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1. Leht „Total grant requested“ – Kogu toetus 

Täida ära projektinimetuse 

„Project title“ lahter. 

 

Tabeli summade osa täitub 

automaatselt pärast järgmistele 

lehtedele andmete sisestamist. 

 

 

 

 

 

  



 
 

2. Leht „Project management“ - Projekti juhtimine ja elluviimine 

Projekti juhtimine (nt kavandamine, finantside haldamine, partneritevaheline suhtlus); projekti raames 

elluviidavad kohalikud projektitegevused nagu üliõpilastega klassiruumis tehtav projektitöö, lõimitud 

õppimismeetmete elluviimise korraldamine jne); teavitamine, propageerimine ja levitamine (nt 

brošüürid, teabelehed, veebipõhine teave).  

 

Veerg B: Sisesta kas projekti elluviija või partneri(te) nimed 

Veerg C: Sisesta projekti kestvus (projektis osalemise periood, kui mõni partner osaleb lühemal 

perioodil) kuudes 

Veerg D: Tee rippmenüüst (avaneb, kui klikkida lahtrile) valik ning vali kas määr vastavalt sellele, 

kas tegemist on elluviija või partneriga. 

Veerg E: Kalkuleerib toetuse summa automaatselt kokku 

 

3. Leht „Transnational Project meetings“ - Rahvusvahelised projektikohtumised 

Rahvusvahelised projektikohtumised (juhendraamatus lk 5-6). Partnerite töökohtumised, mis on 

vajalikud projekti elluviimiseks. Osalemine koosolekutel, mis toimuvad partnerite vahel ning mille 

korraldab projekti elluviimise eesmärgil üks partneritest. Toetus osaleja reisi- ja elamiskulude 

katmiseks. Taotlejad peavad põhjendama projektikohtumiste ja osalejate vajalikkust ja arvu. Aluseks 

võetakse reisi kaugus osaleja kohta.  

 Toetatakse kuni 4-päevaseid kohtumisi. 

 Ühes koostööprojektis rahastatakse maksimaalselt 4 projektikohtumist 



 

 

Veerg B: Sisestada tööplaanis kajastatud tegevuse number 

Veerg C: Märkida saatva asutuse nimi 

Veerg D: Sisestada vastuvõtva asutuse nimi 

Veerg E: Sisestada osalejate arv numbrites 

Veerg F: Valida rippmenüüst vastav distants saatva ja vastuvõtva asutuse vahel 

Veerg G: Näitab toetuse summat osaleja kohta 

Veerg H: Summeerib automaatselt kogu summa 

 

4. Leht „Intellectual output“ - Intellektuaalse väljundiga (IO) seotud personalikulud 

Projekti intellektuaalsete väljundite/konkreetsete tulemuste väljatöötamine Projekti juhtimise ja 

haldamisega seotud personalikulud kaetakse kuluartiklist „projekti juhtimine ja elluviimine”. Ühikute 

võimaliku kattuvuse vältimiseks, tuleb taotluses iga kavandatud väljundi puhul selgitada ja 

põhjendada esitatud personalikulude liiki ja mahtu. Intellektuaalne väljund peab olema vajalik, 

laiemalt kasutatav ja levitatav. 

Neid vahendeid võib kasutada vaid intellektuaalsete väljundite loomisega seotud töötajate 

töötasude katmiseks. Ühikuhind sisaldab kõiki makse. Töötasu suurus sõltub kaasatud töötajate 

rollist projektis ja riigist, kus asub organisatsioon, kelle töötaja on kaasatud. Töötaja saab olla 

kaasatud nii töö-, töövõtu või käsunduslepingu alusel. 

 



 
Veerg B: Märgi siia IO nimetus 

Veerg C: IO elluviiva asutuse nimetus 

Veerg D: Vali rippmenüüst vastav toetuse saaja kategooria 

Veerg E:  Vali rippmenüüst kulu tegeva organisatsiooni riigi nimetus 

Veerg F: Sisesta käsitsi tööpäevade arv 

Veerg G: Täitub automaatselt, kui teete veerus D rippmenüüst valiku 

Veerg H: Arvutab automaatselt kogusumma 

 

5. Leht „LTT Travel support“ – Reisikulud 

Projektitegevusega seotud lühiajalise õpirände reisikulud. Osalejate kulud seoses reisimisega 

lähtekohast tegevuse toimumise sihtkohta ja tagasi. Taotluses tuleb põhjendada õpirände 

vajalikkust projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Taotluses tuleb näidata ühel suunal 

läbitav vahemaa, et oleks võimalik arvutada ühikuhinda. Reisi vahemaa arvutamisel tuleb kasutada 

Euroopa Komisjoni vahemaa kalkulaatorit: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/distance-calculator_en kuhu sisestatakse saatva ja vastuvõtva asutuse asukoht. 

Reisikulude ühikuhind on mõeldud edasi-tagasi sõidu kulude katmiseks. 

Ühistegevuse toimumise riigis elavatel osalejatel kaetakse reisi- ja elamiskulu ainult juhul, kui: 

 tegevuses on osalejaid vähemalt kahest riigist ning 

 samast riigist osaleja reisi algus- ja sihtkoha vahemaa on rohkem kui 10 kilomeetrit. (Nt 

PõhjaNorrast Lõuna-Norrasse kohale tulnud osalejale tasutakse reisi- ja elamiskulud.) 

