Projektikonkurss „Noorte Heaks 2021“ täiendav taotlusvoor
Taotlusi saab esitada kuni 11.okt.2021 kell 17:00

Tiina Sinijärv
Haridus- ja Noorteamet
Noorteosakond
30. sept. 2021

Projektikonkursi NOORTE HEAKS 2021 ÜLDEESMÄRK:
Tõhustada koostööd ja kasvatada noortevaldkonna võimekust
vastata noorte vajadustele ja väljakutsetele
Täiendava taotlusvooru PEAMINE EESMÄRK:
Toetada üle-eestilise noorsootöö nädala temaatika käsitlemist
piirkondades- vaimne tervis ja digitaliseerumine.

30. sept. 2021

NOORTE HEAKS 2021 täiendava taotlusvooru ALAEESMÄRGID:
• noorte kaasatuse suurendamine tegevuste planeerimisse,
elluviimisse ja tulemuste analüüsi;
• noorte vajadustest lähtuvalt ja peamisele eesmärgile tuginedes
arendada ja mitmekesistada noortele suunatud tegevusi,
suurendades seeläbi noorte teadmisi, oskusi ja informeeritust,
aidates informatsiooni mõtestada ja toetada noori oma elu
korraldamisel;
• noorte oskuste ja harjumuse suurendamine tegevuste käigus
omandatud teadmiste, oskuste ja kogemuste mõtestamisel.
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NOORTEVALDKONNA LÄBIVAD PÕHIMÕTTED:
Teadvustada, et noortel on eriomased vajadused.
Noortest teada ja aru saada.
Tagada noorte õiguste ja autonoomia kaitse.
Võtta noori tõsiselt ja võrdväärse partnerina.
Tagada noorte mõtestatud aktiivne kaasamine ja osalus nii
valikute kaalumisel kui otsuste tegemisel ja elluviimisel.
• Väärtustada noorte kujunemisteed ja eneseteostust.
• Väärtustada igat noort.
•
•
•
•
•
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TAOTLEMINE:
• Taotleja saab olla:
 juriidiline isik, kes peab munitsipaal- või eraõiguslikku noortekeskust;
 juriidiline isik, kes peab munitsipaal- või eraõiguslikku huvikooli;
 juriidiline isik, kes peab munitsipaal- või eraõiguslikku noorteühingut või noorteühendust.

• Toetuse saaja põhitegevuseks peab olema põhimääruse või –kirja
kohaselt noorsootöö teenuste ja/või huvihariduse pakkumine noortele.
•
•
•
•
•

Taotluste arv ühe juriidilise isiku kohta ei ole piiratud.
Täiendavas taotlusvoorus ei ole erinevaid projektikategooriaid.
Koostöö ei ole kohustuslik.
Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 5000 eurot.
Projektide omafinantseering peab olema 5% abikõlblikest kuludest.
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TOETATAKSE:
• tegevuste elluviimisega seotud kulusid;
• ainult tõenduspõhised praktikad, mille läbiviijatel on vastav kvalifikatsioon või
litsents;
• projekti tegevuste läbiviimiseks vajalike vahendite soetamise KULUSID.

EI TOETATA:
• juriidilise isiku püsikulusid, sh töölepinguliste töötajate tööjõukulusid;
• olemasolevate projektikonkurssidega toetatavaid tegevusi (tingimuste p.3.6.2- 3.6.6);
• alternatiivmeditsiinilisi teenuseid (teenus, millel puudub üldtunnustatud põhjendus
ning kasutatakse teadusliku meditsiini asemel või kõrval);
• Investeeringuid, mis on nimetatud tingimuste p.3.6.8.1- 3.6.8.7.
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PROJEKTITAOTLUSE ESITAMINE:
•

•

Noorte Heaks 2021 täiendava taotlusvooru tuleb taotlus esitada
elektrooniliselt Haridus- ja Noorteameti konkursiveebi kaudu
https://konkursiveeb.edu.ee/
Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

 eelarve vorm konkursiveebis etteantud Exceli failis (Lisa 2), kus on täidetud kõik
etteantud veerud ja kulukohad koos arusaadavate nimetustega;
 toetuse saaja põhikiri või põhimääruse link, milles selgub toetuse saaja vastavus
p.3.1;
 volitus või allkirjaõiguslikkust tõestav õigusakt või viide sellele, NB! konkursiveebis
taotluse alustaja peab olema allkirjaõigusega;
 vajadusel kulu abikõlblikkuse tõendused vastavalt tingimuste p 3.5.2 (teenus on
tõenduspõhine ja läbiviija kvalifitseeritud).
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Taotluses tuleb kirjeldada:
• planeeritavate tegevuste eesmärgipärasust ja seotust taotlusvooru eesmärkidega;
• noorte kaasatust projektimeeskonda eri etappides: *planeerimisel, sh vajaduste selgitamine ja
projektiidee väljatöötamine; *elluviimisel; *lõpetamisel, sh tulemuste analüüs ning tegevuse ja
mõju teavitustöö.
• planeeritavaid teadmisi, oskusi ja kogemusi, mis põhinevad noorte vajadustel ja huvidel;
• noortega projekti jooksul omandatud õpiväljundite ja kogemuste mõtestamise protsesse;
• eelarve, sh soetatavate vahendite eesmärgipärasust ja põhjendatust ning nende kasutamise
jätkusuutlikkust;
• projektitegevuste ning nende mõju teavitustegevusi.

