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The PIC entered for a participating organisation cannot be repeated in another participating organisation.
PIC tuleb kinnitada. Palun klikkige 'Kontrolli PICi' nuppu.
The applicant organisation must be established in a programme country.
The partner organisations must be established in a programme country.
Osalejate portaalis on muudetud sisestatud PIC numbriga organisatsiooni andmeid. PIC eemaldatakse.
All members of a national mobility consortium must come from the same Programme Country as the applicant country.
Organisatsiooni profiil
Organisatsiooni taust ja kogemused
Palun kirjeldage lühidalt oma organisatsiooni.
Millised on teie organisatsiooni tegevused ja kogemused antud taotluse jaoks olulistes valdkondades?
Organisatsiooni taust ja kogemused
Palun kirjeldage lühidalt oma organisatsiooni.
Millised on teie organisatsiooni tegevused ja kogemused antud taotluse jaoks olulistes valdkondades?
Palun kirjeldage projekti kaasatud võtmeisikuid ning nende pädevusi ja varasemaid kogemusi, mida nad antud projekti kaasa toovad.
Kas teie organisatsioon on taotlenud/saanud eelneva 12 kuu jooksul toetust mõnest ELi toetusprogrammist?
Palun täpsustage:
ELi programm
Aasta
Projekti tunnus või lepingu number
Taotleja/Toetusesaaja nimetus
Seaduslikult volitatud allkirjaõiguslik isik
Kui aadress erineb organisatsiooni omast, palun tehke ristike siia kasti
Kontaktisik
Kui aadress erineb organisatsiooni omast, palun tehke ristike siia kasti
Kui teie projekt sisaldab töövarjuperioodi või õpetamist välisriigis, siis klõpsates allolevale nupule lisage informatsioon vastuvõtva(te) organisatsiooni(de) kohta.
Partnerorganisatsioon
Vorm ei saa ühendust osalejate portaaliga. Palun kontrollige internetiühenduse toimimist.
PIC numbrit ei leitud.
Osalejate portaali teenus ei ole hetkel kättesaadav. Proovige palun hiljem uuesti.
Osalejate portaali teenus ei ole hetkel kättesaadav. Proovige palun hiljem uuesti.
Osalejate portaali teenus ei ole hetkel kättesaadav. Proovige palun hiljem uuesti.
Osalejate portaali infot ei ole võimalik kuvada. Palun proovige hiljem uuesti.
PIC numbri väli ei saa olla tühi.
Teie poolt valitud PIC asendati järgneva PIC numbriga:
Asendatav PIC number on juba kasutusel taotlusvormi teises osas. Palun veenduge, et te ei kasuta sama PIC numbrit erinevate organisatsioonide puhul.
The PIC entered for a participating organisation cannot be repeated in another participating organisation.
PIC tuleb kinnitada. Palun klikkige 'Kontrolli PICi' nuppu.
The applicant organisation must be established in a programme country.
The partner organisations must be established in a programme country.
Osalejate portaalis on muudetud sisestatud PIC numbriga organisatsiooni andmeid. PIC eemaldatakse.
All members of a national mobility consortium must come from the same Programme Country as the applicant country.
Organisatsiooni profiil
Organisatsiooni taust ja kogemused
Palun kirjeldage lühidalt oma partnerorganisatsiooni.
Palun kirjeldage projekti kaasatud võtmeisikuid ning nende pädevusi ja varasemaid kogemusi, mida nad antud projekti kaasa toovad.
Seaduslikult volitatud allkirjaõiguslik isik
Kui aadress erineb organisatsiooni omast, palun tehke ristike siia kasti
Kontaktisik
Kui aadress erineb organisatsiooni omast, palun tehke ristike siia kasti
Rahvusvahelise koostöö arengukava
Millised on organisatsiooni vajadused kvaliteedi arendamise ja rahvusvahelistumise kontekstis? Palun tooge välja olulisemad arendusvaldkonnad (nt organisatsiooni juhtkonna ja töötajate pädevuse tõstmine, uued õpetamismeetodid ja/või vahendid, Euroopa mõõde, keeleoskus, õppekavad, õppetöö korraldus).
