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SISSEJUHATUS
Projektikonkursi „PickUp- Briti Eri“ eesmärk on toetada erineva keele- ja kultuuritaustaga
noorte kogukonda arendavate omaalgatuslike ideede väljatöötamist ja elluviimist. Nimetatud
konkursi kaudu omandavad noored uusi oskusi, saavad uusi kogemusi, arendavad ettevõtlikust
panustades kogukonna ellu ning seda koostöös teistest kultuuriruumidest pärit noortega.
Tegevuste tulemused aitavad edendada noorte aktiivset eluhoiakut, mille läbi noored
panustavad kogukonna arengusse. Seeläbi tõuseb noorte teadlikkus ühiskonnas toimuvast ning
suureneb ka valmisolek vabatahtlikult tegutseda. Alaeesmärk on eesti kultuuri ja keskkonna
tundma õppimine läbi erinevate tegevuste.
Tegevuste sihtgrupiks on noored vanuses 7-26 üle Eesti, kes on moodustanud vähemalt 3liikmelise meeskonna, lisaks nende tugiisikud, mentorid ja juhendajad. Projekti tegevustesse
peab kaasama vähemalt 30 noort, sh vähemalt pooled teise kultuuritaustaga.
Projektikonkursi raames toetatakse kogukonna arengule suunatud noorte omaalgatuste
elluviimist. Toetatakse viite erinevat tegevusformaati:
1) koostöö erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte vahel tutvustades erinevaid
kultuurivõimalusi (näiteks loodus, sport, muusika, teater, käsitöö jne)
2) mitte-formaalne keeleõpe noorelt-noorele meetodil
3) e-keeleõpe
4) digioskuste arendamine erinevate generatsioonide seas
5)teadlikkuse tõstmine või uute lahenduste pakkumine arvestades eriolukorra (COVID19) mõjusid.
Projektid vastavad nõuetele, kui projektiidee on välja töötatud ning projekti tegevused ja
aruandlus läbi viidud noorte poolt.
Projektikonkursi eelarve on 20 000 EUR. Tegevusi rahastatakse Briti Nõukogu poolt.
Maksimaalselt saab taotleda 2000€ ühe projekti kohta. Piirkonnasiseste projektide stipendium
on 1000€. Piirkonnaüleste projektide (näiteks koostöö teise piirkonnaga) stipendium on 2000€.
Projektikonkursi väljakuulutamise aeg on 24.08.2020 taotluste esitamise tähtajaga
13.09.2020. 15.09-22.09.20 toimub Facebook´i hääletus, kus osalevad kõik tingimustele
vastavad postertaotlused. 5 enim toetushääli kogunud taotlust saavad rahastuse idee
elluviimiseks. Ülejäänud toetusesaajad valib fookusteemasid arvestades välja
projektikomisjon.Rahalised kulutused peavad olema tehtud (sh aruanne esitatud) hiljemalt 30.
november 2020.
Konkursi tulemused avaldatakse Eesti ANK Facebooki lehel. Osalejaid teavitatakse kirjalikult
hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast rahastusotsuse selgumist. Lisainfo saamiseks kirjuta
pickup@ank.ee või riin.luks@ank.ee
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1. PROJEKTI ÜLDNÕUDED

