
NOORTE OSALUSE FONDI 2023 HINDAMISJUHEND

1. Hindamise alused

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mis lähtuvad punktis 1.1.

välja toodud suundadest. Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondi elluviimist toetab

Haridus- ja Teadusministeerium.

1.1. Noorte osaluse fondi 2023. aasta suunad on:

- noorte kaasamine seisukohtade kujundamisesse ja taotleja huvikaitse tegevuste

elluviimine;

- erinevate osalusvõimaluste jätkusuutlikkuse tagamine;

- osaluskogude omavahelise koostöö edendamine.

2. Hindamise eesmärk

Hindamise eesmärk on anda hinnang noorte osaluse fondi esitatud taotlusele

hindamiskriteeriumite alusel rahastusotsuse tegemiseks. Hindamist teostab

hindamisjuhendi alusel noorte osaluse arendusjuht 10 kalendripäeva jooksul alates taotluse

vastuvõtmise päevast.

3. Hindamise skaala

Iga kriteeriumi hindamiseks on koostatud 4-astmeline skaala, kus hinnangud on järgmised:

- 7 – Esitatu on kõrgetasemeline ja silmapaistev.

- 5 – Esitatu vastab ootustele, kuid esineb üksikuid puudujääke ja/või ebatäpsuseid.

- 3 – Esitatu on eesmärgipärane ja vastab valdavalt ootustele. Esineb mitmeid

puudujääke ja/või ebatäpsusi.

- 0 – Esitatu sisaldab olulistes küsimustes puudujääke ja/või ebatäpsuseid või ei

sisalda küsitud infot.



4. Hindamiskriteeriumid ja selgitused

Kriteerium 7 5 3 0

Projekti eesmärgi
ja tegevuste
sidusus

Projekti eesmärk
on läbimõeldud ja
kõik tegevused
lähtuvad
eesmärgist.

Projekti eesmärk ja
tegevused on
omavahel osaliselt
seoses.

Projekti eesmärk ja
tegevused on
omavahel nõrgalt
seoses.

Projekti eesmärk ja
tegevused ei ole
omavahel seoses.

Projektis
kasutatavad
meetodid

Projektis
kasutatavad
meetodid toetavad
projekti eesmärgi
saavutamist.

Projektis
kasutatavad
meetodid toetavad
osaliselt projekti
eesmärgi
saavutamist.

Projektis
kasutatavad
meetodid toetavad
vähesel määral
projekti eesmärgi
saavutamist.

Projektis
kasutatavad
meetodid ei toeta
projekti eesmärgi
saavutamist.

Seos noorte osaluse
fondi suundadega

Taotlus on tugevalt
seotud rohkem kui
ühe noorte osaluse
fondi suunaga.

Taotlus on tugevalt
seotud vähemalt
ühe noorte osaluse
fondi suunaga.

Seos noorte osaluse
fondi suundadega
on nõrk.

Seos noorte osaluse
fondi suundadega
puudub.

Projekti sihtgrupi
kirjeldus ja nendeni
jõudmine

Projekti sihtgrupp
on selgelt
määratletud ja
nendeni jõudmise
plaan on
põhjalikult
kirjeldatud.

Projekti sihtgrupp
ja nendeni
jõudmise plaan on
osaliselt
kirjeldatud.

Projekti sihtgrupp
ja nendeni jõudmise
plaan on
puudulikult ja
pealiskaudselt
kirjeldatud.

Projekti sihtgruppi
pole määratletud ja
pole kirjeldatud
nendeni jõudmise
plaani.

Noorte kaasatus
projekti
erinevatesse
etappidesse

Taotluses on
põhjalikult
kirjeldatud, kuidas
on noored kaasatud
erinevatesse
projekti
etappidesse.
Kaasatud noorte
arv on ≥ 5.

Taotluses on
kirjeldatud, kuidas
on noored kaasatud
erinevatesse
projekti
etappidesse.
Kaasatud noorte
arv ≥ 3.

Taotluses on
pealiskaudselt
kirjeldatud, kuidas
on noored kaasatud
erinevatesse
projekti
etappidesse.
Kaasatud noorte arv

Taotlusest ei selgu,
kuidas on noored
kaasatud
erinevatesse projekti
etappidesse.
Kaasatud noorte arv
≥ 0.



≥ 1.

Noorte poolt
omandatavad
teadmised,
kogemused ja
oskused ja nende
seos projekti
tegevustega

Noorte poolt
omandatavad
teadmised,
kogemused ja
oskused on selgelt
välja toodud ning
seostatud projekti
kõikide
tegevustega.