Millised on konsortsiumi vajadused kvaliteedi arendamise ja rahvusvahelistumise kontekstis? Palun tooge välja olulisemad arendusvaldkonnad iga konsortsiumi liikme seisukohast (nt organisatsiooni juhtkonna ja töötajate pädevuse tõstmine, uued õpetamismeetodid ja/või vahendid, Euroopa mõõde, keeleoskus, õppekavad, õppetöö korraldus).
Palun kirjeldage organisatsiooni kavatsusi Euroopa-suunalise õpirände ja koostöö osas ning selgitage, kuidas need tegevused aitavad ülalnimetatud vajadusi täita.
Palun kirjeldage konsortsiumi kavatsusi Euroopa-suunalise õpirände ja koostöö osas ning selgitage, kuidas need tegevused aitavad ülalnimetatud vajadusi täita.
Palun selgitage, kuidas teie organisatsioon kavatseb lõimida õpirändel omandatavad pädevused ja kogemused organisatsiooni arendustegevustesse.
Palun selgitage, kuidas projektis osalenud haridustöötajate pädevused ja kogemused integreeritakse nii iga konsortsiumi liikme kui ka konsortsiumi kui terviku strateegilisse arendamisse.
Kas teie organisatsioon kavatseb kasutada oma õpirändeprojektiga seoses mõnda allolevatest keskkondadest?
a) eTwinning
(www.etwinning.net)
Palun kirjeldage, kuidas kavatsete kasutada eTwinningu võimalusi just selle projekti tegevustes.
b) School Education Gateway (SEG)
(www.schooleducationgateway.eu)
Palun kirjeldage, kuidas kavatsete kasutada SEG võimalusi just selle projekti tegevustes.
c) EPALE (e-Platform for Adult Learning in Europe)
(http://ec.europa.eu/epale/)
Palun kirjeldage, kuidas kavatsete kasutada EPALE võimalusi just selle projekti tegevustes.
Projekti kirjeldus
Miks on selle projekti elluviimine oluline? Mis on selle eesmärgid?
Kuidas valisite oma vastuvõtvad partnerid? Kui te pole kõiki vastuvõtvaid partnereid taotluses määratlenud, siis selgitage, kuidas kavatsete leida sobivad organisatsioonid. Palun kirjeldage olemasolevaid kontakte või partnerlusi, mis võimaldavad teil edukalt leida vastuvõtjaid teistes riikides.
Millised allolevad teemad haakuvad enim teie projektiga?
Osalejate profiil
Palun kirjeldage õpirändes osalejate tausta ja vajadusi. Kuidas toimub osalejate valik? Kui projekti on kaasatud vähemate võimalustega osalejaid, palun kirjeldage nende profiili/tausta.
Õpiväljundid
Millised õpiväljundid või kompetentsid (st teadmised, oskused ja hoiakud) osalejad projekti käigus saavutavad?
Programm Erasmus+ kutsub üles kasutama Europassi dokumente, ECVET-süsteemi ja Noortepassi, et tunnustada õpirändes omandatud pädevusi. Kas kavatsete oma projektis neid võimalusi kasutada? Kui jah, siis milliseid?
Kas õpirändes osalejad saavad mingi muu tunnistuse/tõendi? Kui jah, siis millise?
Kuidas on võimalik kasutada eelnevalt valitud/nimetatud dokumente?
Ettevalmistus
Palun kirjeldage, millised ettevalmistavad tegevused toimuvad nii teie organisatsioonis kui ka (kui asjakohane) partnerite juures enne õpirändeid.
Õpirände praktiline korraldus
Millist praktilist ja logistilist tuge saavad osalejad projekti jooksul (reisikorraldus, majutus, kindlustus, osalejate turvalisus, viisad, juhendamine ja toetamine, ettevalmistavad kohtumised partneritega jne)?
Projekti juhtimine
Kuidas on tagatud projekti kvaliteetne läbiviimine ja juhtimine (nt kokkulepped partneritega, õppelepingud osalejatega jne)?
Osalejate ettevalmistus
Millise ettevalmistuse ja millises mahus saavad osalejad õpirändeks (nt töö- ja ohutusalase, kultuurilise, keelelise, riskiennetusalase jne)? Kes ettevalmistuse läbi viib?