1.1. Projekti tegevused toimuvad Eestis.
1.2. Lubatud on esitada taotlus ühe piirkonna poolt või ühistaotlus koos teise piirkonnaga.
Ühistaotluse eesmärk on luua võrdsed võimalused taotlemiseks. Ühiselt taotlemine peab
looma lisaväärtust.
1.3. Projektideede esitamine algab konkursi väljakuulutamise päeval ehk 24.08.2020 taotluste
esitamise viimane tähtaeg on 13.09.2020
1.4. Projekti igas etapis on tagatud hea kommunikatsioon ja koostöö projekti kõikide osapoolte
(taotlejast noored, projektimeeskond, tugiorganisatsioonid) vahel.
1.5. Projekti rakendamisel tagab taotleja konkursijuhendi punktis 7 kirjeldatud nõuetekohase
teavituse ja viitamise projekti toetajatele.
1.6. Projekti idee tuleb esitada jpg. formaadis oleval postril e-mailile pickup@ank.ee, mis
laetakse
hindamiseks
üles
15.09.2020
Eesti
ANK
Facebook´i
lehele
(https://www.facebook.com/Eesti-ANK-147948041911070/). Kirjale tuleb juurde lisada
eraldi manusena projekti eelarve, lühikirjeldus (millisele fookusteemale idee vastab, mis
on projekti eesmärk, milliste tegevustega eesmärki saavutate, kuidas arendatakse koostööd
erinevast rahvustest noorte vahel, oodatav tulemus ja mõju) ning taotlejate ja juhendaja
andmed (nimi, e-mail, telefoninumber ja taotleja(te) vanused). Andmeid kasutatakse
taotlejatega ühenduse võtmiseks.
1.7. Rahastuse saamiseks peab internetikeskkonda üles laetud plakat saama kogukonnalt
seitsme päeva jooksul (hääletamine läheb lukku 22.09.2020 kell 16:00) võimalikult
palju toetushääli (meeldimisi/laike). Viis enim hääli (laike/meeldimisi) kogunud ideed
saavad konkursi eelarve ulatuses toetuse. Ülejäänud toetuse saajad valib välja
projektikomisjon, kes arvestab konkursi prioriteete ja fookusteemasid.
1.8. Projekti tegevusi on võimalik ellu viima hakata pärast rahastusotsuse selgumist.
1.9. Leping sõlmitakse noort esindava juriidilise isikuga, erijuhtudel noore endaga.
1.10. Projektitegevused peavad olema ellu viidud pärast rahastusotsuse selgumist hiljemalt
30. novembriks 2020, sh aruandlus
1.11. Projekti tegevusi ja läbiviimist on võimalik jälgida läbi Eesti ANK blogi.
1.12. Projekti aruandlus toimub läbi Eesti ANK blogi, kus seda saavad näha ka kõik huvilised.
Kuluaruanne saadetakse lepingus märgitud kuupäevaks Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendusele.

