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• Suured projektid (ainult koordineerival asutusel 

on leping SA-ga Archimedes). Sisestamine kogu 
projekti eelarve piires 
 

• Üldhariduse valdkonna koolidevahelised 
projektid (igal osaleval partneril on sõlmitud  
eraldi leping oma koduriigi bürooga). Sisestamine 
oma lepingulise eelarve osa piires. 

 
Toetusesaaja = Beneficiary 



 

Kuidas siseneda Mobility Tool+ keskkonda? 
 
 
 
 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility 
 

Sisenemiseks peab kontaktisiku e-postiaadress olema seotud  
EU Login kontoga 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility


Home (1) 

Kasutusjuhend 



Suured projektid (välja arvatud koolidevahelised 
projektid) 

• Koordineeriva asutuse kontaktisik omab 
ligipääsu projektile (edit access); 

 

• Kontaktisikul on võimalus anda teistele 
partneritele ligipääs projekti andmete 
vaatamiseks (view access) või muutmiseks 
(edit access); 



Üldjariduse valdkonna koolidevahelised 
koostööprojektid 

Koordineeriv kool saab muudatusi teha ainult oma  lepingu 
eelarve piires (edit access) , kuid näeb ka kõikide partnerite 
sisestusi (view access). 

 

Partnerkool saab muudatusi teha  ainult oma lepingu eelarve 
piires (edit access)  ja näeb lisaks ainult koordinaatori vaadet. 

 

NB! Jälgi, et avad täitmiseks  lepingus toodud projekti numbri 

 

Näide: 

• 2016-1-FR01-KA219-024105_1 – koordinaatori vaade 

• 2016-1-FR01-KA219-024105_4 – partneri vaade 

 

 



Details 



Organisations 



 View.Edit 
view 

edit 



Contacts 

Täiendava ligipääsu andmise võimalus 



Mobility Tool+ keskkonda sisestatakse eelarve ühikuhindadena  
(välja arvatud erikulud ja erivajadusega seotud toetus) 

 
Mida tähendab ühikuhind? 



Ühikuhind on projektis planeeritud tükikese ehk ühiku 
elluviimiseks eraldatud kindlasummaline toetus. 

 

Ühik on näiteks :  

• isiku osalemine projektikohtumisel;  

• projekti  kestus  (nt 1 kuu) 

• edasi-tagasi reisi vahemaa; 

• mobiilsuse kestus  päevades; 

• tööpäev (intellektuaalse väljundi puhul) 

 

Toetusesaajal tuleb ühikuid dokumentidega tõestada 

 

Lisainfo lepingust (lisa III ja IV) ja 

 haridus.archimedes.ee/toetusesaajale 
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TEGELIKUD KULUD  

ÜHIKUHINNAL 
PÕHINEVAD 

KULUD  



Küsimus-vastus  

? Kas rahvusvahelisele projektikohtumisele osalejate 
saatmise puhul on oluline, et kulu ei ületaks 
planeeritud summat  või on oluline, et ka osalejate 
arv  vastab planeeritule? 

Vastus: oluline on osalemiste arv 

Näiteks: eraldatud eelarve kokku 10 osalejale 10*575 = 
5750 eurot. 

Kui suudate 10 inimese toetuse eest saata rohkem isikuid, 
siis see on võimalik. 

Kui tõestate ainult 8 isiku osalemise, siis väheneb 
projektikohtumiste eelarvereal maksimaalne toetus 4600 
eurole (8*575) .  



Project Management and 
Implementation (1) 



Project Management and 
Implementation (2) 

 

Ühikuhinna arvestamise alus vastavalt lepingule: 
• koordineerivale asutusele : 500 eurot kuus 
• partnerile: 250 eurot kuus 



Project Management and 
Implementation (3) 

Tõendusdokumendid:  Kirjeldus läbiviidud tegevuste ja saavutatud tulemuste kohta 
esitatakse lõpparuandes. 
Lisaks tuleb tulemused/materjalid  üles laadida Euroopa Komisjoni veebikeskkonda 
Erasmus+ Project Results Platform http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/  
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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Transnational Project Meetings (1) 



Transnational Project Meetings (2) 



Transnational Project Meetings (3) 



Transnational Project Meetings (4) 



Transnational Project Meetings (5) 

Tõendusdokumentide info lepingust (lisa III) ja 
 haridus.archimedes.ee/toetusesaajale 

 
 

 
 



? 