Projekti põhitegevused
Palun tooge kõik planeeritavad projekti tegevused välja ajalises järjestuses (kogu projekti tööplaan, mitte ainult õpiränded). Siin kirjeldage ka lühidalt kavandatavate õpirändeperioodide sisu.
Kuidas on korraldatud partneritevaheline ja (kui vajalik) ka muude asjakohaste organisatsioonide koostöö ning suhtlus?
Kuidas õpirännete kulgemist monitooritakse ja osalejaid toetatakse? Kes jälgib osalejate õpirände tööplaani kulgemist ja täitmist?
Kui asjakohane, selgitage palun saatvate isikute vajalikkust (võimalik vaid siis, kui projekti on kaasatud erivajadusega osalejad).
Lõpukuupäev peab olema pärast alguskuupäeva.
Kõikide tegevuste algus ja lõpukuupäevad peavad jääme projekti perioodi sisse.
Päritolumaa peab alati erinema sihtriigist.
Igas tegevuses võib osaleda maksimaalselt 50 noorsootöötajat (va saatvad isikud).
Igas tegevuses peab osalema minimaalselt 16 ning maksimaalselt 60 osalejat (mõlema puhul va grupijuhid ning saatvad isikud).
Igas projektis võib osaleda maksimaalselt 30 Euroopa vabatahtlikus teenistuses osalejat (va saatvad isikud).
Igas tegevuses peab osalema maksimaalselt 2 osalejat grupi peale.
Igas tegevuses peab osalema vähemalt 2 unikaalset gruppi.
Igas tegevuses peab osalema vähemalt 4 osalejat (va saatvad isikud).
Igal grupil antud noortevahetuses peab olema vähemalt 1 grupijuht.
Kui tegevus on märgitud kui lühiajaline, siis iga rea kestus (va reisipäevad) peab olema minimaalselt 14 ja maksimaalselt 59 päeva.
Kui tegevus on märgitud kui pikaajaline, siis iga rea kestus (va reisipäevad) peab olema minimaalselt 60 ja maksimaalselt 366 päeva.
Iga rea kestus (va reisipäevad) peab olema kas 1 või 2 päeva.
Kestus antud õpirännete puhul peaks olema minimaalselt 2 päeva ja maksimaalselt 60 päeva (välja arvatud reisipäevad).
Antud tegevuse iga rea kestus (va reisipäevad) peab olema minimaalselt 5 ning maksimaalselt 21 päeva.
Kui on tegemist Euroopa vabatahtliku teenistusega koostöös partnerriikidega - kui saatev riik on EL naabruspiirkonna riik, siis sihtriik peab olema programmiriik
Ühe tegevuse sees peab sihtriik olema alati sama.
Valitud tegevuste ridadel peab vähemalt üks EL naabruspiirkonna riik olema märgitud kas saatva või vastuvõtva riigina.
Te saate sisestada vaid ühe tegevuse ühe tegevustüübi kohta.
Õpirännete detailid
Palun sisestage planeeritavad õpiränded.
Tegevuse nr
Tegevuse tüüp
Grupi nr
Saatev riik
Sihtriik
Sihtkoha kaugus (km)
Kestus päevades (v.a reisipäevad)
Reisi-päevad
Kogukestus päevades
Osalejate koguarv
Erivajadusega osalejad (osalejate koguarvust)
Saatvad isikud (osalejate koguarvust)
Kokku
Jätkutegevused
Palun kirjeldage, mis juhtub pärast õpirännete toimumist.
Mõju
Milline on õpirände oodatav mõju osalejatele? Milline on projekti mõju osalevatele organisatsioonidele? Kuidas mõjutab see sihtrühmi, kellele organisatsiooni tegevus on suunatud?
Milline on projekti soovitav mõju kohalikul, regionaalsel, riiklikul, Euroopa ja/või rahvusvahelisel tasandil?
Projekti tulemuste levitamine
Kuidas kavatsete projekti tulemusi levitada nii oma organisatsiooni/partnergrupi siseselt kui ka väljaspool seda? Millised on levitamistegevuste sihtrühmad?
