
 

Strateegilise koostöö projektide  
2017.a. taotlusvooru ülevaade 

 

Partneri roll ja vastutus 

 

Kätlin Lepa 





Koolidevaheliste projektide 

toetusesaajad 2014-2017 

877 262 € 891 860 € 

1 038 058 € 

1 637 375 € 

2014.a. 2015.a. 2016.a. 2017.a.

5 koord. 

27 partnerit 

15 koord. 

55 partnerit 

10 koord. 

38 partnerit 
7 koord. 

28 partnerit 



? 
Millisest riigist on Eesti koolide osalusega projektides kõige 
rohkem koordinaatoreid?  

 

a. Ühendkuningriik 

b. Saksamaa 

c. Itaalia 



Koordineerivad koolid Eestist 2017 

 

 

 

 

 
+ Ahtme Kool (suur projekt) 
Projektide sisuga on võimalik tutvuda Erasmus+ projektitulemuste 
andmebaasis http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/  

Juhan Liivi nim. Alatskivi 

Keskkool 

Järva-Jaani Gümnaasium 

Kadrioru Saksa Gümnaasium 

Kiltsi Põhikool 

Kuressaare Ametikool 

Kuressaare Gümnaasium 

 

Kõrveküla Põhikool 

Loksa Gümnaasium 

Narva Vanalinna Riigikool 

Nõlvaku Lasteaed 

Tallinna Kuristiku Gümnaasium 

Tartu Lasteaed Rõõmupesa  

Uuemõisa Lasteaed-Algkool 
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Taotluste hindamisest 
 
 

 

• Hindamine 100 punkti süsteemis; 

 

• Iga taotlust hindas 2 eksperti; 

 

• Koordineeriv kool teavitab partnereid hindamise tulemustest 
ja ekspertide kommentaaridest. 
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Koolidevahelise koostööprojekti  
partneri roll ja vastutus 
 
Muudatused projekti elluviimisel 

 
 

 



Heakskiidetud taotlus 

- Kas Teil on taotlus, mille eksperdid heaks kiitsid? 
- Kas taotluse sisu on arusaadav? 
- Kas olete kursis taotluse eelarvega ning eelarvekärbetega (kui neid 

oli)? 



Partnerkooli  roll ja vastutus (1) 

• Toetuse kasutamise lepingu tingimuste täitmine  
Täpsemalt ettekandes „Toetuse kasutamise lepingu tingimused ja rahastamine“ 

• Juhtkonna ja raamatupidaja teavitamine ja kaasamine. Vastutuse 

jagamine; 

• Koolisisese projektimeeskonna loomine ja hoidmine; 

• Välispartneritega kokkulepitud rolli täitmine; 

• Aktiivne osalemine ja julgus küsida! 

 

 



Partnerkooli roll ja vastutus (2) 

• Projekti dokumentatsiooni korrashoid; 

https://haridus.archimedes.ee/toetusesaajale  

• Aruandlus SA-le Archimedes 
– E-küsitlus või vahearuanded; 

– Mobility Tool+ täitmine (oma lepingulise eelarve piires); 

– Lõpparuande esitamine (eelarve osa ja sisuline lühiaruanne) 
 

• Aruandlus koordineerivale koolile (vastavalt kokkuleppele) 

– Loodud materjalide ja projektitulemuste saatmine; 

– Lõpparuande sisusse panustamine. 

 

 

 

 

 

https://haridus.archimedes.ee/toetusesaajale


Partnerkooli roll ja vastutus (3) 
 

• Projekti tulemuste levitamine 

• Koordineeriv kool täidab E+ projektitulemuste andmebaasi (Erasmus+ 
Project Results Platform).  

• Projekti kvaliteeti hinnatakse koordineeriva kooli esitatud põhjalikuma 
lõpparuande ja E+ projektitulemuste andmebaasi üles laetud tulemuste 
põhjal. Partneri panus on aruande koostamisel on oluline! 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/  
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Kui kõik ei lähe nii nagu taotluses planeeritud... 

 



Muudatused partnerite seas 
(koolidevahelised projektid)  

 

• Koordineeriv kool loobub. Projekt ei saa jätkuda; 

• Partnerasutus astub välja. Partnerit asendada pole võimalik, kuid projekt 
võib jätkuda; 

– Hinnata, kas projekt „jääb ellu“. Jagada rollid ümber; 

– Lahkuv partner teavitab oma riiklikku agentuuri; 

– Koordineeriv kool teavitab oma riiklikku agentuuri; 

– Mobiilsused lahkunud partneri asukohariiki ei ole enam lubatud; 

 



Muudatused mobiilsustes (1) 
projektikohtumised / õppimis-õpetamistegevused 

 

Muudatused mobiilsustes ei tohi  ohustada  projekti                                                                                                 
eesmärkide ja tulemuste saavutamist 
 

• Võimalikud muudatused – kõikide partnerite kokkuleppel. NB! Distance band 

• Ajakava 

• Osalevate isikute arv 

• Sihtriik 

• Lähetused on võimalikud ainult partnerasutuste riikidesse; 

• Õpilasgruppide vahetuste kestust ei tohi lühendada alla  

     5 päeva (ilma reisipäevadeta); Töötajate koolitustegevuste  

      (joint staff training event) miinimumkestus on 3 päeva (ilma reisipäevadeta) 
 

 

 
 

 

 

                                                     

 
 

 



Muudatused mobiilsustes (2) 
projektikohtumised / õppimis-ja õpetamistegevused 

 
 

 

• Sihtriigi ja ajakava muudatuse korral ei ole lepingumuudatus üldjuhul 
vajalik; 

• Ülejäänud muudatustest teavitada riiklikku agentuuri (teised partnerid 
teavitavad oma riigis). 



 
Ärevad olud Euroopas  
 

• Välislähetuste korral riikidesse, kuhu reisida ei soovitata, 
lähtuda konkreetsest olukorrast! 
– leppida kokku partneritega 

– teha kindlasti reisikindlustus (erinevad vormid) 

 

 
• Ühendkuningriik osaleb programmis täieõiguslikult seni kuni ei ole 

kinnitatud vastupidist 

 



Muudatused projekti tegevustes 

• Ajakava muudatused leppida kokku partneritega, kirjeldada 
vahearuandes/e-küsitluse vastustes; 

• Olulisemad sisulised muudatused kooskõlastab koordineeriv kool oma 
riikliku agentuuriga; 

• Probleemide korral alati võtke ühendust SA-ga Archimedes. 

 
NB! Eelarvega seotud muudatustest tuleb juttu ettekandes 

„Toetuse kasutamise lepingu tingimused ja rahastamine“ 



Muudatused kooli andmetes 

• Koolijuhi ja kontaktisiku muudatusest teavitada SA-d kirjalikult. 
Lepingumuudatus ei ole vajalik. 

 

• Arvelduskonto, kooli nime ja aadressi muutumisel tehakse 
lepingumuudatus. 

 

 

 

 



 


