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Aruanne –
kes, millal, 
kuidas?



• Aruanne esitatakse 60 päeva jooksul alates projekti 
lõpukuupäevast

• Aruande esitavad eraldi nii koordinaator kui ka kõik 
partnerid
• Koordinaator esitab põhjalikuma aruande
• Partnerid esitavad peaasjalikult finantsaruande

• Aruanne esitatakse Mobility Tool+ veebikeskkonnas
• Agentuur vaatab aruande läbi ja teeb jääkmakse 60 

päeva jooksul alates aruande laekumisest (lisainfo 
küsimisel võib aeg pikeneda)



Mobility
Tool+ 
täitmine



1. Eelarve osa täitmine
• Iga partner täidab eelarve osa iseseisvalt

• Eelarve kasutamise infot saab Mobility Tool’i vastavatele 
vahelehtedele sisestada kogu projekti jooksul

• Mobility Tool’i vahelehed täidetakse (ja salvestatakse!) 
enne, kui asutakse täitma lõpparuande vormi – sinna 
kanduvad eelarve andmed automaatselt

• Toetuse kasutamist näidatakse ühikuhindades, 
kuludokumendid säilitatakse asutuse raamatupidamises



Mobility Tool+ vahelehed



Project Management and Implementation

• Koodinaator: 500 eurot x projekti kestus 
kuudes (ilma pikendamisteta)

• Partner: 250 eurot x projekti kestus 
kuudes (ilma pikendamisteta)



Learning, Teaching and Training Activities

• Koordinaator sisestab füüsilise/virtuaalse tegevuse 
üldandmed
• Tegevus tuleb sisestada ka juhul, kui see jäi ära, kuid mõnel 

partneril tekkis kulusid, mida on vaja Force Majeure’na raporteerida 
(kindlasti märkida linnuke kasti „Force majeure“ ning täita selgituste 
lahter „Force majeure explanations“, mis peab sisaldama märksõnu 
„corona“ või „covid“)

• Partnerid lisavad loodud ürituse juurde enda osalejate 
andmed

• Praegu võib esineda tõrkeid Mobility Tool’i virtuaalsete 
tegevuste lisamisel; tegemist on tehnilise veaga, millega 
tegeletakse



Force Majeure ehk vääramatu jõu raporteerimine

• Force Majeure on ettearvamatu asjaolu, mis ei sõltu lepingupoolte tahtest, mida pooled ei saa
mõjutada ega ära hoida ning mis ei võimalda täita kokkuleppejärgseid kohustusi

• Juhul, kui mobiilsuse ettevalmistamiseks tehti kulutusi, mida ei korvatud kindlustus- ega reisifirmade
poolt, siis lisatakse projekti lõpparuande juurde:

• kirjavahetus reisi- ja kindlustusfirmaga (sh negatiivne otsus kulude mittehüvitamise kohta);

• ametkondade ametlikud teated reisipiirangute kinnitamiseks (nt eriolukorra väljakuulutamine,
kohaliku omavalitsuse teade kõikide lähetuste tühistamise kohta, kuvatõmmised välisministeeriumi
reisisoovitustest vms);

• reisiga seotud kuludokumendid, mis kinnitavad mittehüvitatavate kulude olemasolu.

• Iga vääramatu jõu juhtumit käsitletakse eraldi

• Siin ei kehti ühikuhinnad, vaid positiivse otsuse korral aktsepteeritakse eraldatud eelarve piiresse
jäävad reaalsed kulud, mida reisi-, lennu-, raudtee- jm firmad ega kindlustus ei ole korvanud



Special Costs

• Enamikes projektides ei ole erikulusid taotletud
• Samas lubab lepingu lisandus siia kanda kuni 10% mis 

tahes ühikuhindadel põhinevast eelarvekategooriast, 
et katta seadmete ja/või teenuste ostmise ja/või 
rentimisega seotud kulud, mis on vajalikud virtuaalse 
tegevuse elluviimiseks COVID-19 leviku tõttu (peab 
olema eelnevalt agentuuriga kooskõlastatud ning 
kehtib 25% omaosaluse nõue)