2. PROJEKTI TINGIMUSED
2.1. TAOTLEJA SOBIVUS
2.1.1. Toetust võib taotleda Eesti Vabariigis elav või õppiv vähemalt 3-liikmeline noortegrupp,
kaasates oma meeskonda või tegevustes osalema noori ka teisest kultuuriruumist.
2.1.2. Taotleja vastutab otseselt projekti ettevalmistamise, juhtimise, läbiviimise, tulemuste
hindamise ja aruandluse eest.
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2.2. PROJEKTI SOBIVUS
2.2.1. Projekt täidab konkursi eesmärki, kui tegemist on kogukonda arendava projektiga, mille
fookuses on koostöö erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte vahel.
Konkursiga toetatakse viite erinevat fookusteemat:
1) koostöö erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte vahel tutvustades erinevaid
kultuurivõimalusi (näiteks loodus, sport, muusika, teater, käsitöö jne)
2) mitte-formaalne keeleõpe noorelt-noorele meetodil
3) e-keeleõpe
4) digioskuste arendamine erinevate generatsioonide seas
5)teadlikkuse tõstmine või uute lahenduste pakkumine arvestades eriolukorra (COVID19) mõjusid.
2.2.1.1. Koostöö erineva keele ja kultuuritaustaga noorte vahel eesmärk on eelkõige luua
sõprussidemeid vene- ja eesti noorte vahel, kes tunnevad ennast tegevuste tulemusena ühtse
kogukonnana ja arvestavad edaspidiste koostöövõimalustega. Tegevuste korraldamine, mis
tutvustaksid eesti või vene kultuuri eesmärk on tutvustada ja teadvustada vastastikku erineva
kultuuritaustaga noortele kultuuride omapärasid (kirjandus, muusika, teater, kino jms kunstid,
keel, looduskultuur, traditsioonid jne).
2.2.1.2. Fookusteemad 2-4 eeldavad mitte-formaalset keeleõpet, sh e-keeleõpet või
digilahendusi, sh erinevate generatsioonide vahelist õppimist.
2.2.1.3. Viies fookusteema eeldab COVID-19st tingitud eriolukorrast mõjutatud lahendusi, mis
pakuvad uusi võimalusi ja ideid taolises olukorras toime tulemiseks või valmistumiseks, näiteks
digitaalsed lahendused, vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitsemine jne.
2.2.2. Projekti tegevused võivad alata kohe, kui taotlus on saanud positiivse rahastusotsuse.
Rahalised kulutused peavad olema tehtud (sh aruande esitamine) taotluses märgitud kuupäeval,
kuid mitte hiljem, kui 30.november 2020. Tegevused võivad jätkuda ka peale 30.11.2020, kuid
seda projektikonkursi toeta.
2.2.3. Projekti elluviimisel arvestatakse hea juhtimise põhimõtteid –vastutust, läbipaistvust,
osalust, võrdsust, vastavust kogukonna vajadustele.
2.2.4. Projekti õpiväljund toetavad 21.sajandi õppe võtmepädevusi1, milleks on:
2.2.4.1. suhtlus emakeeles (võime väljendada mõtteid, tundeid ja fakte, suuliselt ja kirjalikult,
võime suhelda sobival viisil);
2.2.4.2. suhtlus võõrkeeltes (oskus end võõrkeeles väljendada ja sellest aru saada, kultuuriliste
erinevuste ja mitmekesisuse mõistmine ja aktsepteerimine, uudishimu keelte ja
kultuuridevahelise suhtluse vastu);
2.2.4.3. matemaatikapädevus ning teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest (oskus kasutada
loogilist mõtlemist igapäevaelu probleemide lahendamisel, oskus teha faktidel põhinevaid
järeldusi);
2.2.4.4. infotehnoloogiline pädevus (oskuslik ja kriitiline infotehnoloogia kasutamine,
põhilised arvuti ja interneti kasutamise oskused);
2.2.4.5. õppimisoskus (oskus korraldada oma õppimist, oskus vastutada oma õppimise eest ja
sellega seotud takistustest üle saada, oskus analüüsida ja hinnata oma õpitulemusi);

1

www.mitteformaalne.ee
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2.2.4.6. isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja kodanikupädevus (oskus suhelda kohasel viisil
sõprade, pere ja kolleegidega, oskus käia läbi eri taustaga inimestega, oskus lahendada konflikte
konstruktiivsel viisil, ülevaate omamine sellest, mis toimub teie külas, linnas, riigis, Euroopas
ja maailmas, teadmised demokraatia, kodanikuühiskonna ja inimõiguste kontseptsioonide ning
ideede kohta, osalus ühiskonnaelus);
2.2.4.7. algatusvõime ja ettevõtlikkus (võime tegutseda oma ideede elluviimise nimel, loovus
ja uuenduslikkus, julgus riskida, projektijuhtimisoskused);
2.2.4.8. kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendus ( kõik, mis on seotud meedia,
muusika, näitekunsti, kirjanduse, kujutava kunstiga jne ning nende kaudu väljendatud
loominguga).
2.2.5. Projekt on mittetulunduslik. Projekti tegevustega ei teeni toetuse saaja kasumit.
2.2.6. Noortegrupi, kellega ei sõlmita lepingut läbi juriidilise isiku, arved saadetakse Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühendusele.
2.3. PROJEKTI JUHTIMINE
2.3.1. Projekti juhib projektijuht.
2.3.2. Projektimeeskonda peab kuuluma vähemalt 3 noort.