Taotluse esitamisel kinnitab taotleja kõikidele tingimustele vastavust ja kinnitab,
et nõustub toetuse andmise tingimuste täitmisega, sh aruandlus ja
tagasisidestamine.
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Tehniline hindamine:
 tehnilise hindamise kriteeriumid on loetletud p. 6.1.;
 taotleja, projekti ja nõutud lisade vastavust taotlustingimustele
teostab Harno noorteosakond;
 kui üks Taotleja esitab mitu taotlust, menetletakse iga esitatud
taotlust eraldi;
 ilmnenud tehniliste puuduste kõrvaldamiseks on Taotlejal aega kuni 3
päeva alates puudustest teavitamisest;
 kui Taotleja ei kõrvalda ette antud tähtajaks puudujääke, jäetakse
taotlus läbi vaatamata.
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Sisulise hindamise kriteeriumid:
• projekti eesmärgi ja planeeritavate tegevuste eesmärgipärasus ning
seosed taotlusvooru eesmärkidega (p.2);
• noorte eakohane kaasatus projektimeeskonda erinevates etappides:
projekti planeerimisel, elluviimisel ning tulemuste ja mõju hindamisel;
• projekti tegevustega planeeritavad õpiväljundid ja saadavad
kogemused;
• noortega projekti jooksul omandatud teadmiste, oskuste ja kogemuste
mõtestamine protsess;
• eelarve selgus, sh soetatavate vahendite eesmärgipärasus ja
põhjendatus ning nende kasutamise jätkusuutlikkus;
• projektitegevuste mõju ja tulemuste teavitustegevused.
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NOORTE HEAKS 2021

Projektikonkursi
tingimuste ja korra
ning
hindamisjuhisega
HOOLIKAS
tutvumine!
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Taotluse esitamine,
sh vaata iga punkti
juures olevat ?, mis
selgitab mida
küsimuse alla
kirjutada.
Eelarves täida kõik
veerud arusaadavalt ja
kasuta valemeid!

Taotluses kirjelda
võimalikult selgelt ja
kõigile arusaadavalt nii
lühidalt kui võimalik ja
nii palju kui vajalik!
Vajadusel lisa
selgitusi, tõendusi
vms, et hindajad
mõistaks tegevuste ja
vahendite vajadust!

Projekti tegevuste
elluviimine
(NB! taotluses
kirjeldatavad
tegevused on
noortega ja noortele)
Aruande esitamine
(15. jaan. 2022)

Kui ei ole veel alustanud:
1. Võtke kokku noored ja kaasake neid kohe alguses, noortel on häid ideid.
2. Arutage üheskoos noorte ja teiste oluliste valdkonna spetsialistidega, millisele
fookusele projekt peaks keskenduma- vaimne tervis või digitaliseerimine?
3. Lähtuge ühe idee ja tervikliku projekti põhimõttest!
4. Arutage üheskoos, millised tegevused on vajalikud probleemi lahendamiseks ellu
kutsuda?
5. Vaadake üle ja arutage koos noortega, milliseid vahendid selleks on tingimata
vajalikud?
6. Milliste noorte teadmiste, oskuste ja kogemuste arendamisele projekti tegevused
aitavad kaasa?
7. Kuidas projekti tegevustes saadud teadmisi, oskusi ja kogemusi on kõige mõistlikum
koos noortega mõtestada ja parimal viisil ülesse täheldada?
8. Millistele sihtgruppidele tuleks suunata teavitustegevused ja milliseid viise ja kanaleid
saaks selleks kasutada?
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Projektikonkursi Noorte Heaks 2021 täiendava taotlusvooru info on leitav
Harno kodulehelt (https://harno.ee/noorte-heaks)
Kõik projektitaotlused peavad vastama täiendava taotlusvooru „Noorte
Heaks projektikonkurss 2021“ korraldamise tingimustele ja korrale .
Eelarve tuleb esitada etteantud Exceli vormil, mille leiab konkursiveebist
ja Harno kodulehelt.
Tutvu kindlasti Hindamisjuhisega, kus on kirjas sisulise hindamise
kriteeriumid ja hindepunktide selgitused.
Kokku on toetusteks 100 000 eurot.
Taotlemine
kuni
11. okt.2021

konkursiveeb.edu.ee

17:00
30. sept. 2021

Tegevuste
elluviimine
nov.-31.dets.
2021

TÄNAN!
Küsimuste korral võtke palun KINDLASTI ühendust.
Tiina Sinijärv
Haridus- ja Noorteamet
Noorteosakond
Noorsootöö programmide büroo
Tiina.sinijarv@harno.ee
5231447
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