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PROJEKTIKONKURSI VARAAIT VOL 16 HINDAMISMISJONI TÖÖKORD

1. Üldsätted
1.1. Projektikonkursi Varaait vol 16 taotlusi menetlev hindamiskomisjon (edaspidi komisjon) juhindub
oma tegevuses Haridus- ja Noorteameti (edaspidi Harno) dokumendist „Projektikonkursi Varaait
vol 16 korraldamise tingimused ja kord“ (edaspidi kord), „Projektikonkursi Varaait vol 16
hindamiskriteeriumid ja hindepunktid“ (edaspidi hindamiskriteeriumid ja hindepunktid), käesolevast
töökorrast ning muudest õigusaktidest.
2. Hindamiskomisjoni koosoleku korraldamine ja läbiviimine
2.1. Komisjoni töövorm on koosolek, mille kutsub kokku Harno, edastades sellekohase teate ja
koosoleku päevakorra vähemalt seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist hindamiskomisjoni
liikmetele.
2.2. Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees. Komisjoni esimees on Harno esindaja.
2.3. Komisjoni liige esitab oma hinded ja kommentaarid vähemalt kaks (2) päeva enne
hindamiskomisjoni
koosoleku
toimumist
Harno
konkursiveebis
https://noored.konkursiveeb.hitsa.ee/.
2.4. Komisjoni liige saab hindamiskoosolekul vajadusel osaleda ka elektroonselt.
2.5. Komisjoni liige on taotluse hindamisel sõltumatu. Kui komisjoni liige on toetust taotleva
organisatsiooni juhtorgani liige või muudel asjaoludel hindamise lõpptulemusest huvitatud, siis on
ta kohustatud taandama end huvide konflikti vältimiseks projekti(de) hindamise protsessist,
märkides selle vastavalt hindamiskomisjoni sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse deklaratsioonis (lisa
5) hiljemalt 2 päeva enne sisulise hindamise algust. Võimaliku huvide konflikti hindamiseks saadab
Harno komisjoni liikmetele enne projektide sisulise hindamise perioodi algust loetelu Taotlejatest.
Kui vajadus hindamisest taandada selgub alles taotlust lugedes, annab hindaja sellest esimesel
võimalusel komisjoni esimehele teada. Komisjoni koosolekul lahkub konkreetse projekti
hindamisest taandunud komisjoni liige arutelu ajal ruumist või elektroonsest keskkonnast.
Taandamine ja ruumist lahkumine fikseeritakse komisjoni protokollis.
2.6. Projektitaotluste hindamise ja valiku kohta koostab komisjon protokolli, mille allkirjastavad kõik
komisjoni liikmed. Hindamiskomisjoni koosolekut protokollib Harno.
2.7. Komisjon võtab otsuseid vastu avalikul hääletamisel lihthäälte enamusega. Häälte võrdsel
jagunemisel on otsustav esimehe hääl.
2.8. Komisjoni koosoleku tulemusena valmib ettepanek toetussumma jagunemise kohta.
2.9. Komisjoni esimees teeb projektide toetuse eraldamise ja mitteeraldamise ettepaneku Harno
peadirektorile.
2.10. Projektikonkursi jäägi jagamise üle otsustab Harno.
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3. Taotluste hindamine
3.1. Tehnilise kontrolli läbinud taotlused edastab Harno hindamiskomisjoni liikmetele sisuliseks
hindamiseks Harno konkursiveebis https://noored.konkursiveeb.hitsa.ee/ hiljemalt 30.10.2020.
3.2. Kogu eraldatavast toetussummast moodustab 70% tavaprojektidele1 ning 30% IKT projektide2
eraldatava toetussumma.
3.3 Komisjoni liikmed hindavad projekte vastavalt konkursi korra punktis 8 toodud
hindamiskriteeriumitele, täites Harno konkursiveebis https://noored.konkursiveeb.hitsa.ee/
hindamisvormid. Projekte hinnatakse konkursi hindamiskriteeriumite ja hindepunktide alusel.
Komisjoni liikmete eraldatud punktide põhjal arvutatakse igale projekti hindajate keskmine
punktisumma, mis on komisjoni koosoleku arutelu aluseks.
3.4. Komisjoni koosoleku pingerivi moodustamise aluseks on projektitaotluse hindajate keskmise
Koondhinde protsent võimalikust maksimaalsest punktisummast alustades kõrgeimast.
3.5. Komisjon alustab koosolekut IKT projektide hindamisega, alustades hindajatelt kõrgeima keskmise
koondhinde saanud projektidega. Kui IKT projektidele eraldatavast summast tekib jääk, lisandub
see tavaprojektidele eraldatavale toetussummale.
3.6. Komisjonil on koosolekul õigus häälteenamusega muuta sisuliste hindamiskriteeriumide
koondhinnet vastava kriteeriumi punktiastme võrra. Kui sisulise hindamiskriteeriumi maksimaalne
punktisumma on 15 punkti, on komisjonil õigus muuta projektitaotluse hindajate keskmist
koondhinnet kuni 5 punkti. Kui sisulise hindamiskriteeriumi maksimaalne punktisumma on 20
punkti, on komisjonil õigus muuta projektitaotluse hindajate keskmist koondhinnet kuni 6 punkti.
Hindajate keskmist koondhinnet muutes peab põhjendus ja selgitus muudetava
hindamiskriteeriumi osas olema toodud hindamiskomisjoni protokollis.
3.7. Komisjonil on õigus jätta toetamata projektitaotlused, mille hindajate keskmine punktisumma
moodustab projektikategooria maksimaalsest punktisummast 30% või alla selle või kui taotlus ei
vasta konkursi tingimustele.
3.8. Komisjonil on õigus teha otsuseid projektitaotluse eelarve vähendamise osas juhul, kui otsus on
põhjendatud, sealjuures võttes arvesse projekti eripära ja taotluses kirjeldatud tegevuste sisu
omavahelist seost. Komisjoni otsus toetussumma vähendamise osas peab olema konsensuslik.
3.9. Komisjonil ei ole õigus teha otsuseid projektitaotluse eelarve suurendamise osas.
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Varaait vol 16 tingimused ja kord p 3.1. ja 3.3.
Varaait vol 16 tingimused ja kord p 3.3. ja 3.4..