2.4. PROJEKTI SIHTRÜHM
2.4.1. Projekti sihtrühmaks on Eestis elavad 7-26 aastased noored ning nende kogukond.
Koostööprojektide korral on kaasatud ka teiste maakondade ja piirkondade noori.
2.4.2. Projektis osalemine on sihtrühmale tasuta.
2.4.3. Projekti tegevustest ja tulemustest peab osa saama vähemalt 30 erinevat isikut, sh on
osalejad nii eesti kui vene keele- ja kultuuriruumist
2.5.4. Vähemalt pooled projektis osalejad peavad olema teisest kultuuriruumist.
2.5. PROJEKTI TEGEVUS
2.5.1. Projektikonkursi põhimõtteid:
2.5.1.1. toetatakse erinevate keele- ja kultuuritaustaga noortel noortele omaalgatuslike ideede
väljatöötamist ja elluviimist;
2.5.1.2. toetatakse erinevate keele- ja kultuuritaustaga noortelt noortele tegevuste tarbeks
vahendite soetamist.
2.6. PROJEKTI EELARVE
2.6.1. Ühele projektile eraldatav toetus (sh ühistaotluse puhul) on vastavalt valitud tegevusele
maksimaalselt 2000 eurot. Ühe piirkonna kaasatusega projektide stipendium on 1000€.
Piirkonnaüleste projektide (näiteks koostöö teise maakonna/kooli/noortekeskusega) stipendium
on 2000€.
2.6.2. Kulude planeerimisel tuleb järgida majanduslikku otstarbekust.
2.6.3. Projekti eelarve lisatakse postertaotlusest eraldi.
2.6.4. Konkursi korraldajatel on õigus teha ettepanekuid eelarve muudatusteks majanduslikust
otstarbekusest lähtuvalt.
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2.7. TOETATAVAD TEGEVUSED JA KULUD
2.7.1. Toetatakse konkursi eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi ja nendega seotud
põhjendatud kulutusi:
2.7.1.1. noortelt noortele tegevuste tarbeks vahendite soetamine, vajalik transpordikulu,
tegevuste elluviimisega seotud kulutused jmt;
2.7.1.2. Kogukonna algatuste kulud (nt transpordikulu, ruumide rent, majutamine,
toitlustamine, materjalid, tegevusvahendid, ekspertide palgakulu jmt).
2.7.1.3. Kultuuriprojektide esinejate tasud; tegevuste korralduskulud.
2.7.2. Projekti kõikidest tegevustest peab jääma nn kontrolljälg – nt päevakava, osalejate
registreerimisleht, videoblogi, pildid jms. Toetuse saaja võib osalejate osalemist ja osalejate
osalemise arvu tõendada ka muul viisil, kuid see lepitakse eraldi kokku toetuslepingus.
2.7.3. Projekti tegevuste käigus kogutakse osalejatelt tagasisidet ja analüüsitakse projekti mõju.
2.7.4. Kõik kulud peavad olema põhjendatud ja läbipaistvad. Kulusid ja nende maksmist
tõendavaid originaaldokumente (arved, lepingud, maksekorraldused jmt) peab taotleja
säilitama vähemalt 4 aastat pärast konkreetse toetuslepingu lõppemist.

2.8. KULUD, MIDA EI TOETATA
2.8.1. Kulusid, mis ei ole otseselt seotud eesmärkide täitmisega.
2.8.2. Taotleva juriidilise isiku administratiivkulud.
2.8.3. Rahvusvahelise noorsootöö tegemiseks tehtavad kulud.