Kas kavatsete kasutada EPALE-t (http://ec.europa.eu/epale/) oma projekti tulemuste levitamiseks?
Palun kirjeldage kuidas.
Hindamine
Millised tegevused kavatsete läbi viia, et hinnata, kas ja mil määral on teie projekt jõudnud seatud eesmärkide ning tulemusteni?
Osalejate arv peab olema madalam või võrdne arvuga, mis on sisestatud üldtabelisse.
Veebipõhises keeletaseme hindamises osalejate arv peab olema madalam või võrdne pikaajalises õpirändes osalejate arvuga (saatvad isikud välja arvatud)
Keeletaseme hindamist läbivate osalejate arv peab olema madalam või võrdne 19 päeva (välja arvatud reisipäevad) või rohkem kestvate õpilaste õpirännete koguarvuga.
Keeleõppes osalejate arv peab olema madalam või võrdne osalejate arvuga pikaajalises õpirändes, va saatvad isikud.
Keeleõppes osalejate arv peab olema madalam või võrdne 19 päeva (välja arvatud reisipäevad) või rohkem kestvate õpilaste õpirännete koguarvuga.
Eelarve
Üldinfo rahastusreeglite kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist ja Eesti riikliku agentuuri kodulehelt: http://haridus.archimedes.ee/opiranne. Kõik summad tuleb esitada eurodes.
Reisitoetus
Tegevuse nr
Tegevuse tüüp
Grupi nr
Saatev riik
Sihtriik
Sihtkoha kaugus (km)
Reisitoetus osaleja kohta
Osalejate arv (k.a saatvad isikud)
Reisitoetus kokku
Kokku
Elamiskulude toetus
Osalejad (v.a saatvad isikud)
Saatvad isikud
Tegevuse nr
Tegevuse tüüp
Grupi nr
Sihtriik
Kogukestus osaleja kohta päevades
Osalejate arv (saatvad isikud välja arvatud)
Toetus osaleja kohta
Kestus saatva isiku kohta (päevad)
Saatvate isikute arv
Toetus saatva isiku kohta
Elamiskulude toetus kokku
Kokku
Korraldustoetus
Osalejate arv (v.a saatvad isikud)
Korraldustoetus kokku
Kursusetasu
Tegevuse nr
Tegevuse tüüp
Kestus päevades
Osalejate arv
Kursusetasu osaleja kohta päevas
Kursusetasu kokku
Kokku
Erivajadusega seotud lisatoetus
Tegevuse nr
Tegevuse tüüp
Erivajadusega osalejate arv
Kulude kirjeldus
Erivajadusega seotud lisatoetus kokku
Kokku
Erikulud
Tegevuse nr
Tegevuse tüüp
Osalejate arv
Kulude kirjeldus
Erikulude toetus kokku
Kokku
Palun lisage eelarvet puudutavad kommentaarid või selgitused (nt erikulude puhul).
Teie riigi kindlasummaliste toetuste määrad ei ole kättesaadavad. Palun võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
Sisestatud andmete põhjal ei õnnestu toetuse kalkuleerimine. Palun võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
Kindlasummaliste toetuste määrad ei ole hetkel kättesaadavad. Palun proovige hiljem uuesti vajutades "Kinnita" nuppu. Veateate kordumisel võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
Kindlasummaliste toetuste määrad ei ole hetkel kättesaadavad. Palun proovige hiljem uuesti vajutades "Kinnita" nuppu. Veateate kordumisel võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
E-vorm ei saa ühendust toetusmäärade andmebaasiga. Palun kontrollige internetiühenduse toimimist ja proovige tegevust korrata vajutades "Kinnita" nuppu. Veateate kordumisel võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
Kindlasummaliste toetuste määrad ei ole hetkel kättesaadavad. Palun proovige hiljem uuesti vajutades "Kinnita" nuppu. Veateate kordumisel võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
Tehnilised detailid
Projekti kokkuvõte
Palun kirjeldage lühidalt oma projekti sisu. Pidage meeles, et Euroopa Komisjon või riiklik agentuur võib projekti sisukokkuvõtet või osa sellest kasutada oma väljaannetes. Kokkuvõte avaldatakse ka Erasmus+ projektitulemuste platvormil.
