
 

 

 

 

 

 

EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU NOORTE OSALUSE FONDI 

KOLLEEGIUMI TÖÖKORD 

 

1. Kolleegiumi eesmärk 

Eesti Noorteühenduste Liidu (edaspidi ENLi) Noorte Osaluse fondi kolleegium on 

taotluste osas nõuandev ja hindav ning rahalist toetust puudutavaid otsuseid vastu võttev 

kogu. 

2. Kolleegiumi tööprotsess 

1.1. Kolleegium oma töös tugineb ENLi Noorte Osaluse fondi toetamise korrale, 

käesolevale töökorrale ja osaluskogude projektikorras rahastamise üldpõhimõtetele. 

1.2. Kolleegiumi tööd juhib ja korraldab osaluskogude koordinaator, kes on ühtlasi 

kolleegiumi esimees.  

1.3. Kolleegiumi koosolekud protokollitakse. 

1.4. Kolleegiumi koosolekuid protokollib kolleegiumi sekretär, kes täidab ka muid 

kolleegiumi esimehe poolt määratud kolleegiumi tööga seotud ülesandeid.  

1.1.1. Kolleegiumi sekretäri määrab kolleegiumi esimees.  

1.5. Kolleegiumi töövorm on koosolek. Oma ülesannete täitmiseks võib kolleegium 

rakendada ka teisi töövorme, mille valiku otsustab kolleegiumi esimees vastavalt 

vajadusele. 

1.6. Kolleegiumi koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. 

1.7. Kolleegiumi koosoleku kutsub kokku kolleegiumi esimees. 

3. Taotluste menetlemine 

1.1. Taotlustähtajaks laekunud taotluse(-d) hindab kolleegiumi esimees kolme päeva 

jooksul alates taotlustähtajast. 

1.2. Hiljemalt neljandal päeval alates taotlustähtajast saadab kolleegiumi esimees 

taotleja(te)le päringu(-d) täiendus(t)e esitamiseks. 

1.3. Taotleja esitab täiendus(t)ega taotluse hiljemalt kolmandal päeval alates täiendus(t)e 

esitamise päringu saamisest. 



 

 

1.4. Hiljemalt viiendal päeval alates taotleja(te)le päringu(-te) saatmisest edastab 

kolleegiumi esimees kolleegiumile hindamiseks kõik taotlustähtajaks esitatud 

taotlused, milles vajadusel tõstab esile taotluste hindamisel olulised mõjutegurid. 

1.1.1. Kolleegiumi iga liige, v.a. kolleegiumi esimees ja kolleegiumi sekretär, 

moodustab esitatud taotlus(t)e põhjal hinnangu ning esitab selle hindamislehel 

kolleegiumi esimehele. 

1.1.2. Kolleegium võtab otsuseid vastu eelkõige lähtuvalt taotlust hinnanud 

kolleegiumiliikmete otsusest hindamislehel. Häälte võrdsel jagunemisel on 

otsustav esimehe hääl. 

1.5. Kolleegium on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 kolleegiumi 

koosseisust ja kolleegiumi esimees. 

1.6. Rahataotluste läbivaatamiseks moodustatud kolleegiumi liikmed, kes on taotluse 

esitanud  organisatsiooni liikmed, ei osale oma organisatsiooni esitatud taotluse 

menetlemisel. 

1.7. Kolleegiumis toimub taotluste hindamine vastavalt hindamislehtedele  

1.8. Taotluste hindamisel lähtutakse konkursi kriteeriumidest ja eesmärkidest.  

1.9. Hindamise tulemusena moodustatakse ENLile ettepanek noorte osaluse rahastamiseks.  

1.10. Taotluse menetlemise lõppotsusest teavitatakse taotlejaid mitte hiljem kui 17 päeva 

peale taotluse esitamise tähtaega. 