Other Project Events

• Kõik olulised tegevused, mis aitavad projektis 
tehtut paremini avada
• Nt projektikohtumised, levitustegevused, 

kohalikud tegevused koolides

• Ainult koordinaator saab tegevusi sisestada

• Partnerid annavad koordinaatorile sisendit



Budget

• Siia koondub automaatselt eelarveinfo, mis on 
sisestatud eelnevatele vahelehtedele

• „Total Project“ rida ei tohi pärast kõikide andmete 
sisse kandmist olla üle 100%



2. Lõpparuande vormi 
täiendamine
• Mobility Tool+ -> Reports -> Final Beneficiary Report -> 

Generate Beneficiary Report



• Aruande mustandit (draft) saab enne lõplikku esitamist 
korduvalt avada ja täiendada

• Koordinaator täidab kõikide partnerite nimel põhjaliku 
aruande, sh uuendab taotlusest automaatselt üle tulnud infot

• Partner saab aruandes teksti lisada punkti 6 – Comments

• Ainult koordinaator lisab loodud tulemused Erasmus+ 
projektitulemuste andmebaasi

• Nii koordinaatori kui ka partneri kodulehtedel peab olema 
projekti lühikirjeldus ja logo koos viitega Erasmus+ 
kaasrahastusele (Erasmus+ logo failid erinevates keeltes leiab 
SIIT)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/select-language?destination=/node/2


Erasmus+ projektitulemuste andmebaasi info 
lisamine

• Sisse saab logida ainult see, kes oli taotluse 
esitamise ajal projektijuhina märgitud; seda saab 
ise muuta SIIN

• Projektitulemuste andmebaas täidetakse enne 
aruande esitamist

• Andmebaasi lisatakse projekti logo, kodulehekülg 
ja projektis lubatud tulemused

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/project-results/contact


3. Lisad
• Aruandevormi lõpus (alajaotuses Annexes) tuleb alla laadida 

Declaration of Honour, see direktori poolt allkirjastada ning 
lisada manusena aruandele

• Siia saab lisada ka teisi asjakohaseid dokumente, sh
• Kui raporteerisite erikulusid
• Kui raporteerisite mõne ära jäänud tegevuse Force Majeure

juhtumina
• Mahukad dokumendid tuleks panna .zip-faili või saata e-kirjaga oma 

projekti kontaktisikule agentuuris

• Kokku tuleb koguda kõik kohustuslikud tõendusdokumendid, 
kuid aruandele neid lisada ei ole vaja; neid võidakse aruande 
finantskontrolli käigus juurde küsida

http://haridus.archimedes.ee/strateegilise-koostoo-toetusesaajale


Aruande esitamine



Koordinaator täidab aruande, milles vastab põhjalikult kõikide partnerite 
nimel kogu projekti kohta sisulistele küsimustele

Koordinaator vajutab „Ready for submission“

Partnerid täidavad enda eelarve osa ning viivad enda aruanded “Ready for
submission” staatusesse 

NB! Partnerid ei saa enda aruandeid enne ära esitada, kui koordinaator on 
oma aruande lõpetanud ja märkinud selle „Ready for submission“

Kui kõik partnerid on enda aruanded lõpetanud, saab koordinaator korraga 
ära saata kõikide projektis osalevate organisatsioonide aruanded ning kõik 

riiklikud agentuurid saavad enda riigi asutuse aruanded samal ajal kätte



Aruande menetlemine



• Projekti hindab väline ekspert koordinaatori esitatud 
lõpparuande sisulise osa põhjal (100 punkti süsteemis)

• Iga eelarveosa vaatab läbi, vajadusel küsib lisainfot ja 
kiidab heaks iga projektipartneri asukohariigi agentuur 
eraldi

• Aruande läbivaatamiseks ja jääkmakse tegemiseks on 
agentuuril aega 60 päeva, mis võib lisainfo küsimisel 
pikeneda

• Elluviimata tegevuste (näiteks ära jäänud mobiilsuste) 
eelarve arvestab agentuur toetuse lõppsummast maha



Abimaterjalid toetusesaajale –
http://haridus.archimedes.ee/strateegilise
-koostoo-toetusesaajale

http://haridus.archimedes.ee/strateegilise-koostoo-toetusesaajale


Tänan!