Projekti sisukokkuvõte peab olema selge ja ülevaatlik ning sisaldama kindlasti järgnevat infot: taotluse üldine kontekst ja taust, projekti eesmärgid, osalejate arv ja profiil, tegevuste kirjeldus, projektitegevuste elluviimise metoodika, tulemuste ja oodatava mõju lühikirjeldus, projektist tulenev võimalik kasu pikemas perspektiivis. Antud kokkuvõte tehakse avalikult kättesaadavaks juhul, kui projekti toetatakse.
Palun esitage sisukokkuvõte inglise keeles. Ingliskeelne kokkuvõte avaldatakse juhul, kui projekti toetatakse.
Osalevad organisatsioonid
Organisatsiooni nimi
Riik
Organisatsiooni tüüp
Osalevate organisatsioonide koguarv (välja arvatud konsortsiumi liikmed, kui on asjakohane)
Ülevaade osalejatest ja tegevustest
Tegevuse tüüp
Tegevuste arv
Osalejate arv
Kokku
Eelarve ülevaade
Ülevaade taotletavast toetusest.
Tegevuse nr
Tegevuse tüüp
Reisitoetus
Elamiskulude toetus
Kursusetasu
Erivajadusega seotud lisatoetus
Erikulud
Kokku
Kokku
Korraldustoetus
Projekti taotletav toetus kokku
Kalkuleeritud toetus
Kontrollnimekiri
Enne taotluse esitamist palun kontrollige, et kõik Erasmus+ programmijuhendis välja toodud tehnilised tingimused oleksid täidetud:
olete kasutanud ametlikku õpirände (KA1) taotlusvormi;
kõik vajalikud taotlusvormi väljad on täidetud;
teie organisatsioon on asutatud Eestis ja olete esitamas taotlust Eesti riiklikule agentuurile (vt punkt B.2);
taotlus on täidetud ühes Erasmus+ programmis osaleva riigi ametlikus keeles, soovituslikult eesti või inglise keeles.
Olete lisanud taotlusele kõik asjakohased dokumendid:
taotleja kinnitus täismahus (2 lk) (Declaration of Honour), mille on allkirjastanud organisatsiooni seaduslikult volitatud allkirjaõiguslik isik, kes on taotluses välja toodud;
konsortsiumina esitatud taotluste puhul kõikide liikmete allkirjastatud volikirjad (inglise k. mandate);
kõik osalevad organisatsioonid on laadinud oma õiguslikku staatust tõendavad dokumendid osalejateportaali kaudu URF andmebaasi (vt programmijuhendi osa C);
kui taotleja ei ole avalik-õiguslik või rahvusvaheline organisatsioon ning tema poolt taotletav summa ületab 60 000 eurot, tuleb osalejateportaali kaudu URF andmebaasi lisada finantsvõimekust tõendav dokumentatsioon (vt programmijuhendi osa C);
taotlus esitatakse programmijuhendis nimetatud tähtajaks;
olete oma taotluse salvestanud ja/või välja printinud hilisemaks isiklikuks kasutamiseks.
Andmekaitse
ISIKUANDMETE KAITSE
Taotlusvormi töötleb arvuti. Kõik isikuandmed (nimed, aadressid, CVd jne) töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Komisjoni määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja organisatsioonides ning selliste andmete vaba liikumisega. Küsitud isikuandmeid kasutatakse ainult selleks ette nähtud eesmärgil, näiteks taotleja poolt esitatud taotluse hindamiseks vastavalt taotluskutses sätestatud spetsifikatsioonidele, toetatud projektide administreerimisel ja finantside juhtimisel ja tulemuste levitamisel läbi selleks ette nähtud Erasmus+ IT-vahendite. Viimasel juhul on vajalik seotud kontaktisikute ühemõtteline nõusolek.
Kogutavate andmete täpsema kirjelduse, nende kogumise eesmärgi ja töötlemise kirjelduse leiate vormile lisatud dokumendist Specific Privacy Statement (vt link all).
