
NOORSOOTÖÖ VALDKONNA TAOTLUSTE HINDAMISJUHEND
 

Üldine hindamispunktide andmise loogika: 

Iga kriteeriumi puhul on koostatud 6-astmeline skaala, kus hinnangud on järgmised: 

5 – Esitatu on kõrgetasemeline ja silmapaistev. 

4 – Esitatu vastab ootustele, kuid esineb üksikuid mittepõhimõttelisi puudujääke ja/või ebatäpsuseid. 

2 – Esitatu sisaldab olulistes küsimustes puudujääke ja/või ebatäpsuseid.  

3 – Esitatu vastab valdavalt ootustele. Mittepõhimõttelistes küsimustes esineb mõningaid puudujääke ja/või ebatäpsusi. 

1 – Esitatu sisaldab hulgaliselt olulisi puudujääke ja/või ebatäpsusi. 

0 – Esitatu ei sisalda küsitud infot või see jääb arusaamatuks. 
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KRITEERIUM SKAALA IDEAALTASEME SÕNASTUS
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Kokku 120

4) Taotleja pädevus projekti elluviimisel Meeskond on piisav ja kompetentne projekti kvaliteetseks elluviimiseks ning elluviijate tööjaotus 

on asjakohane. Elluviijatel on nende vastutada olevas töölõigus varasem sarnaste projektide 

elluviimise usaldusttekitav kogemus või pädevus. Selgelt on välja toodud elluviijate 

vastutusalad.  

5) Eelarve põhjendatus Eelarve on detailselt tegevuste kaupa lahti kirjutatud ja realistlik, eelarvet analüüsides selgub 

väga hästi projekti toetamise vajalikkus. Riskide kirjeldus on põhjalik ja läbimõeldud ning riskide 

maandamismeetmed on realistlikud. Riskide esinemistõenäosust ja mõju projektile on hinnatud 

realistlikult. 

1) Noorsootöö projekti vajalikkuse põhjendus Tartu noorsootöös On hästi arusaadav, mida, kellele ja miks korraldatakse. Projekti olemus ja üldeesmärk (projekti 

mõte) on taotluses väga hästi välja toodud. Selgelt on kirjeldatud projekti vajalikkust Tartu 

noorsootöös. Organisatsioonil või projektil on Tartu linna noorsootöös väga oluline roll või ta 

rikastab seda oluliselt. Projekti toetamine on teiste taotluste kontekstis väga oluline.

2) Eesmärkide, tegevuste ja ajakava kooskõla, sealhulgas kasusaajate prognoosi realistlikkus 

ja nendeni jõudmiseks planeeritud teavitustegevuste asjakohasus

Välja on toodud kõik olulisemad sihtgrupid ja kanalid. Teavitusplaani põhjal on selgesti 

mõistetav, et taotleja teab, kes on tema sündmuse sihtgrupid ja on nendeni jõudmiseks valinud 

sobivaimad kanalid. 

3) Noorte eakohase kaasatuse kirjeldus projekti elluviimisse Projektis on selgelt välja toodud noorte eakohane kaasatus ning projekti elluviimisel on noored 

kas projekti eestvedajad või kaasatud vastavasse protsessi. Tegevused on suunatud noorte 

ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuste toetamiseks. 

Noorsootöö projekti vastavus prioriteedile Seos projekti ja prioriteedi vahel on asjakohane ning selgelt ja täpselt lahti kirjutatud. Kui seos 

suurprojekti ja prioriteedi vahel jääb ebaselgeks või ei vasta prioriteedile, siis saab taotleja 

selles kategoorias 0 punkti.


