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Visioon tuleviku Tartumaast aastal 

2035

• Nooruslik mõtteviis

• Roheline ja säästlik piirkond

• Aktiivsed noored ja kogukonnad 

• Võimalused mitmekülgse ettevõtluse arendamiseks

• Toetatud ettevõtlikkus 

• Piirkonna koostöövõimekus



Neli peamist valdkonda

• Ettevõtlikkuse ja sotsiaalsete oskuste 

arendamine

• Tervislik eluviis ja puhas keskkond

• Aktiivsed kogukonnad ja piirkonna eripära 

arendamine

• Avatud haridus ja mitmekülgsed 

õppimisvõimalused



Taotlemise tingimused I

• Projektitoetust antakse maksimaalselt 1000 EUR ja 

minimaalselt 200 EUR

• Vähemalt kaheliikmelistes meeskondades, erandjuhul 

üksikprojekt

• Hinnapakkumine al 100 €

• Igal projektil mentor (vanuses alla 18)

• Taotlejad vanuses 12-26



Taotlemise tingimused II

• Alla 18-aastastele mentori soovituskiri kohustuslik

• Toetust saab nii investeeringuteks kui ka „pehmeteks 

tegevusteks“

• Erandjuhul toetatakse üksikprojekte

• Nõustamine enne igat projektivooru



Taotluse ülevaatamine

• Vajadusel esitatakse täiendavaid küsimusi. 

• Kontrollitakse kulude toetuskõlblikkust.

• Võimalus projekti täiendada



Hindamiskriteeriumid

• 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.



Hindamiskriteeriumid

• 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



Hindamine II

• Igat kriteeriumit hinnatakse skaalal 1-5.

• Alla 60 % hindepunktidest saanud taotlused 

rahastamisele ei kuulu.

• Igal projektil vähemalt viis hindajat

• Taotlejaid teavitatakse e-kirja teel.



Hindamiskomisjon

• 8-liikmeline

• Tartumaa Noortekogu, Tartumaa Arendusselts, 

Tartumaa Omavalitsuste Liit, Kodukant Tartumaa, 

tartu Ärinõuandla, Tartumaa Noorsootöötajate 

Ühendus ning kaks noort. 



Projektide esitamise tähtajad on 

aastal 2019:

1. aprill ja 1. oktoober



Näide 1 – „IT huviring“

• Tegevus baseerub 4.-5. klassi informaatikal

• Ringitundides räägiti küberturvalisusest, 

suhtlemisest sotsiaalkeskkondades, 

viitamisest ning paljust muust.

• Lisaks toimus MängudeÖÖ



Näide 2 – „Lauamäng Alatskivi 

loodus- ja kultuuriloost“

• Tutvustab Alatskivi piirkonna loodus- ja 

kultuuripärandit

• Lauamäng on hetkel saadaval mitmes 

noortekeskuses ning koolis üle Tartumaa





Näide 4 – „Üle võlli päev“

• Nõo Reaalgümnaasiumi õuele paigaldati 

kaks kiikingu kiike.

• Kohal olid ka intruktorid, kes tagasid 

turvalisuse ning juhendasid tegevust

• Osa kooli tervisenädalast



Täname kuulamast!

Tartumaa Noortefond

Noortefond.tmnk@gmail.com

53267516
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