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Noorte väikeprojektide hindamine 

 

 

Hindamiskomisjoni moodustamine, komisjoni kodukord ning 

komisjoni liikme hindamisest taandamise alused ja kord 

 

Kehtiv alates 18.02.2019 

 

 

1. Hindamiskomisjoni koosseis ja ülesanded 

1.1. Hindamiskomisjon on 8-liikmeline ja sinna kuuluvad Tartumaa Noortekogu, Tartumaa 

Arendusseltsi, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Kodukant Tartumaa, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa 

Noorsootöötajate Ühenduse esindajad ning 2 avaliku konkursi teel valitud Tartumaa noort vanuses 16-

26 aastat. Hindamiskomisjoni kuuluvad organisatsioonid nimetavad enda esindajad osalemiseks 

hindamiskomisjoni töös kuni 01.03.2021.  

1.2. Hindamiskomisjoni ülesanne on hinnata taotlemise tähtajaks esitatud väikeprojekte 

hindamiskriteeriumite alusel ja vastavalt taotlusvooru eelarvele. Moodustunud paremusjärjestuse alusel 

toimub väikeprojektide rahastamine. 

 

1.3. Hindamiskomisjoni liikmete töö toimub vabatahtlikkuse alusel ja iga kalendriaasta alguses toimub 

hindamiskomisjoni liikmetele koolitus. 

 

1.4. Hindamiskomisjoni töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku Tartu Ärinõuandla teavitades 

sellest partnereid e-kirja teel vähemalt viis (5) tööpäeva enne koosoleku toimumist. 

 

1.5. Projektitaotlused koos lisamaterjalidega tehakse hindamiskomisjonile kättesaadavaks viis (5) 

tööpäeva enne hindamiskomisjoni koosolekut. 

 

2. Hindamiskriteeriumid, osakaalud ja hindamisskaala 

2.1. Väikeprojekte hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel: 

1) Kasusaajate hulk (osakaal 5%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus kasusaajad on selgelt 

välja toodud ja põhjendatud. Samuti on kasusaajate hulk piisavalt suur arvestades projektis planeeritud 

tegevusi ja toimumiskohta; 

2) Püsiv mõju (osakaal 15%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, milles on esile toodud projekti 

tegevuste jätkusuutlikkus pärast projekti lõppu; 

3) Koostöö (osakaal 15%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus on kirjeldatud kellega ja mis 

eesmärgil koostööd tehakse ning kaasatud on erinevaid asjakohaseid partnereid; 

4) Noorte kaasatus (osakaal 20%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus noorte kaasatus on 

piisavalt suur lähtudes projekti tegevustest ja toimumiskohast; 
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5) Vastutuse jagamine meeskonna liikmete vahel (osakaal 10%) – maksimaalsed hindepunktid saab 

taotlus, kus vastutus ja ülesanded on selgelt jagatud meeskonna liikmete vahel; 

6) Vajalikkus kogukonnale (osakaal 10%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus projekti 

tegevuste kasu kohalikule kogukonnale on välja toodud ja vastab sealse kogukonna vajadustele; 

7) Innovaatilisus (osakaal 5%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, mille tegevused on 

innovaatilised või tegevuste elluviimiseks kasutatakse uudseid viise, metoodikaid; 

8) Eelarve põhjendatus (osakaal 20%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus eelarve erinevad 

kulud on selgelt välja toodud ja põhjendatud lähtudes projekti tegevustest. 

2.2. Väikeprojekte hinnatakse hindamiskriteeriumite alusel viie palli süsteemis hindamisskaalal 1-5, kus 

5 tähendab seda, et projektitaotlus vastab täielikult kriteeriumi maksimaalse hinde kirjeldusele, 4 

tähendab seda, et projektitaotlus vastab üldjoontes, 3 osaliselt, 2 vähesel määral ja 1 puudulikult 

kriteeriumi maksimaalse hinde kirjeldusele. 

2.3. Alla 60% maksimaalsetest hindepunktidest kogunud taotlused ei vasta miinumumnõuetele ja neid 

taotlusi ei rahastata. 

2.4. Igat hinnatavat taotlust hindab vähemalt viis (5) hindajat. Hindamiskoosolek toimub, kui kohal on 

vähemalt 5 hindamiskomisjoni liiget. Enne hindamiskoosolekut hindab komisjoni liige projektitaotlusi 

selleks ette nähtud vormil ja edastab hiljemalt üks (1) tööpäev enne koosoleku toimumist enda 

hindamistulemused Tartu Ärinõuandlale. 

 

2.5. Hindamistulemused kajastatakse hindamiskomisjoni protokollis. Paremusjärjestus avaldatakse 

Tartumaa Noortekogu kodulehel. Taotlejaid teavitatakse e-kirja teel nende taotluse rahastamise või 

mitterahastamise kohta. 

 

3. Hindamiskomisjoni liikme taandamise alused ja kord 

3.1. Hindamiskomisjoni liige ei või projektitaotluse hindamisest osa võtta, kui ta on taotluse 

esitajaga seotud isik haldusmenetluse seaduse § 10 lg 1 tähenduses (n-ö huvide konflikt), 

eelkõige kui: 

1) ta on ise taotluse esitaja või taotluse esitaja esindaja; 

2) ta on taotluse esitaja või tema esindaja sugulane (vanem, laps, lapsendaja, lapsendatu, 

vend, õde, vanavanem, lapselaps), abikaasa, hõimlane (abikaasa vanem, laps, 

lapsendaja, lapsendatu, vend, õde, vanavanem, lapselaps) või perekonnaliige. Perekonnaliikme all 

mõeldakse isikut, kes elab taotluse esitajaga koos ja neil on ühine 

majapidamine; 

3) ta on taotluse esitajast või tema esindajast tööalases, teenistuslikus või muus 

sõltuvuses; 

4) ta on muul viisil isiklikult huvitatud asja lahendist või kui muud asjaolud tekitavad 

kahtlust tema erapooletuses. 

 

3.2. Eeltoodud huvide konflikti asjaolude esinemisest teavitab hindamiskomisjoni liige viivitamata 

Tartu Ärinõuandlat ja taandab ennast hindamise ja paremusjärjestuse kinnitamise protsessist. 
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Teavitamine ja taandumine peab toimuma vähemalt kaks (2) tööpäeva enne hindamiskomisjoni 

koosoleku toimumist.  

 

Kinnitatud projekti partnerite poolt 

/Digiallkirjaga/ 

 

 

 