 

Veerg B: Sisestage tööplaanist tegevuse number 

Veerg C: Märkige õpirändesse mineva isiku asutuse nimi 

Veerg D: Lähetusse minevate isikute koguarv 

Veerg E: Tehke valik lahtris avanevast rippmenüüst (distants saatvast asutusest vastuvõtva 

asutuseni) 

Veerg F: Näitab pärast rippmenüü valiku tegemist ühe ühiku summat 

Veerg G: Arvutab kokku rea kogusumma 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


 
 

6. Leht „LTT – Living support“ – Elamistoetus 
 

Projektitegevusega seotud osalejate lühiajalises õpirändes viibimise elamistoetus: 

- Üliõpilaste elamiskulud (lühiajaline õpiränne ja intensiivkursused) - osalejate elamiskulud 

õppimisperioodi ajal/ päevas 

- Töötajate elamiskulud (ühised lühiajalised personalikoolitused, õpetamine või eksperdinõu 

Andmine intensiiv-õppe programmide raames) - osalejate elamiskulud õppimisperioodi ajal/ 

päevas 

 

Ühistegevuse toimumise riigis elavatel osalejatel kaetakse elamiskulu ainult juhul, kui: 

- tegevuses on osalejaid vähemalt kahest riigist ning 

- samast riigist osaleja reisi algus- ja sihtkoha vahemaa on rohkem kui 10 kilomeetrit. (Nt Põhja-

Norrast Lõuna-Norrasse kohale tulnud osalejale tasutakse reisi- ja elamiskulud.) 

 

 

 
 

Veerg B: Sisestada tööplaanile vastava tegevuse number 

Veerg C: Valida rippmenüüst sihtrühm (Student/Staff) 

Veerg D: Märkida õpirände periood päevades (sh reisipäevad) 

Veerg E: Valida rippmenüüst vastav ühikuhind vastavalt tabeli all osas paikevast Annex I „Living 

support based on unit cost“ määrale 

Veerg F: Arvutab automaatselt kokku rea kogusumma 

 

PS! Et veerg E kuvaks korrektsed määrad, tuleb kõigepealt täita ära veerg C. 



 
 

7. Leht „Exceptional costs“ – Erakorralised kulud 
 

Allhangete või kaupade ja teenuste 

ostmisega seotud tegelikud kulud, mis on 

vajalikud projekti elluviimiseks ja mida ei 

saa katta ühikuhindadega. 

Allhankelepingute sõlmimine peab olema 

seotud teenustega, mida partnerid ei saa 

nõuetekohaselt ise pakkuda ja mis on 

projekti elluviimiseks vältimatult vajalikud. 

 

Vältimatult vajalikud võivad projekti iseloomust tulenevalt olla näiteks trüki- või tõlkekulud, kulud IT-

teenusele või seadme rendile, õppevahenditele vm. 

Vältimatult vajalikud ei ole näiteks kingitused ja meened. Seadmete hulka ei tohi kuuluda tavalised 

kontoriseadmed või seadmed, mida osalevad organisatsioonid tavaliselt kasutavad. 

 

Kulud hüvitatakse maksimaalselt 75% abikõlblikest kuludest ja maksimaalselt 15 000 eurot projekti 

kohta. 

 

Veerg B: Sisestada tegevuse/kulu nimetus 

Veerg C: Sisestada kulu summa 

Veerg D: Arvestab automaatselt kokku 75% reaalsetest kuludest 

 

 

8. Leht „Multiplier events“ – levitusüritused 
Tulemuste levitamise üritused (juhendraamat lk 7). Projektis loodud intellektuaalsete väljundite 

laiemaks tutvustamiseks ja levitamiseks korraldatavad kohalikud ja rahvusvahelised konverentsid, 

seminarid, üritused. Selle kuluartikli alla ei arvestata projektis osalevate organisatsioonide esindajate 

reisikulusid ja päevarahasid. Levitamise ürituste jaoks antakse toetust üksnes juhul, kui need on 

otseselt seotud projekti intellektuaalse väljundi levitamisega. 

 

Ühikuhind arvestatakse ainult projekti konsortsiumiväliste osalejate eest. Projektile, mis ei ole saanud 

toetust intellektuaalsete väljundite jaoks, ei anta toetust levitusürituste korraldamiseks. 

 

PS! Tegemist peab olema suurema eraldiseisva üritusega suunatud laiemale avalikkusele. Toetust saab 

konsortsiumiväliste osalejate eest (enda kooli kolledži osalejate eest toetust ei maksta) 

 

 



 

 
 

Veerg B: Sisestada ürituse nimetus ja orienteeruv aeg 

Veerg C: Valida rippmenüüst ürituse toimumise riik 

Veerg D: sisestada välisriigist tulevate osalejate arv 

Veerg E: Näitab välisriigist osaleva toetuse suurust 

Veerg F: Sisestada kohalike osalejate (v.a projektis osalevate asutuste) arv 

Veerg G: Näitab kohaliku osaleja eest makstavat ühiku hinda 

Veerg H: Arvestab kokku rea kogusumma 

 

 

9. Leht „Special need support“ – Erivajadusega seotud kulud 
 

Erivajadustega osalejatega seotud kulud (juhendraamatus lk 7-8).  Lisakulud, mis on otseselt seotud 

erivajadustega osalejatega, sh põhjendatud juhul ka erivajadusega osalejaid saatvate isikute reisi- ja 

elamiskulud, va juhul kui saatvate isikute kulud kaetakse ühikuhindade alusel. Erivajadusega kulude 

vajadust tuleb taotluses põhjendada. 

 

Hüvitatakse 100% reaalsetest kuludest 

 

Veerg B: Sisestada kulu kirjeldus 

Veerg C: Märkida kulu suurus 