• Kui eelarve võimaldas projektikohtumisel osaleda 
planeeritust suuremal hulgal inimestel, kas need 
peab kirja panema? 

 

– Alati võib kohtumisele kaasata rohkem osalejaid, kuid 
sellest ei suurene lõplik toetus. Projektikohtumiste 
puhul ei pea lisaks saadetud isikuid kirja panema, 
kuna eelarve läheb  sellisel juhul lõhki. „0“-kulu 
märkida ei saa.  



? 

? Kui rahvusvahelise projektikohtumise osalemise 
tegelikud kulud on ühikuhinnast suuremad, 
kuidas toimub siis kulude tasakaalustamine? 

Vastus: Juhul, kui kasutasite ühikuhinnast kallimaks 
osutunud lähetuse finantseerimiseks „Projekti 
juhtimise ja elluviimise“ eelarverida, siis seda meile 
raporteerima ei pea.  



Learning/Teaching/Training  
activities (1) 



Learning/Teaching/Training  
activities (2) 

Tegevuse kirjeldust värskendada 
vastavalt tegelikkusele. Lisada 
teksti.  



Learning/Teaching/Training  
activities (3) 



Learning/Teaching/Training  
activities (4) 

Compact view – mugavam ülevaade info sisestamiseks 



Learning/Teaching/Training  
activities (5) 



Learning/Teaching/Training 
 activities (6) 

Individual support : 

Miinimumkestus 3 või 5 päeva vastavalt  tegevusele (jälgi lepingut ja 
taotlust) 

• Tegevuse alguse ja lõpu kuupäevadena näidata tegeliku toimumise 
kuupäevad; 

• Reisipäevad (kuni 2) raporteerida ainult juhul, kui eelarve 
võimaldab.  

• Äärmisel vajadusel võib reisipäevade näitamiseks kanda üle toetust 
„Projekti juhtimise ja elluviimise“ eelarverealt. 

 

Tõendusdokumentide info lepingust (lisa III) ja 

 haridus.archimedes.ee/toetusesaajale 

 



Learning/Teaching/Training  
activities (7) 



Intellectual Outputs (1) 



Intellectual Outputs (2) 

NB! Intellektuaalsete väljundite toetuse all on võimalik näidata vaid 
konkreetse intellektuaalse väljundi loomisega seotud tööpäevade arvu. 
Üldised projektijuhtimise ja administreerimise kulud tuleb katta 
„Projektijuhtimise ja elluviimise eelarverealt“  

 



Intellectual Outputs (3) 



Intellectual Outputs (4) 

Koos lõpparuandega esitatavad tõendusdkokumendid ( Intellektuaalse väljundi töid 
teostanud töötajate isikustatud tööajatabelid, allkirjastatud töö tegija ja vastuvõtja 
poolt 
Tõendid tehtud töödest laetakse üles Erasmus+ Project Results Platformi 
Muud dokumendid säilitada vastavalt lepingule (lisa III) ja kohustuslike dokumentide 
loetelule: haridus.archimedes.ee/toetusesaajale  
 
 



Multiplier Events (1) 



Multiplier events (2) 

Koos lõpparuandega esitatavad tõendusdokumendid: levitusüritusest 
osavõtjate nimekiri koos vajaliku infoga. Päevakava ning näidised 
dokumentidest, mida levitati ja kasutati.  
Muud dokumendid säilitada vastavalt lepingule ja kohustuslike 
dokumentide loetelule: www.erasmuspluss.ee/toetusesaajale 

http://www.erasmuspluss.ee/toetusesaajale


Budget (1) 



Budget (2) 
Lepingujärgne 
eelarve 

Toetusesaaja 
sisestatud 
eelarve 

Kasutatud 
eelarve % 



Budget (3) 



 

 

KA2 vahearuande esitamine  

Mobility Tool+ keskkonnas  

(2016. ja 2017. toetusesaajad) 



• Vahearuande esitamise kohustus on üle 24 
kuu kestvatel projektidel; 

• Vahearuande esitamise tähtajad on toodud 
toetuse kasutamise lepingus; 

• Koolidevaheliste projektide partnerite 
aruannete esitamise tähtajad võivad riigiti 
erineda. Iga kool peab lähtuma oma lepingust.  



