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2021 NOORTE HEAKS PROJEKTIKONKURSI TÄIENDAVA LISAVOORU SISULISE HINDAMISE 
KRITEERIUMID JA HINDEPUNKTIDE SELGITUSED 

 

HINDAMISKRITEERIUM 1. Projekti eesmärgi ja planeeritavate tegevuste eesmärgipärasus ning seosed 
välkvooru eesmärkidega 

0 – Taotlusest ei selgu projekti eesmärk või on kopeeritud projektikonkursi eesmärgid. Taotluses ei ole kirjeldatud 
projekti eesmärgi ning tegevuste seosed välkvooru eesmärkidega. Projekti tegevusi ei ole kirjeldatud. 
5 – Taotluses on nimetatud projekti eesmärk aga ei ole nimetatud arusaadavaid seoseid välkvooru eesmärgiga. 
Projekti tegevusi ei ole kirjeldatud ega selgu nende panus eesmärkide saavutamisse.  
10 – Taotluses on arusaadav projekti eesmärk ning kirjeldatud selle seotus välkvooru eesmärkidega. Projekti tegevusi 
on nimetatud, kuid pole kirjeldatud nende panust eesmärgi saavutamisse.  
15 – Taotluses on arusaadav projekti eesmärk ning kirjeldatud selle seotus välkvooru eesmärkidega. Projekti 
tegevused on põhjalikult ja arusaadavalt lahti kirjutatud ja kirjeldatud nende panust eesmärgi saavutamisse.  

HINDAMISKRITEERIUM 2. Noorte eakohane kaasatus projektimeeskonda erinevates etappides: projekti 
planeerimisel, elluviimisel ning tulemuste ja mõju hindamisel 

0 - Taotlusest ei selgu, kuidas on noored kaasatud projekti erinevatesse etappidesse.  
5 – Taotluses on kirjeldatud, kuidas on selgitatud noorte vajadused või kuidas on noored oma ideega kaasatud projekti 
ettevalmistusse.  
10 – Taotluses on kirjeldatud, kuidas on selgitatud noorte vajadused või kuidas on noored oma ideega kaasatud 
projekti ettevalmistusse ning kuidas on noored kaasatud elluviimise või hindamise etapis 
15 – Taotluses on kirjeldatud, kuidas on noored kaasatud projektimeeskonda kõikides projekti etappides 
(planeerimisel, elluviimisel ning tulemuste hindamisel).  

HINDAMISKRITEERIUM 3. Projekti tegevustega planeeritavad noorte õpiväljundid ja saadavad kogemused 

0 – Taotluses on välja toodud, milliseid noorte oskusi, kogemusi ja pädevusi projekti raames arendatakse, kuid selle 
saavutamise protsessi (mitteformaalse õppe protsess) ei ole kirjeldatud. 
10 – Taotluses on välja toodud, milliseid oskusi, kogemusi ja pädevusi projekti raames arendatakse, kuid kirjeldus, 
mil moel nende omandamiseni jõutakse, on pealiskaudne või juhuslik. 
15 – Taotluses on välja toodud, milliseid oskusi, kogemusi ja pädevusi noortes arendatakse ning kirjeldatud selle 
saavutamise protsessi ehk kuidas ja läbi milliste tegevuste õpiväljundid saavutatakse. 

HINDAMISKRITEERIUM 4. Noortega projekti jooksul omandatud teadmiste, oskuste ja kogemuste 
mõtestamine protsess 

0 – Taotluses ei ole kirjeldatud, kuidas on planeeritud noortega nende projekti jooksul omandatud teadmiste, oskuste 
ja kogemuste mõtestamine.   
5 – Taotluses on põgusalt kirjeldatud, kuidas on planeeritud noortega nende projekti jooksul omandatud teadmiste, 
oskuste ja kogemuste mõtestamine.  
10 – Taotlusest selgub, kuidas toimub noortega nende projekti jooksul omandatud teadmiste, oskuste ja kogemuste 
mõtestamine. Kirjeldatud on ühte meetodit. 
15 – Taotluses on läbimõeldult ja põhjalikult kirjeldatud noortega projekti jooksul omandatud teadmiste, oskuste ja 
kogemuste mõtestamise protsess;  analüüs on kavandatud iga olulisema (õppimis)tegevuse järel ja kasutatakse 
erinevaid meetodeid. 

HINDAMISKRITEERIUM 5. Eelarve selgus sh soetatavate vahendite eesmärgipärasus ja põhjendatus ning 
nende kasutamise jätkusuutlikkus 

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. Vahendite jätkusuutlik kasutamine on ebaselge. 
10 – Eelarve kujunemine on arusaadav ja vajadus põhjendatud. Põgusalt on selgitatud kulude vastavust projekti 
eesmärgi ja tegevustega. Tegevuste ja vahendite jätkusuutlikkus on põgusalt kirjeldatud. 
20 – Eelarve kujunemine on arusaadav ja põhjendatud, kulud on arusaadavalt kirjeldatud ning vastavuses projekti 
eesmärgi ja tegevustega. Eelarve on kulutõhus  ning tegevuste ja vahendite jätkusuutlikkus on arusaadavalt 
kirjeldatud. 
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HINDAMISKRITEERIUM 6. Projektitegevuste mõju ja tulemuste teavitustegevused  

0 – Projekti tulemuste ja mõju levitamine on sõnastatud umbmääraselt.   
5 – Projekti tutvustamine avalikkusele on kavandatud läbi üksiku tänapäevase teavituskanali, kuid see ei ole 
mitmekülgne ega läbi mõeldud. Sihtgrupid (noored, lapsevanemad, kogukond vms) ei ole määratletud. 
10 – Projekti tutvustamine on kavandatud läbi mitme teavituskanali. Sihtgrupid on määratletud.    
15 – Projekti tegevuste ja nende mõju tutvustamine avalikkusele on mitmekülgne ja erinevate kaasaegsete kanalite 
kaudu. Sihtgrupid on määratletud ning nendeni jõudmine eakohaste kanalite ja viiside kaudu on läbimõeldud.   
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