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1. Noorte osaluse fondi üldeesmärk
1.1. Eesti Noorteühenduste Liidu (edaspidi: ENL) noorte osaluse fondist (edaspidi: fond)
rahastamisega toetatakse noorte aktiivset osalust kogukonnas ja otsuste tegemisel.
1.2. Fondi peamisteks prioriteetideks on uute osalusvõimaluste loomine, olemasolevate
osalusvormide arendamine ja noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö toetamine.
1.3. Käesoleva korra punktides 1.1. ja 1.2. nimetatud eesmärkide ja prioriteetide
saavutamiseks korraldatakse taotluskonkursid.
1.4. Noorte osaluse fondi kaudu toetatakse taotlejaid kokku 50 000 euro ulatuses.
1.5. Noorte osaluse fondi taotluskonkurside läbiviimiseks moodustatakse noorte osaluse
fondi koordinaatori otsusega kolleegium, kes töötab kolleegiumi töökorra (käesoleva
korra lisa 1) alusel.
2. Toetamise struktuur
2.1 Noorte osaluse fondi raames toetatakse taotlejaid esitatud projektitaotluste
alusel
2.2 Taotletaval summal puudub piirmäär ja keskmine toetussumma on umbes 1000€.
3. Nõuded taotlejale
3.1. Noorte osaluse fondi taotleja:
3.1.1 täidab oma tegevustega fondi eesmärke, sh käesoleva korra peatükis 1 ja eelkõige
selle punktides 1.1. ja 1.2. mainitut;
3.1.2 täidab käesolevas korras, selle lahutamatutes lisades ja fondi koordinaatori poolt
sätestatud tingimusi;
3.1.3 omab noorte osaluse fondi kolleegiumi arvates piisavat võimekust tegevuste
elluviimiseks ja on aktiivses suhtluses fondi koordinaatoriga;
3.1.4 omab kas aktiivsete noorte gruppi või teostab tegevusi, mille eesmärgiks on niisugust
gruppi luua;
3.2. Noorte osaluse taotlejad võivad olla maakondliku ja kohaliku tasandi osaluskogud,
noorte aktiivgrupid, noorteühendused, MTÜd, sihtasutused, kohalikud omavalitsused
ja nende allasutused. Noorte osaluse fondi taotleja ei tohi olla äriühingud ega FIEd.
4. Taotlemiseks vajalikud dokumendid
4.1 Noorte algatuse fondist toetuse taotlemisel peab taotleja esitama vormikohase
taotluse.
4.2 Taotleja võib esitada taotlusega seotud lisadokumente.
5. Abikõlbulikud ja mitteabikõlbulikud kulud
5.1 Tegevuste elluviimisel abikõlbulikud kulud on, mis:
5.1.1 tekivad lepingus fikseeritud rahakasutusperioodil;
5.1.2 on tegevuse eesmärgiga otseselt seotud ning eelarvesse planeeritud;
5.1.3 on proportsionaalsed ning tegevuse elluviimiseks vajalikud;
5.1.4 on kasutatud säästlikult, tõhusalt ja efektiivselt ning eranditult tegevuse eesmärgi
saavutamiseks;
5.1.5 on eraldatavad ja tõendatavad ning raamatupidamises nõuetekohaselt kajastatud;
5.1.6 on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega ja hea tavaga;
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bürootarvete, ruumirendi ja meenete kulud, kui nende kulude tegemine on vajalik
tegevuse eesmärkide saavutamiseks ning taotluses põhjendatud.
Tegevuse elluviimisel mitteabikõlbulikud kulud on:
ettemaksud;
käsunduslepingu, töölepingu ja töövõtulepingu tasud;
vara soetamine v.a. eelnevalt kooskõlastatud ENLi kirjaliku nõusoleku alusel;
panga teenustasud ja muud pangakulud (lepingutasu, pangakaardi hooldustasu,
intressid jms) v.a. projekti jaoks vajalike maksete ülekandetasud;
muud tegevuse või prioriteetidega mitte seotud ning tegevuse elluviimise seisukohast
põhjendamatud ja rahastaja hinnangul mittevajalikud või ebaolulised kulud.

6. Taotluste hindamine
6.1 Taotluse
hindamine viiakse läbi kolmes etapis: eelhindamine, lõplike taotluste
läbivaatamine ning toetusotsuse tegemine.
