Solidaarsusprojektide
toetuse andmise tingimused 2018

Kes viib projekti ellu?

Vähemalt viieliikmeline grupp noori vanuses 18–30 aastat, kes elavad
seaduslikult samas programmiriigis ja kes on registreerunud Euroopa
Solidaarsuskorpuse portaalis: https://europa.eu/youth/solidarity_et

Kes võivad taotleda?

1. Projekti elluviiv noortegrupp. Üks grupi liige võtab endale seadusliku
esindaja rolli ja vastutuse taotluse esitamise eest.
2. Mis tahes avalik või eraasutus, mis võtab noortegrupi nimel vastutuse
taotluse esitamise eest ja toetab peamiselt administratiivsetes
küsimustes.

Osalejate arv

Vähemalt viis. Osalejate arvul ei ole ülempiiri.

Projektinõustaja

Noortegruppi võib toetada projektinõustaja, kellel on olemas vastav
kogemus. Nõustaja võib täita erinevaid rolle, olenevalt noorte
konkreetsetest vajadustest, aga jäädes alati väljapoole projekti sisulisest
planeerimist ja elluviimist. Nõustaja aitab näiteks noorte õppeprotsessi
planeerida, õpikogemust analüüsida ja jäädvustada ning noori tegevuste
elluviimisel motiveerida. Nõustaja EI OLE projektijuht, konsultant,
noortegrupi liige ega projekti seaduslik esindaja.

Projekti toimumispaik

Projekt peab toimuma mõnes Euroopa Solidaarsuskorpuse
programmiriigis.

Projekti kestus

2 kuni 12 kuud.
Projekti raames plaanitavad tegevused (ettevalmistus, elluviimine ja
järeltegevused) peavad mahtuma selle ajaraami sisse.

Kellele taotlus
esitada?

Taotleja elukohariigis asuvale riiklikule agentuurile, st Eesti puhul SA
Archimedese noorteagentuurile.

Millal taotleda?

Taotluse esitamise tähtaeg on 16. oktoober 2018 kell 12:00 (keskpäev
Brüsseli aja järgi). Taotlustähtaeg kehtib järgmise aasta 1. jaanuari ja 31.
mai vahel algavatele projektidele.

Kuidas taotleda?

Taotlemise täpsema info leiate taotlustähtaja lähenedes lehelt
https://noored.ee/rahastus/taotlemine/.

Solidaarsusprojektide hindamiskriteeriumid

Projekti asjakohasus,
põhjendatus ja mõju
(kuni 40 punkti)











Projekti kavandamise
kvaliteet (kuni 40 punkti)







Projekti juhtimise kvaliteet
(kuni 20 punkti)






Projekti seos Solidaarsusprojektide eesmärkidega,
Euroopa Solidaarsuskorpuse põhimõtete ja väärtuste,
eelkõige solidaarsusega arvestamine projektis,
Euroopa tasandi lisandväärtuse loomine,
Projekti aluseks on selgelt määratletud ja tähtsad
ühiskondlikud vajadused,
Projekti vastavus osalejate, kogukonna ja sihtrühma (kui
on olemas) vajadustele,
Projekt on suunatud vähemate võimalustega noortele,
Projekti potentsiaalne mõju osalejatele, sealhulgas
nende isiklik areng, ettevõtlikkus ja sotsiaalne
kaasamine,
Potentsiaalne mõju kogukondadele.

Projekti eesmärkide ja kavandatud tegevuste sidusus,
Noortegrupi koosseis võimaldab saavutada projekti
eesmärke,
Noortegrupi liikmete tasakaalustatud osalemine projekti
eri etappides,
Projekti etappide selgus, terviklikkus ja kvaliteet
(ettevalmistus, elluviimine ja tulemuste levitamine),
Selgelt planeeritud õpikogemuse analüüs.

Praktilise korralduse ja projekti juhtimise kvaliteet
Noortegrupi liikmete vahelise koostöö ja suhtluse
kvaliteet,
Projekti tulemuste hindamiseks valitud meetodite
asjakohasus ja kvaliteet,
Projekti tulemuste levitamiseks valitud meetodite
asjakohasus ja kvaliteet.

