Lisa nr 1
Kose Vallavalitsuse 30. märts 2021
korralduse nr 197 juurde
Projektikonkurss huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesistamiseks ja kättesaadavuse
parandamiseks noortele Kose vallas
Kose Vallavalitsus kuulutab välja projektikonkursi 2021 aasta riikliku täiendava toetuse
jagamiseks Kose vallas tegutsevatele huviharidust ja huvitegevust pakkuvatele juriidilistele
isikutele ja Kose valla üldharidus- ja huvikoolidele.
1. Eesmärk
Riikliku täiendava toetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust
ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalemisvõimalusi kultuuri-, spordi-, loodus- ja
täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas Kose vallas.
2. Sihtgrupp
Sihtgrupp on 7-19 aastased noored Kose vallas.
3. Täiendavat toetust saab taotleda järgmistele suundadele
3.1 2017-2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse abil alustatud tegevuste jätkamine
2021 aastal;
3.2 Loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna huviringide võimaluste laiendamine ning
noorte osaluse suurendamine;
3.3 Uute võimaluste või muude juhendatud noorte vaba aja sisustamise tegevuste loomiseks
kultuuri ja spordi ning kodukaitse eesmärgil;
3.4 Huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine;
3.5 Erivajadustega noortele huvihariduses ja/või huvitegevuses osalemisvõimaluste loomine.
4. Toetuse taotleja
Toetuse taotlejaks võivad olla Kose valla hallatavad asutused ja valla territooriumil
huviharidust või -tegevust korraldavad eraõiguslikud juriidilised isikud.
5. Toetust saab taotleda järgmistele tegevustele
5.1 Vajalike õppevahendite ja inventari soetamiseks;
5.2 Juhendajate töötasude katmiseks;
5.3 Juhendajate ja/või huvitegevuses osalejate transpordikulude katmiseks;
5.4 Huvitegevusega seotud võistlustel ja konkurssidel osalemiseks.
6. Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevustele
6.1 Hoonete ja rajatiste ehitamiseks;
6.2 Kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks;
6.3 Ruumide majandamiskulude eest tasumiseks;
6.4 Juba taotleja eelarvest kaetavate kulude eest tasumiseks või mõne muu Kose valla eelarvest
eraldatava toetuse eest tasutud tegevusi.
7. Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

7.1 Taotleja nimi, registrikood;
7.2 Taotleja esindaja nimi ja isikukood;
7.3 Taotleja pangarekvisiidid;
7.4. Taotleja kontaktandmed;
7.4 Tegevuse nimetus ja elluviimise periood;
7.5Tegevuse eesmärk, kirjeldus, tegevuse toimumise aeg/ajad ja koht, tegevuse
jätkusuutlikkuse tagamise ja toetusvajaduse põhjendus ning selgitus täpsemalt, milleks toetust
kasutatakse;
7.6 Prognoos tegevuses osalejate arvu kohta;
7.7 Tegevuse elluviija/juhendaja pädevuse kirjeldus, sealhulgas viide pädevust tõendavatele
allikatele või pädevust tõendavad dokumendid;
7.8 Taotletava tegevuse elluviimiseks vajalik eelarve suurus sh kuluartiklid;
7.9 Lapsevanema poolt makstava osalustasu suurus enne ja pärast toetuse saamist.
8. Taotluste hindamine
8.1 Taotlusi hindab vähemalt 5-liikmeline konkursikomisjon, mille moodustab Kose
Vallavalitsus;
8.2 Vallavalitsusel ja konkursikomisjonil on õigus nõuda taotlusmaterjalide juurde täiendavaid
dokumente ja selgitusi.
8.3 Üks taotleja võib esitada mitu taotlust.
8.4 Projekti abikõlblikkuse periood on 01.06.2021-31.12.2021.
8.5 Sisulised hindamiskriteeriumid:
8.5.1 kavandatava tegevuse tulemused toetavad pikaajaliselt Kose valla huvihariduse ja
huvitegevuse kavas (Kose Vallavolikogu 26.01.2018 määruse nr 10 „Kose valla huvihariduse
strateegia kinnitamine aastateks 2017-2023”) kirjeldatud kitsaskohtade lahendamist ning
vastavad vähemalt ühele punktides 3.1 – 3.5 nimetatud suunale;
8.5.2 kavandatav tegevus on loogiline ja hästi põhjendatud;
8.5.3 tegevuse elluviijal on piisav pädevus tegevuse elluviimiseks;
8.5.4 tegevuses osalejate arv ja tegevuse kulu on proportsionaalsed;
8.5.5 taotletud toetuse suurus on optimaalne soovitud vahendite soetamiseks ning vahendid on
seotud kavandatud tegevusega.
8.6 Juhul, kui taotletakse rahastust vahendite soetamiseks, peavad need olema
korduvkasutusega ja kasutatavad sihtotstarbeliselt veel vähemalt 2 aastat peale projektikonkursi
abikõlblikkuse perioodi. Kui huviring lõpetab tegutsemise varem, tuleb soetatud vahendid
tagastada Kose Vallavalitsusele või anda Kose valla hallatavale asutusele.
9. Taotluste hindamissüsteem
9.1 Taotlusi hinnatakse kahes kategoorias:
9.1.1 2017-2018 loodud võimaluste jätkamine ja arendamine;
9.1.2 uuenduslike või täiendavate võimaluste loomine.
9.2 Taotluse hindamisel antakse taotlusele punkte punktides 8.5.1-8.5.5 nimetatud kriteeriumite
alusel. Iga kriteeriumi eest on võimalik saada maksimaalselt 20 punkti, kokku võib üks taotlus
saada maksimaalselt 100 punkti.
9.3 Iga komisjoni liige hindab taotlust iseseisvalt, andes taotlusele iga hindamise kriteeriumi
eest punkte. Punkte antakse 5-punktilise intervalliga (0, 5, 10, 15 ja 20).
9.4 Kõigi komisjoni liikmete poolt taotluse ühele hindamise kriteeriumile antud punktid
liidetakse ja jagatakse hindeid andnud komisjoni liikmete arvuga ning saadakse vastava