6.2 Noorte osaluse fondi taotlusi hindab fondi kolleegium.
6.3 Taotlusi hinnatakse vastavalt noorte osaluse fondi kolleegiumi töökorrale (käesoleva
korra lisa 1):
6.3.1 Taotlustähtajaks laekunud taotluse(-d) hindab fondi koordinaator kolme päeva
jooksul alates taotlustähtajast.
6.3.2 Hiljemalt neljandal päeval pärast taotlustähtaega saadab kolleegiumi esimees
taotleja(te)le päringu(-d) täiendus(t)e esitamiseks.
6.3.3 Taotleja esitab täiendus(t)ega taotluse hiljemalt seitsmendal päeval pärast
taotlustähtaega.
6.3.4 Hiljemalt kümendal päeval pärast taotlustähtaegaedastab fondi koordinaator
kolleegiumile hindamiseks kõik taotlustähtajaks esitatud taotlused, milles vajadusel
tõstab esile taotluste hindamisel olulised mõjutegurid.
6.3.5 Kolleegiumi iga liige, moodustab esitatud taotlus(t)e põhjal hinnangu ning esitab selle
hindamislehel fondi koordinaatorile.
6.3.6 Taotlusi hinnatakse kriteeriumide alusel, mis on nimetatud punktis 7.4.
6.4 Taotluse hindamise kriteeriumid:
6.4.1. Vastavus punktis 1.2 välja toodud fondi prioriteetidele;
6.4.2 noorte kaasatus projekti idee väljatöötamisse ja teostamisse;
6.4.3 ajakava ja eesmärkide realistlikkus;
6.4.4 Projektis kasutavate meetodide asjakohasus;
6.4.5 Eelarve kuluefektiivsus ja asjakohasus;:
a. kulude planeerimisel on valitud soodsaim võimalus - taotleja peab kasutama
rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama tegevuse eesmärgi
mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise
teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte;
b. kulutused on tegevustega põhjendatud.
6.5
Kui vähemalt ühte eelnimetatud hindamiskriteeriumitest ei ole üldse täidetud, siis
tegevust ei toetat
a.
6.6
Mõjuvate põhjuste esinemisel on fondi koordinaatoril õigus taotluste hindamise korras
teha muudatusi.
7. Taotluskonkursi toimumine
7.1 Taotluskonkurss kuulutatakse välja ENL-i koduleheküljel (www.enl.ee).
7.2 Noorte osaluse fondi korralised taotlusvoorud toimuvad vähemalt neljal korral aastas
7.3 Vajadusel kuulutatakse välja fondi koordinaatori otsusega lisataotlusvoor(-ud).
7.4 Taotluse peab õigeaegselt esitama ENL-i koduleheküljel leitaval taotlusvormil.
7.5 Juhul kui taotlus esitatakse konkursi väljakuulutatud tähtajast hiljem, lükkub taotluse
menetlemine järgmisesse taotlusvooru, v.a juhul kui fondi koordinaator otsustab
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hilinenud taotlust menetleda ja selline otsus ei mõjuta ajaliselt kolleegiumi
menetluskäiku.
Projekti või tegevuskava tegevuste toetamise otsusest teavitatakse taotlejaid mitte
hiljem kui kuu aega peale taotluse esitamise tähtaega.
Toetuse kasutaja on kohustatud registreerima tegevuses osalejad vastavalt ENLi
kehtestatud vormile.
Toetuslepingus sätestatud kuupäevaks peab taotleja esitama ENL-ile oma tegevuste ja
kulude kohta sisuaruande
ja finantsaruande koos fondirahastusest kaetud
kuludokumentide ja registeerimislehted koopiate ning 3 pildiga projektist.

8. Muudatused taotluses
8.1 Muudatused projekti tegevuskavas ja eelarves on lubatud, kui need on põhjendatud ja
vajalikud eesmärgi saavutamiseks. Toetuse saaja on kohustatud küsima kirjalikku
nõusolekut eelarve muutmiseks alati, kui muudatusega kaasneks eelarve kulude
suurenemine või vähenemine rohkem kui 20% ulatuses toetussummast. Taotlus
muudatuste sooritamiseks vaadatakse läbi ning sellele vastatakse 10 päeva jooksul.
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