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PROJEKTIKONKURSI VARAAIT VOL 16 HINDAMISKRITEERIUMID
JA HINDEPUNKTID
TEHNILISE HINDAMISE KRITEERIUMID
Taotleja
Partner(id)1
Toetuse saaja

Taotluse esitaja

Taotluse esitamine
Põhikiri
Projekti maksimaalne toetussumma
Eelarve vorm
Toetuse kasutamine
Topeltrahastuse vältimine

Koostöölepe

1

Üksnes koostööprojektide korral.

JAH
Taotleja vastab korra punktile 4.1.
Koostööprojektide (3.2.-3.4.) raames on
kaasatud partner(id) vastavalt korra 3.
Toetuse saajaks on juriidiline isik (avatud
noortekeskus/huvikool või selle pidaja),
kellega sõlmitakse toetuse eraldamise
leping.
Taotluse on esitanud allkirjaõiguslik isik või
vastava isiku poolt volitatud isik; volitus või
allkirjaõiguslikkust tõestav õigusakt või viide
õigusaktile on lisatud taotlusele (korra p
4.5.).
Taotlus on esitatud 26. oktoobriks 2020 kl
23:59. Taotlus on vormistatud eesti keeles
Harno konkursiveebis antud taotlusvormil.
Taotlusele on lisatud on taotleja põhikirja/määruse manus või link.
Taotletav toetus ei ületa projekti
maksimaalse toetussumma määra (korra p
5.).
Taotlusele on lisatud täielikult täidetud
eelarvevorm, kus on välja toodud taotleja
nimi ja projekti pealkiri.
Toetust taotletakse üksnes korra punktis
4.9. toodud tegevusteks.
Projekti raames ei taotleta toetust konkursi
tingimuste ja korra punktis 4.10. loetletud
tegevustele.
Koostööprojekti taotlusele on lisatud projekti
kõikide osapoolte esindajate poolt
allkirjastatud koostöölepe, milles on
määratletud
osapoolte
rollid,
koostöötegevused, õigused ja kohustused
(sh formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine

EI
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ja
IKT
väljatöötamine/rakendamine),
tavaprojekti kategoorias.

lahenduse
v.a.

TAVA JA IKT PROJEKTI (SH MFÕ FÕ KOOSTÖÖPROJEKTI) SISULISE HINDAMISE KRITEERIUMID

HINNE

HINDAMISKRITEERIUM 1. Tegevuste vastavus noorsootöö põhimõtetele.
0p – projekti tegevused ei vasta noorsootöö põhimõtetele.
5p – projekti tegevused vastavad osaliselt noorsootöö põhimõtetele.
10p – projekti tegevused vastavad suures osas noorsootöö põhimõtetele.
15p – projekti tegevused vastavad täielikult noorsootöö põhimõtetele.

Max 15p

Hinnatakse tingimuste ja korra punktis 3.1 – 3.4 esitatud projektikategooriates.
HINDAMISKRITEERIUM 2. Tegevuste vastavus noortevaldkonna arengukava alaeesmärgile
„Noorel on rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks“
0p – projekti tegevused ei vasta noortevaldkonna arengukava alaeesmärgile.
5p – projekti tegevused vastavad osaliselt noortevaldkonna arengukava alaeesmärgile.
10p – projekti tegevused vastavad suures osas noortevaldkonna arengukava alaeesmärgile.
15p – projekti tegevused vastavad täielikult noortevaldkonna arengukava alaeesmärgile.

Max 15p

Hinnatakse tingimuste ja korra punktis 3.1 – 3.4 esitatud projektikategooriates.
HINDAMISKRITEERIUM 3. Mõju noorsootööasutuste vahelisele koostööle
0p – projekti kirjeldusest ei selgu mõju noorsootööasutuste vahelisele koostööle.
7p – projekti kirjeldusest selgub vähene mõju noorsootööasutuste vahelisele koostööle.
14p – projekti kirjeldusest selgub suur mõju noorsootööasutuste vahelisele koostööle.
20p – projekti kirjeldusest selgub väga suur mõju noorsootööasutuste vahelisele koostööle.