3. TAOTLUSE ESITAMINE JA HINDAMINE
3.1. TAOTLUSE ESITAMINE
3.1.1. Taotlus esitatakse plakati kujul. Postrile lisaks tuleb eraldi manusega saata kuni 10 lauset
selgitavat teksti (millisele fookusteemale idee vastab, mis on projekti eesmärk, milliste
tegevustega eesmärki saavutate, kuidas arendatakse koostööd erinevast rahvustest noorte vahel,
oodatav tulemus ja mõju) ning taotlejate ja juhendaja andmed (nimi, e-mail, telefoninumber ja
taotleja(te) vanused).
3.1.2. Poster peab andma ülevaate, kes taotleb(-vad), mida soovitakse teha ja saavutada ning
taotletav summa. Postri kujunduse valik on taotleja otsustada, kuid arvestama peab sellega, et
kogukond ja projektikomisjon mõistaks idee olemust ja elluviimise olulisust.
3.1.3. Kui poster ei ole üheselt mõistetav võetakse taotlejaga ühendust ja räägitakse läbi nii
projekti eesmärk, tegevuskava kui ka eelarve. Vajadusel tehakse parandusi.
3.1.4. PickUpi projektimeeskond laeb postri üles selleks ettenähtud keskkonda.
3.2. TAOTLUSE HINDAMINE
3.2.1. Loodud taotlused laetakse üles selleks loodud keskkonda, kus saab töödele hoogu anda
7 päeva jooksul, kasutades Facebooki meeldimiste (like’ide) võimalust.
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3.2.2. Viis enim laike saanud taotlused saavad vastavalt projektikonkursi eelarvele toetuse.
Ülejäänud toetuse saajad valib välja projektikomisjon vastavalt konkursi eesmärkidele ning
fookusteemadele.
3.2.3. Mittetoetamise põhjus võib olla:
3.2.3.1. konkursi eelarves ei jätku taotluste rahastamiseks vahendeid
3.2.3.2. idee ei vasta konkursi tingimustele.

4. LEPINGU SÕLMIMINE
4.1. Peale toetuse kinnitamist sõlmitakse toetuse kasutamise leping. Leping sõlmitakse
juriidilise isikuga, kelle ülesandeks on noortegrupi toetamine kogu projektiperioodi vältel
(noortekeskus, huvikool, kool, kultuurimaja, külaselts vms). Juhul, kui noored ei leia endale
toetavat organisatsiooni, siis sõlmitakse leping täisealise noortegrupi liikmega. Kui grupis ei
ole ühtegi täisealist liiget, siis saadetakse projekti arved tasumiseks EANKi raamatupidamisele.
4.2. Lepingus sätestatakse lepingu summa, projekti nimi, periood, aruandlus, arveldamine.
Lepitakse kokku, kas arved tasub EANK või kantakse toetus noore/juriidilise isiku arvele. Kui
projekti raames on planeeritud vahendite soetamine, siis lepitakse kokku nende hilisem asukoht
pärast projektitegevuste lõppemist.

5. PPOJEKTI TOETUSLEPINGU MAKSED
5.1. Toetus makstakse välja kuni 10 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.
5.2. Toetus makstakse välja ettemaksena 100% ulatuses. Täpsemad kuupäevad ja tingimused
fikseeritakse lepingus.

6. ARUANDLUS
6.1. Projekti aruandlus toimub läbi Eesti ANK blogi. Blogisse kantakse foto ja videomaterjal,
analüüsitakse õpitulemust ja eesmärkide saavutamist.
6.2. Lõpparuanne sisaldab projekti nime, toimumise perioodi, asukohta, eraldi a) korraldajate
ja b) osalejate arvu ja taustakirjeldust (vanus, elukoht, rahvus), partneri nime(sid), kirjeldust
toimunust, ülevaadet saadud kogemustest (21.sajandi õpieesmärkide analüüs, vt punkt
2.2.4.), ettepanekuid järgmistele taotlejatele, ülevaadet kuludest ja pildi- või videomaterjali.
6.3. Aruandluse juhend saadetakse toetuse saanud noortegrupile eraldi täpsemate juhistega.

7. AVALIKKUSE TEAVITAMINE
7.1. Toetuse saaja kohustub projektiga seotud tegevustes viitama, et idee on saanud tuge Eesti
ANK projektifondist "PickUp - Briti Eri", mille tegevuste elluviimist rahastatakse Briti
Nõukogu poolt.
7.2. Toetuse saaja kasutab trükistes, reklaamides ja avalikel esinemistel Briti Nõukogu ja Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühenduse logosid.
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8. TOETUSE TAGASTAMINE
8.1. Kui toetuse saaja ei rakenda projekti nagu lepingus kokku lepitud, on Eesti ANKil õigus
leping lõpetada, rahalist toetust vähendada ja/või nõuda juba makstud summade osalist või
täielikku tagastamist.
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