Veendu, et enne vahearuande vormi täitma asumist oled 
Mobility Tooli sisestanud järgmise info projekti eelarve 
kohta projekti algusest kuni lepingus toodud perioodini: 

• Project management and implementation 250 või 500 x 
kuude arv, mil projekt on kestnud 

• Transnational project meetings; 
• Learning/teaching/training activities: “Description” 

lahtrisse sisesta toimunud tegevuse kirjeldus. Ära jäta 
lahtrit tühjaks ega kasuta taotlusest automaatselt 
ülekantud teksti; 

• Intellectual outputs; 
• Multiplier events. 
• Exceptional costs 



Interim report (1) 

 



Interim report (2) 

Aruande täitmise keel: koordineerivad asutused täidavad aruande projekti 
töökeeles. Partnerkoolid võivad lühiaruande täita eesti keeles.  



Interim report (3) 

 

Taotletav järgmise ettemakse summa 
(lepingust) 

Reaalselt kasutatud toetuse summa 



Interim report (4) 



Interim report (5) 



Interim report (6) 



Interim report (7) 

 

Pole vaja midagi täiendavalt lisada 

Ainult Declaration of Honour 



Interim report (8) 

 

Ainult Declaration of Honour 



 

 

KA2 lõpparuande esitamine  

Mobility Tool+ keskkonnas  



Veendu, et enne lõpparuande vormi täitma asumist oled 
Mobility Tooli sisestanud järgmise info projekti eelarve 
kohta : 

– Project management and implementation 250 või 500 x 
kuude arv, mil projekt on kestnud 

– Transnational project meetings (kui on) 
– Learning/teaching/training activities (kui on): 

“Description” lahtrisse sisesta toimunud tegevuse 
kirjeldus. Ära jäta lahtrit tühjaks ega kasuta taotlusest 
automaatselt ülekantud teksti; 

– Intellectual outputs (kui on) 
– Multiplier events (kui on) 
– Exceptional costs (kui on) 



Final report (1) 

 



Lõpparuande esitamine ja  
hindamine  

• Aruande esitamise tähtaeg on 60 päeva 
jooksul pärast projekti perioodi lõppemist; 

• Suurte projektide puhul esitab aruande ainult 
koordinaator; 

• Koolidevaheliste projektide puhul esitavad 
aruande nii koordinaator kui ka kõik partnerid; 

• Projekti kvaliteeti hinnatakse koordinaatori 
esitatud lõpparuande ning projektitulemuste 
andmebaasi laetud materjalide põhjal; 



Final report (2) 



Final report (3) 



Final report (4) 



Final report (5) 

Asutuse juhi kinnituskiri 
„Declaration of Honour“ alla 
laadida, printida, allkirjastada  
(seadusjärgne esindaja), 
skaneerida, lisada „Annex“ osasse 

Tõendusdokumentide 
lisamine ja kinnituskirja 
lisamine  (kuni 10 MB). 
 

Aruandele lisatavate kohustuslike dokumentide loetelu asub 
www.haridus.archimedes.ee/toetusesaajale 
 

http://www.haridus.archimedes.ee/toetusesaajale


Final report (6) 

 



Final report (7) 



 

 

Projekti tulemuste laadmine Erasmus+ Project 
Results Platform keskkonda  

(ainult koordineerivale asutusele) 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Erasmus+ Project results platform 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   

 

• Projektikirjeldus laetakse automaatselt üles 
finantseerimislepingu allkirjastamisel. 

• Projekti koordinaator saab ligipääsu tulemuste 
sisestamiseks 

• Koordinaator sisestab kogu info 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Erasmus+ Project results platform 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/  
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Kontaktinfo 



Projekti info sisestamine 



Tulemuste sisestamine 





Täname! 


