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SISULISE HINDAMISE KRITEERIUMID JA HINDEPUNKTIDE SELGITUSED 

HINDAMISKRITEERIUM 1. Projekti eesmärgi ja tegevuste sidusus Noorte Heaks projektikonkursi 
üld eesmärgi, fookuse ja alaeesmärkidega. 

0 - Taotlusest ei selgu või on kopeeritud projektikonkursi eesmärgid ning tegevuste seost  fookuse ja 
eesmärkidega ei ole kirjeldatud.  
5 - Taotluses on nimetatud projektikonkursi eesmärke ja fookusest tulenevaid noorte vajadusi või on 
kirjeldatud projekti tegevuste seoseid fookuse ja eesmärkidega   
10 - Taotluses on nimetatud, millistesse eesmärkidesse projekti eesmärk ja tegevused panustavad. 
Kirjeldatud on, kuidas ja mil moel tegevused panustavad noorte COVIC-19 mõjude leevendamisse.  
15 – Taotluses on kirjeldatud, kuidas projekti eesmärk ja tegevused aitavad saavutada projektikonkursi üld- 
ja alaeesmärke ning panustavad noorte COVID-19 kriisist tekkinud mõjude leevendamisse. Seosed on 
selgelt lahti seletatud ja arusaadavad ning noortest lähtuvad. 
 

HINDAMISKRITEERIUM 2. Noorte kaasatus projekti planeerimisse, teostamisse ja hindamisse 

0 – Taotlusest ei selgu, kuidas on noored kaasatud kõikidesse projekti etappidesse (planeerimisse, 
teostamisse, hindamisse).  
5 – Taotluses on pealiskaudselt kirjeldatud, kuidas on noored kaasatud kõikidesse projekti etappidesse 
(planeerimisse, teostamisse, hindamisse).  Nimetatud on kaasatud noorte arv, mis on ≤ 2 
10 – Taotluses on kirjeldatud, kuidas on noored kaasatud kõikidesse projekti etappidesse (planeerimisse, 
teostamisse, hindamisse).  Nimetatud on kaasatud noorte arv, mis on ≥ 5 
15 – Taotluses on selgelt ja põhjalikult kirjeldatud, kuidas on noored kaasatud kõikidesse projekti 
etappidesse (planeerimisse, teostamisse, hindamisse) ning selle mõju projekti väljatöötamisele ja 
elluviimisele. Välja on toodud, kuidas küsitakse projekti lõppedes noortelt tagasisidet nende kaasamise 
kohta. Nimetatud on kaasatud noorte arv, mis on ≥ 10 

HINDAMISKRITEERIUM 3. Projekti mõju noorte pädevuste arendamisele, sh COVID-19 kriisist 
tingitud mõjude leevendamine. 

0 - Taotluses on välja toodud, milliseid noorte oskusi, kogemusi ja pädevusi projekti raames arendatakse, 
kuid  selle saavutamise protsessi (mitteformaalse õppe protsess) ja COVID-19 mõjude leevendamist ei ole 
kirjeldatud. 
5 - Taotluses on välja toodud, milliseid oskusi, kogemusi ja pädevusi projekti raames arendatakse, kuid 
kirjeldus, mil moel nende omandamiseni jõutakse, on pealiskaudne või juhuslik ja COVID-19 mõjude 
leevendamist ei ole kirjeldatud..  
10 - Taotluses on välja toodud, milliseid oskusi, kogemusi ja pädevusi arendatakse ning kuidas ja läbi milliste 
tegevuste ning milline on tegevuste mõju COVI-19 kriisist tingitud mõjude leevendamisele 
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15 - Taotluses on välja toodud, milliseid oskusi, kogemusi ja pädevusi, sh COVI-19 mõjudest tingitud 
lünkade leevendamine ning mil moel arendatakse. Kirjeldatud on, milliseid neist omandavad 
projektimeeskonda kaasatud ja milliseid projektitegevustes osalevad noored. Kirjeldatud on õppeprotsess.  
 

HINDAMISKRITEERIUM 4. Noorte poolt omandatavate oskuste, kogemuste ja pädevuste 
mõtestamine ja fikseerimise protsess 

0 - Taotluses on põgusalt mainitud noortega saadud oskuste, kogemuste ja pädevuste  analüüsi, aga ei ole 
kirjeldatud seoseid planeeritavate tegevustega.   
5 - Taotluses on kirjeldatud kogemuse analüüs ning õppimise mõtestamine: kogemuste analüüs on 
kavandatud projekti viimasele päevale. 
10- Taotlusest selgub, et projektis toimub tegevuse ja kogemuse analüüs ning õppimise mõtestamine: 
kogemuse analüüs on kavandatud üks kord päevas. 
15 – Taotluses on läbimõeldud noortega projekti käigus saadud oskuste, kogemuste ja pädevuste 
mõtestamise ning fikseerimise protsess; kogemuse analüüs on kavandatud iga olulisema 
(õppimis)tegevuse järel (võib toimuda mitu korda päevas). 
 

