektitaotluste tehnilise kontrolli teostab Haridus- ja Noorteamet
(edaspidi Harno), mille käigus hinnatakse taotleja kvalifitseerumist ning kontrollitakse
vajalike dokumentide olemasolu vastavalt käesoleva korra punktile 7. Ilmnenud
tehniliste puuduste kõrvaldamiseks on taotlejal aega kuni 3 tööpäeva alates puudus(t)est
teavitamisest. Kui taotleja ei kõrvalda ette antud tähtajaks puudujääke, lõpetatakse
projekti menetlemine ning sellest teavitatakse taotlejat hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast
taotluses esinenud puudujääkide kõrvaldamiseks etteantud tähtaja möödumist;
6.1.2. sisuline kontroll - tehnilise kontrolli läbinud taotlused edastab Harno hindamiskomisjoni8
liikmetele sisuliseks hindamiseks. Sisulise hindamise etappi jõudnud taotlusi hinnatakse
vastavalt käesoleva korra punktis 8. toodud sisulise hindamise kriteeriumidele, komisjoni
töökorrale ning hindamiskriteeriumide ja hindepunktide selgitusele.
6.2. hindamiskomisjon koosneb kuni kümnest (10) liikmest: erinevate huvialavaldkondade (loodusja täppisteadused ning tehnoloogia, muusika, sport, tants, kunst, üldkultuur) esindusühingute ja
noorte esindajatest vastavalt esindusühingute9 ettepanekule ning Harno esindajatest;
6.3. hindamiskomisjoni koosseisu nimekirja kinnitab Harno noortevaldkonna korraldamise osakonna
juhataja käskkirjaga;
6.4. lõpliku ettepaneku toetuse eraldamise/mitteeraldamise osas teeb hindamiskomisjon Harno
peadirektorile.
7. Projekti tehnilise hindamise kriteeriumid:
7.1. taotleja ja projekti vastavus punktile 4;
7.2. koostööprojektide taotlusele on lisatud projekti kõikide osapoolte esindajate poolt allkirjastatud
koostöölepe, milles on määratletud osapoolte rollid, koostöötegevused, õigused ja kohustused
(sh formaal- ja mitteformaalõppe koostöö ja/või IKT lahenduse rakendamine);
7.3. taotletav toetus ei ületa projekti maksimaalse toetussumma määra (vt p 5.);
7.4. taotlusele on lisatud taotleja põhikirja/-määruse manus või link.
8. Projekti sisulise hindamise kriteeriumid:
8.1. tegevuste vastavus noorsootöö põhimõtetele;
8.2. tegevuste vastavus noortevaldkonna arengukava eesmärgile „Noorel on rohkem valikuid oma
loome- ja arengupotentsiaali avamiseks“;
8.3. koostöö projektides (p 3.2.-3.4.) mõju noorsootööasutuste vahelisele koostööle;

Hindamiskomisjoni moodustavad p 6.2. loetletud osapooled. Kõik hindajad lähtuvad konkursi sisulise hindamise kriteeriumidest.
Esindusühingud: Eesti Kunstikoolide Liit, Eesti Koolispordi Liit, Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Huvikoolide Liit, Eesti
Teadushuvihariduse Liit, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Noorteühenduste Liit.
8
9
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8.4. projekti teavitustegevuse mõju projekti eesmärgi täitmisele;
8.5. eelarve põhjendatus ja seotus projektitegevuste elluviimisega ning projekti eesmärgi täitmisega;
8.6. formaal- ja mitteformaalõppe koostöö projektides (p 3.2 ja 3.4) mitteformaalses keskkonnas õpitu
väärtustamine ja tunnustamine formaalhariduses;
8.7. IKT projekti (p 3.3 ja 3.4) uudse lahenduse kasutusele võtmise põhjendatus ning lahenduse
jätkusuutlikkus;
8.8. tegevused distantsõppe terviklike lahenduste väljatöötamisel.
9. Konkursi ajakava:
9.1. projektitaotluse esitamise tähtaeg on 26. oktoober 2020 kell 23:59;
9.2. Harno peadirektor kinnitab toetusesaajad käskkirjaga hiljemalt 16. november 2020;
9.3. projekti lõpparuande esitab Harno konkursiveebis allkirjaõiguslik või vastava isiku poolt volitatud
isik lepingus sätestatud tähtajaks.
10. Valeandmete esitamise korral on:
10.1.

Harno-l õigus toetuse andmisest keelduda;

10.2.

Harno-l õigus toetus tagasi nõuda.