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
Taotleja kinnitus (Declaration of Honour)
Mina, allakirjutanu, kinnitan, et mulle teadaolevalt on antud taotluses esitatud informatsioon täpne ja tõepärane ja käesolevaga taotlen Erasmus+ programmi toetust punktis "Eelarve ülevaade" toodud summas.
Kinnitan, et:
- antud taotluses esitatud informatsioon on täpne ja tõepärane.
- noortevaldkonna projektide puhul on kinni peetud osalejatele kehtestatud vanusepiirangust.
- minu poolt esindatava asutuse juriidiline staatus vastab taotluskutse tingimustele.
KAS
asutus, mida esindan, omab finantsilist ja haldussuutlikku võimekust esitatud projekti elluviimiseks
VÕI
organisatsioon, mida esindan, vastab taotluskutses sätestatud avalik-õigusliku organisatsiooni staatusele ning nõudmisel võib esitada seda tõendavad dokumendid, nimelt:
organisatsioon pakub õppimisvõimalusi ja
- kas (a) vähemalt 50% oma aastatuludest 2 viimase aasta jooksul on ta saanud avaliku sektori allikatest;
- või (b) kontrollivad seda avalik-õiguslikud asutused või nende esindajad.
Olen volitatud taotleva organisatsiooni nimel allkirjastama EÜ lepinguid.
Kinnitan, et (juhul, kui taotletakse enam kui 60 000 €)
organisatsioon, mida esindan:
- ei ole pankrotis ega likvideeritud, tema suhtes ei ole algatatud kohtumenetlust, tal puuduvad võlausaldajate poolt esitatud nõuded, tema äritegevus ei ole peatatud ja tema suhtes ei ole ka vastavat menetlust algatatud, ega ole algatatud ka ükskõik millist muud analoogilist menetlust, mis on sätestatud asukohariigi seadustes või määrustes;
- ei ole süüdi mõistetud ametialases kuriteos 'res judicata' kohtuotsuse alusel;
- ei ole olnud süüdi ametialaste käitumisreeglite raskes rikkumises, mis on tõendatud mistahes viisil, mida riiklik agentuur saab kinnitada;
- on tasunud kõik oma asukohajärgsed sotsiaalmaksud või muud õigusaktides sätestatud maksud ning kõik selle riigi seadusandlusest tulenevad kohustused, kus projekti tegevused ellu viiakse;
- tema suhtes ei kehti ühtegi 'res judicata' kohtuotsust, mis on kohaldatud pettuse, korruptsiooni, kuritegelikku organisatsiooni kuulumise või ükskõik millise muu Euroopa Ühenduse finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse eest;
- ta ei ole hetkel administratiivse karistuse subjekt vastavalt Finantsregulatsiooni artiklile 109(1) (Council Regulation 966/2012).
Nõustun, et:
organisatsioonile, mida esindan, ei eraldata toetust juhul, kui toetuse menetlemise ajal tekib vastuolu ülalpool avaldatud punktidega või järgmistes olukordades:
- huvide konflikti tekkimisel (perekondlikel, isiklikel või poliitilistel põhjustel või läbi riiklike, majanduslike või muude huvide, mis on ühised organisatsiooni või isikuga, kes on otseselt või kaudselt seotud projektitaotluste hindamise või valimisega);
- toetuse eraldamise menetluses osalemiseks vajalike riikliku agentuuri poolt nõutavate andmete moonutamisel, valeandmete esitamisel või nõutavate andmete esitamata jätmisel.
Käesoleva taotluse aktsepteerimise korral on riiklikul agentuuril õigus avaldada organisatsiooni nimi ja aadress, eraldatud finantstoetuse kasutamise eesmärk, toetuse suurus ning finantseerimismäär.
Kohustun:
- minu organisatsioon ja teised projekti partnerorganisatsioonid osalevad riikliku agentuuri ja/või Euroopa Komisjoni kutsel programmi tulemuste levitustegevustes, kuhu vajadusel kaasatakse ka õpirändes osalenuid.
Nõustun, et minu poolt esindatud organisatsiooni suhtes võib rakendada administratiiv- ja finantssanktsioone, kui ilmneb väärandmete esitamine või oluliste lepinguliste kohustuste täitmatajätmine organisatsiooni poolt mõne varasema lepingu või toetusskeemi raames.