Noorte poolt
omandatavad
teadmised,
kogemused ja
oskused on välja
toodud ning on
enamjaolt seostatud
projekti
tegevustega.

Noorte poolt
omandatavad
teadmised,
kogemused ja
oskused on välja
toodud ning
osaliselt seostatud
projekti
tegevustega.

Noorte poolt
omandatavad
teadmised,
kogemused ja
oskused on
pealiskaudselt välja
toodud. Ei ole
kirjeldatud seoseid
projekti tegevustega.

Noorte osaluse
toetamine ja
tulemuste
mõõdetavus

Projekti
tulemusena
paraneb noorte
osalus erinevatel
tasanditel ja selgelt
on välja toodud,
kuidas seda
kavatsetakse
mõõta.

Projekti tulemusena
paraneb noorte
osalus ühel tasandil
ja on välja toodud,
kuidas seda
kavatsetakse
mõõta.

Projekti tulemusena
paraneb noorte
osalus, kuid pole
välja toodud, kuidas
seda kavatsetakse
mõõta.

Projekti tulemusena
noorte osalus ei
parane ja pole välja
toodud, kuidas seda
kavatsetakse mõõta.

Projekti mõju ja
tulemuste jagamine

Projekti mõju
organisatsioonile,
kogukonnale ja
ühiskonnale on
kirjeldatud
põhjalikult ning
välja on toodud
läbimõeldud
tulemuste jagamise
plaan.

Projekti mõju on
kirjeldatud ja
tulemuste jagamise
plaan on välja
toodud.

Projekti mõju on
kirjeldatud
pinnapealselt ja
tulemuste jagamise
plaan on puudulik.

Projekti mõju pole
kirjeldatud ja
tulemuste jagamise
plaan puudub.

Ajakava teostamise
realistlikkus

Ajakava on
läbimõeldud ja
realistlik.

Ajakava on
läbimõeldud, kuid
selle teostamine ei
pruugi tuua
soovitud tulemust.

Ajakava on osaliselt
ebarealistlik, mis ei
võimalda kõigi
tulemuste
saavutamist.

Ajakava on
ebarealistlik ja ei
võimalda tulemuste
saavutamist.



Eelarve
kuluefektiivsus ja
asjakohasus

Esitatud on
võrdlevad
hinnapakkumised
ja kulude
planeerimisel on
valitud soodsaim
lahendus.
Kulutused on
tegevustega
põhjendatud.
Toitlustus ei ületa
30% projekti
eelarvest.

Kulude
planeerimisel
kasutatakse rahalisi
vahendeid
säästlikult ja
mõistlikult.
Kulutused on
tegevustega
põhjendatud.
Toitlustus ületab
30% projekti
eelarvest.

Kulude
planeerimisel ei ole
kasutatud
soodsaimat
lahendust.
Kulutused on
osaliselt
tegevustega
põhjendatud.
Toitlustus ületab
30% projekti
eelarvest.

Eelarve ei ole
kuluefektiivne.
Kulutused ei ole
tegevustega
põhjendatud.
Hinnapakkumisi
pole küsitud.

5. Hindamine ja hindamise tulemustest teavitamine

5.1. Maksimaalselt on võimalik projekti hindamise käigus saada 70 punkti. Positiivse

rahastusotsuse jaoks on taotlejal vaja saavutada vähemalt 49 punkti ehk 70%

hindamiskriteeriumitest.

5.2. Kui vähemalt ühte fondi hindamiskriteeriumitest ei ole üldse täidetud, siis tegevust ei

toetata.

5.3. Kui taotluses esinevad olulised puudujäägid, esitab hiljemalt 10. kalendripäeval alates

taotluse vastuvõtmise hetkest noorte osaluse arendusjuht taotlejale päringu täienduste

esitamiseks.

5.4. Taotluse rahastusotsusest teavitab noorte osaluse arendusjuht taotlejat mitte hiljem kui

kolm nädalat peale taotluse vastu võtmist e-maili teel.

5.5. Positiivse rahastusotsuse korral sõlmitakse lepingupartneriga toetusleping, mille

eesmärk on kindlaks määrata Eesti Noorteühenduste Liidu eelarvelistest vahenditest

eraldatava Noorte osaluse fondi toetuse kasutamise tingimused ja poolte õigused ning

kohustused.


