
 Projektide võlu ja valu… 

 

Ellen Vimberg 

SA Archimedes 



Koolidevaheliste projektide 

toetusesaajad 2014-2018 

877 262 € 891 860 € 
1 038 058 € 

1 637 375 € 

5 koord. 

27 partnerit 

15 koord. 

55 partnerit 

10 koord. 

38 partnerit 
7 koord. 

28 partnerit 

17 koord. 

49 partnerit 

 

NB! 

Partnerite 

arv ei ole 

lõplik 

 

2014 2015 2016 2017 2018 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



• Milliseid soovitusi andsid eksperdid 
projekti parandamiseks? 
 

• Kas taotluse sisu on arusaadav? 
 

• Kas olete kursis taotluse eelarve  
ning eelarvekärbetega  
(kui neid oli)? 

Heakskiidetud taotlus 



Projektikooli roll ja vastutus 



Projektikooli roll ja vastutus 

• Toetuse kasutamise lepingu tingimuste täitmine 

• Juhtkonna ja raamatupidaja teavitamine ning 

kaasamine. Vastutuse jagamine 

• Koolisisese projektimeeskonna loomine ja hoidmine 

• Välispartneritega kokku lepitud rolli täitmine 

 

Aktiivne osalemine ja julgus küsida! 
 



 

 

 

Koordineeriva kooli roll ja vastutus 



Koordineeriva kooli roll ja vastutus 

• Näeb projekti tervikuna ning juhib seda nii, et ka  
kõik partnerid suhtuvad projekti kui ühisesse 
ettevõtmisesse 

• Jagab rollid ja jälgib, et iga partner teab, mille eest  
ta vastutab 

• Kooskõlastab partneritega ajakava ning jälgib,  
et kõik partnerid oma osa täidavad 

• Juhib projekti levituskava koostamist ja jälgib selle 
täitmist 
 

 

 



• Hoiab korras projekti dokumentatsiooni 

• Kooskõlastab projektiga seotud muudatused  

SA-ga Archimedes 
 

• Esitab aruandeid SA-le Archimedes 
– E-küsitlus 

– Mobility Tool+  (oma eelarve piires) 

– Erasmus+ projektitulemuste andmebaas 

– Lõpparuanne (eelarve ja sisuline aruanne) 
 

• Teavitab projekti elluviimisest  kogu projekti vältel 

ning levitab selle tulemusi 

 

 

Koordineeriva kooli roll ja vastutus 



 

 

 

Partnerkooli roll ja vastutus 



Partnerkooli roll ja vastutus 

Projekti dokumentatsiooni 
korrashoid 

 

Aruandlus SA-le Archimedes 
– E-küsitlus 

– Mobility Tool+  
(oma eelarve piires) 

– Lõpparuanne   
(eelarve ja sisuline  

lühiaruanne) 
 

 

 

 

 

Aruandlus koordineerivale 
koolile (vastavalt kokkuleppele) 

‒ Loodud materjalide ja 
projektitulemuste saatmine 

‒ Lõpparuande sisusse 
panustamine 

 
 



Partnerkooli roll ja vastutus 
 

• Projekti tulemuste levitamine 

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

 





Muudatused partnerite seas 

Kui koordineeriv kool loobub, siis projekt ei saa jätkuda. 



Muudatused partnerite seas 

Partnerasutus astub välja 
Partnerit asendada pole võimalik,  
kuid projekt saab 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: õppimis- ja õpetamistegevused 

 

• Muudatused mobiilsustes  
ei tohi  ohustada  projekti                                                                                               
eesmärkide ja tulemuste 
saavutamist 

• Muudatusi kirjeldatakse 
aruandluses 

 

 

 
 

 

 

                                                     

 
 

 

Muudatused on võimalikud 
kõikide partnerite kokkuleppel  
 
NB! Distance band 

• Ajakava 
• Osalevate isikute arv 
• Sihtriik 



Muudatused mobiilsustes:  
õppimis- ja õpetamistegevused 

 

NB! Veenduge, mis tüüpi õppimis- ja 
õpetamistegevusi olete kavandanud: 

 

Short-term exchanges of groups 
of pupils (miinimumkestus 3 
päeva, lisanduvad reisipäevad) 

Blended mobility of pupils, 
learners and young people 
(miinimumkestus 5 päeva, 
lisanduvad reisipäevad) 

 



Muudatused kooli andmetes 

Koolijuhi ja kontaktisiku muutu- 
misest teavitada SA-d kirjalikult. 
Lepingumuudatus ei ole vajalik. 

 

 

 

 

Arvelduskonto, kooli nime ja aadressi 
muutumisel tehakse lepingumuudatus. 
 



 

     

• Hoidke projektitaotlus käepärast ja vaadake aeg-ajalt, mida 

täpselt olete teha lubanud. 

 

• Hoidke leping ja selle lisad käepärast, sest neis on kirjas Teie 

kohustused, aga ka muud vajalikku… 

 

• Kui Teil tekib muresid-kõhklusi-kahtlusi-küsimusi, siis  

võtke ühendust oma kontaktisikuga 

sihtasutuses Archimedes – meie töö on Teid aidata! 

    (kontaktisiku nimi on kirjas Teie lepingus) 

 

 

 



Soovin edu  
projekti  
elluviimisel! 