HINDAMISKRITEERIUM 5. Projekti mõju ja tulemuste tutvustamine avalikkusele 

0 - Projekti tulemuste ja mõju levitamine on sõnastatud umbmääraselt.   
5 - Projekti tutvustamine avalikkusele on kavandatud läbi üksiku tänapäevase teavituskanali, kuid see ei ole 
mitmekülgne või läbi mõeldud, kuidas sihtgrupini jõutakse. 
10 - Projekti tutvustamine avalikkusele on kavandatud läbi mitme teavituskanali, kuid see ei ole mitmekülgne 
või läbi mõeldud, kuidas sihtgrupini jõutakse   
15 - Projekti tulemuste ja mõju tutvustamine avalikkusele on põhjalikult, mitmekülgselt ja kaasaegselt läbi 
mõeldud ning plaan taotlusvormis lahti kirjutatud. 
 

HINDAMISKRITEERIUM 6. Eelarve, sh vahendite põhjendatus ja otstarbekus ning selle seotus 
projekti elluviimisega 

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.  
10 – Eelarve kujunemine on põhjendatud, kulud on arusaadavalt ja loogiliselt kirjeldatud ning vastavuses 
projekti eesmärgi ning tegevustega.  
15 - Eelarve kujunemine on põhjendatud, kulud on arusaadavalt ja loogiliselt kirjeldatud ning vastavuses 
projekti eesmärgi ja tegevustega. Kavandatavatel tegevustel on mõju ressursside efektiivsele kasutamisele. 
 

MITTEFORMAALÕPPE JA FORMAALHARIDUSE KOOSTÖÖ PROJEKTI PUHUL LISANDUV 
HINDAMISKRITEERIUM 

HINDAMISKRITEERIUM 7.a Sisuline koostöö mitteformaalse ja formaalhariduse asutustega 

0 - Taotluses on partnerid nimetatud, kuid ei selgu partnerite kaasatus projekti erinevates etappides 
(planeerimine, elluviimine ja hindamine). Kirjeldatud ei ole partnerite rolli ega vastutust.  
5 - Taotluses on partnerid nimetatud ja nad on kaasatud vähemalt ühte projekti etappi (planeerimine, 
elluviimine, hindamine). Partnerite roll ja vastutus on vähesel määral kirjeldatud. 
10 - Taotluses on partnerid nimetatud ning nad on kaasatud vähemalt kahes etapis (planeerimine, 
elluviimine, hindamine) ning nende roll ja vastutus on selgelt kirjeldatud. 
15 - Taotluses on partnerid nimetatud ning nad on kaasatud projekti kõikidesse etappidesse. Kõigi kaasatud 
partnerite roll ja vastutus on kirjeldatud. Kirjeldatud on kuidas projekti jooksul mitteformaalõppes omandatut 
väärtustatakse formaalhariduses. 
 

ARENDUSPROJEKTI PUHUL LISANDUV HINDAMISKRITEERIUM 

HINDAMISKRITEERIUM 7.b Koostööpartnerite roll ja projekti mõju arendustegevustele 
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0 – Taotlusest ei selgu koostööpartnerite roll ja projekti tegevuste mõju olemasolevate või uute lahenduste 
väljatöötamisse ning koostöö edendamisse.  
5 - Taotluses on nimetatud koostööpartnerite roll ja kirjeldatud, mil moel projekti eesmärk ning tegevused 
panustavad olemasolevate või uute lahenduste väljatöötamisse ning koostöö edendamisse.  
10 - Taotluses on nimetatud koostööpartnerite roll sh tegevustega seotud ekspert, arusaadavalt on 
kirjeldatud, koostööpartnerite ja tegevused mõju olemasolevate või uute lahenduste väljatöötamisse ning 
koostöö edendamisse. 
15 – Taotluses on nimetatud  ja kirjeldatud arusaadavalt nii koostööpartnerite roll ja mõju ning tegevuste 
mõju olemasolevate või uute lahenduste väljatöötamisse ning koostöö edendamisse. Lisaks koostööle teise 
noortevaldkonna asutusega on kaasatud tegevustega seotud ekspert ning tema panus on arusaadav ning 
toob oma professionaalsusega arendustegevustesse lisaväärtust.   

 

MAKSIMAALNE HINDEPUNKTIDE 
ARV 

Koostööprojekt 105 

Arendusprojekti 105 

Üldprojekt   90 
 