hindamise kriteeriumi eest kujunev punktide arv. Kogu taotluse punktisumma saadakse kõigi
kriteeriumite eest antud punktide liitmisel.
9.5 Vastavalt antud punktidele moodustub konkursi tulemuste pingerida.
9.6 Pingeritta kantakse projektid, mis saavutavad vähemalt 51 punkti.
10. Toetuse suurus
10.1 Konkursi kogu eelarve on 40 000 eurot;
10.2 Tegevuse juhendaja maksimaalne töötasu (kogu palgafond) ühe akadeemilise tunni kohta
võib olla kuni 20 eurot, kusjuures arvestatakse ainult kontakttunde (mitte ettevalmistust ega
juhendaja transpordile kuluvat aega);
10.3 Toetust eraldatakse pingerea alusel. Esimesena rahuldatakse kõrgeima punktisumma
saanud taotlus, misjärel liigutakse mööda pingerida alanevas järjekorras kuni projektide
toetamiseks eraldatud vahendite ammendumiseni;
10.4 Komisjon võib teha ettepaneku taotluse osaliseks rahuldamiseks;
10.5 Toetuse suuruse kohta tehakse komisjoni poolt ettepanek vastavalt tegevuse
eesmärgipärasusele, osalejate arvule, taotletud kululiigile, tegevuse kogumaksumusele ja
eelarvevahendite olemasolule;
10.5 Toetus makstakse taotlejale välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast lepingu
allkirjastamist.
11. Taotluse esitamine
11.1 Projektitoetuse taotlemiseks tuleb esitada Kose Vallavalitsusele taotlus valla
iseteeninduskeskkonnas SPOKU;
11.2 Taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. mai 2021 kell 23.59.
12. Ajakava
12.1 Projekti taotluste esitamise periood on 12. aprill 2021 kuni 3. mai 2021 kell 23.59;
12.2 Komisjon teeb ettepaneku Kose Vallavalitsusele toetuse eraldamiseks hiljemalt 20. maiks
2021;
12.3 Otsus tehakse taotlejatele teatavaks e-posti teel viie päeva jooksul peale toetuse suuruse
kinnitamist;
12.4 Toetuse kasutamise lõpptähtaeg on 31.detsember 2021;
12.5 Aruande esitamise tähtaeg on 05.01.2022.

Projektikonkursiga seotud info:
Kadri Tiis
Telefon: 524 6394
e-post: kadri@kose.ee