Max 20p

Hinnatakse tingimuste ja korra punktis 3.2 – 3.4 esitatud projektikategooriates.
HINDAMISKRITEERIUM 4. Projekti teavitustegevuse mõju projekti eesmärgi täitmisele.
0p – projekti teavitustegevus puudub.
5p – projekti teavitustegevuse mõju projekti eesmärgi täitmisele on väike.
10p – projekti teavitustegevuse mõju projekti eesmärgi täitmisele on suur.
15p – projekti teavitustegevuse mõju projekti eesmärgi täitmisele on väga suur.
Hinnatakse tingimuste ja korra punktis 3.1 – 3.4 esitatud projektikategooriates.

Max 15p
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HINDAMISKRITEERIUM 5. Eelarve põhjendatus ja seotus projektitegevuste elluviimisega ning
projekti eesmärgi täitmisega.
0p – projekti eelarve ei ole põhjendatud ja puudub seos projekti eesmärgiga.
5p – projekti eelarve on osaliselt põhjendatud.
10p – projekti eelarve on suures osas põhjendatud.
15p – projekti eelarve on väga hästi põhjendatud ja on seotud täielikult projekti eesmärgiga.

Max 15p

Hinnatakse tingimuste ja korra punktis 3.1 – 3.4 esitatud projektikategooriates.
HINDAMISKRITEERIUM 6. Formaal- ja mitteformaal õppe lõimimise projektides mitteformaalses
keskkonnas õpitu väärtustamine ja tunnustamine formaalhariduses.
0p – projektist ega koostööleppest ei selgu, kuidas väärtustatakse mitteformaalses keskkonnas
õpitu väärtustamist ja tunnustamist formaalhariduses.
7p – projektist ja koostööleppest selgub vähesel määral, kuidas väärtustatakse mitteformaalses
keskkonnas õpitu väärtustamist ja tunnustamist formaalhariduses.
Max 20p
14p – projektist ja koostööleppest selgub, kuidas väärtustatakse mitteformaalses keskkonnas
õpitu väärtustamist ja tunnustamist formaalhariduses.
20p – projektist ja koostööleppest on väga hästi kirjeldatud, kuidas väärtustatakse mitteformaalses
keskkonnas õpitu väärtustamist ja tunnustamist formaalhariduses.
Hinnatakse tingimuste ja korra punktis 3.2 ja 3.4 esitatud projektikategooriates.
HINDAMISKRITEERIUM 7. IKT projekti uudse lahenduse kasutusele võtmise põhjendatus ning
lahenduse jätkusuutlikkus.
0p – uudse lahendusele kasutusele võtmine ei ole põhjendatud ja lahendus ei ole jätkusuutlik.
5p – uudse lahenduse kasutusele võtmine on osaliselt põhjendatud ja/või lahendus on osaliselt
jätkusuutlik.
Max 20p
10p – uudse lahenduse kasutusele võtmine on suures osas põhjendatud ja/või lahendus on suures
osas jätkusuutlik.
15p – uudse lahenduse kasutusele võtmine on põhjendatud ja/või lahendus on jätkusuutlik.
20p – uudse lahenduse kasutusele võtmine on väga hästi põhjendatud ja lahendus on jätkusuutlik.
Hinnatakse tingimuste ja korra punktis 3.3 ja 3.4 esitatud projektikategooriates.
HINDAMISKRITEERIUM 8. Tegevused distantsõppe terviklike lahenduste väljatöötamisel.
0p – projekti tegevustega ei looda distantsõppe lahendusi.
15p – projekti tegevustega luuakse distantsõppe lahendus(i).
Hinnatakse tingimuste ja korra punktis 3.1 – 3.4 esitatud projektikategooriates.
MAKSIMAALNE HINDEPUNKTIDE ARV

Tavaprojektil 75 punkti

Max 15p
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Formaal- ja mitteformaalõppe koostöö
tavaprojektil 115 punkti
IKT projektil 115 punkti
Formaal- ja mitteformaalõppe koostöö
IKT projektil 135 punkti

