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Võttes aluseks Tartu Noorsootöö Keskuse põhimääruse § 3 lg 2 p 1 ja § 4 lg 2 p 12:

 
1. Kinnitan Tartu Noorsootöö Keskuse noorte omaalgatusprojektide soodustamise ja 

projektinõustamise põhimõtted järgmiselt: 

 
1.1 Noorte omaalgatusprojektide (edaspidi: projekt) soodustamise ja projektinõustamise 

eesmärgid

1.1.1 Toetada noorte ideede elluviimist, et neist kujuneksid ettevõtlikud ja aktiivsed 

ühiskonnaliikmed.

1.1.2 Motiveerida noori märkama ja lahendama Tartu linna ja kogukonna kitsaskohti.

1.1.3 Anda noortele esimene projektikirjutamise ja juhtimise kogemus.

 
1.2 Projekti elluviija

1.2.1 Projekti saab ellu viia 11-19aastane Tartus tegutsev noor. Projekti võib teostada mitmest 11-

19aastasest Tartus tegutsevast noorest koosnev meeskond ühiselt.

 
1.3 Projekti raames toimuvad tegevused ja projekti eelarve

1.3.1 Projekti raames valmistatakse ette ja viiakse läbi kogukonnale või noortele suunatud 

kontsert, võistlus, ümarlaud, kohtumine, kampaania, töötuba, infopäev või muu sündmus, 

sealhulgas võidakse ette valmistada ja läbi viia käesoleva korra tingimustele vastav 

üldhariduskooli õppekavasse kuuluv loovtöö.

1.3.2 Projektiks ei loeta eraelulisi sündmusi.

1.3.3 Projekti kulude ülemmäär on 250 eurot ühe projekti kohta.

1.3.4 Tartu Noorsootöö Keskus ei kata järgmisi projekti kulusid:

1.3.4.1 töötasu ja töötasuga seotud maksud ja maksed;

1.3.4.2 rahatrahv või muu rahaline karistus;

1.3.4.3 ettemaksud, mis ei ole seotud omaalgatusprojekti perioodiga;

1.3.4.4 muud tegevusega mitte seotud ning tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja 

Tartu Noorsootöö Keskuse hinnangul mittevajalikud või ebaolulised kulud.

1.3.5 Tartu Noorsootöö Keskus katab projekti kulud, mis vastavad järgmistele nõuetele:

1.3.5.1 on tekkinud projekti perioodil;

1.3.5.2 on eelarvesse planeeritud;

1.3.5.3 on tegevuse elluviimiseks vajalikud, põhjendatud ja majanduslikult otstarbekad;

1.3.5.4 on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega ja hea tavaga.

 
1.4 Projekti alustamine

1.4.1 Taotlusi võetakse vastu aastaringselt Tartu Noorsootöö Keskuse kodulehel.

1.4.2 Tartu Noorsootöö Keskusele tuleb esitada hiljemalt 1 kuu enne projekti algust 1-2 minutit 

kestev projekti ideed ja meeskonda tutvustav video.

1.4.3 Kodulehel avaldatud taotlusvormil tuleb kirjeldada:



2 (2)

1.4.3 Kodulehel avaldatud taotlusvormil tuleb kirjeldada:

1.4.3.1 projekti meeskonda, kellega koos soovitakse idee ellu viia (juhul, kui projekt teostatakse 

meeskonnatööna);

1.4.3.2 projekti eesmärki, tegevusi ja ajakava, sealhulgas kuidas tekkis projekti idee;

1.4.3.3 plaanitavat eelarvet;

1.4.3.4 kuidas idee mõjutab elluviijat ja/või Tartu linna;

1.4.3.5 kuidas projekti sisu toetab noorte mitteformaalset õppimist;

1.4.3.6 kes toetavad projekti elluviijat lisaks projekti meeskonnale projekti teostamisel.

 
1.5 Taotluse menetlemine

1.5.1 Tartu Noorsootöö Keskus kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud 

andmete õigsust ning taotluse esitaja nõuetele vastavust.

1.5.2 Kui kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotlus ei vasta nõuetele, antakse taotluse 

esitajale tähtaeg taotluse nõuetele vastavusse viimiseks.

1.5.3 Nõuetekohasele taotlusele nimetatakse Tartu Noorsootöö Keskuse poolne kontaktisik.

1.5.4 Nõuetele vastavuse korral postitatakse Tartu Noorsootöö Keskuse Facebooki lehele 

taotlusega koos esitatud video. Kui video on kogunud vähemalt 50 toetavat meeldimist 1 nädala 

jooksul, saab taotluse esitaja koostöös p 1.5.3 nimetatud kontaktisikuga projekti ellu viia. Kui 

video ei kogu vähemalt 50 toetavat meeldimist 1 nädala jooksul, annab p 1.5.3 nimetatud 

kontaktisik taotluse esitajale tagasisidet.

 
1.6 Projekti elluviimine

1.6.1 Projekti elluviimiseks sõlmib Tartu Noorsootöö Keskus toetuse saajaga koostööleppe, mille 

lisaks on esitatud taotlus.

1.6.2 Üldreeglina esitab projekti kulude katmiseks kauplus või muu juriidiline isik arve Tartu 

Noorsootöö Keskusele. Kui see pole võimalik, leitakse projekti kulude katmiseks mõni teine 

lahendus koostöös p 1.5.4 nimetatud Tartu Noorsootöö Keskuse poolse kontaktisikuga.

 
1.7 Projekti elluviija kohustused

1.7.1 Projekt ellu viia taotluses nimetatud mahus ja perioodil.

1.7.2 Mitte teha projekti jooksul muudatusi projekti sisus või eelarves ilma nende muudatuste 

heakskiitmiseta Tartu Noorsootöö Keskuse poolt.

1.7.3 Nimetada Tartu linna projekti toetajana ja kasutada projektist teavitamiseks Tartu linna ja 

Tartu Noorsootöö Keskuse sümboolikat.

1.7.4 Esitada projekti aruanne e-posti aadressil noorteomaalgatus@raad.tartu.ee Tartu 

Noorsootöö Keskuse kodulehel avaldatud vormil hiljemalt ühe kuu jooksul arvates projekti 

lõppemisest.

 
2. Käskkiri jõustub 25. veebruaril 2019. 
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