Koht:
Kuupäev (pp-kk-aaaa):
Taotleva asutuse nimetus:
Seaduslikult volitatud allkirjaõigusliku isiku nimi:
Allkiri:
Allkirjastava isiku isikukood:
Taotleva organisatsiooni tempel (juhul, kui on olemas):
Lisad
Antud dokumenti ei saa lisada. Lisada saab järgnevaid dokumente:
Lisatav(ad) dokument(did) ületavad lubatud mahu (kB):
Palun vähendage lisatud dokumendi/tide mahtu.
Täitmata dokumenti ei saa lisada.
Antud dokument on juba avatud või kasutusel.
Seda dokumenti ei saa lisada. Faili nime pikkus peab olema vahemikus 1-250 tähemärki, sh faili laiend.
Errors have been detected with the files attached to this form. Please verify the list of files in the Annexes chapter is complete and if required add missing annexes again. The following list contains annexes which have been automatically removed:
Inconsistencies were found with the files attached to this form and some of them have been automatically removed. Please verify that all the files you wish to submit with this form are still listed in the Annexes chapter.
Lisa
Eemalda
Siia lisage ainult kontrollnimekirjas nõutud dokumendid. Palun pidage meeles, et lisad tuleb siia manustada enne taotluse elektroonilist esitamist.
Faili nimi
Faili suurus (kB)
Kogumaht (kuni 10 240 kB)
Esitamine
Enne täidetud vormi elektroonilist esitamist klikake nuppu "kinnita". Veenduge, et esitate elektrooniliselt ainult täidetud vormi lõpliku versiooni.
OK
Hilja
Veateade
Antud vormi ei ole veel elektrooniliselt esitatud
Antud vorm on esitatud
Andmeid antud vormis on muudetud peale viimast elektroonilise esitamise katset.
Staatus
Brüssel, Belgia aeg
Kohalik aeg
JAH
JAH - HILINENULT
EI
Taotluse esitamine oli edukas.
Esitamise ID
Taotluse HILINE esitamine oli edukas.
Hilise esitamise ID
Palun võtke ühendust oma riikliku agentuuriga
Palun proovige esitada hiljem uuesti või võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
Esitamise kinnitamine
Taotlusvorm on valmis esitamiseks. Olete kindel, et soovite jätkata?
Adobe Reader tuvastas vea.
Adobe Reader turvalisus lubatud.
Taotluse esitamiseks tuleb teil klõpsata ekraani ülaosas oleval kollasel turvahoiatusteate ribal olevatel sobivatel valikutel.
Võrguühenduse viga.
Palun vaadake üle oma internetiühendus ning proovige uuesti esitada.
Serveriühenduse viga.
Vormi andmeid on rikutud ja seda ei saa esitada. Seda vormi on muudetud volitamata tarkvaraga.
Seda vormi saab muuta vaid Adobe Readeriga. Palun kasutage Adobe Reader tarkvara avamaks algne tühi originaalvorm ning sisestage oma andmed uuesti.
Esitamise kinnitamise viga.
HILINENUD esitamise tähtaeg on möödas ning esitamine ei ole enam lubatud.
See vorm on juba esitatud ja seda ei saa enam uuesti esitada.
Vormi esitamine ebaõnnestus, kuna manuseid ei saadud esitada.
Vormi antud versiooni enam ei toetata.
Palun leidke oma riikliku agentuuri kodulehelt uus taotlusvorm või võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
Andmete kinnitamine
Kohustuslike andmeväljade ja reeglite kontrollimine.
Taotluse esitamise protseduur
Online esitamine (vajalik Interneti-ühendus).
Alternatiivne esitamise protseduur
Kui taotluse õigeaegne elektrooniline esitamine ei õnnestunud taotlejast mitteolenevatel põhjustel, võite 2 tunni jooksul pärast ametlikku taotluse esitamise tähtaega saata e-postiga taotluse koos kõikide lisadokumentidega oma riiklikule agentuurile. Kindlasti tuleb lisada salvestatud ekraanipilt, kus on näha ülevaade taotluse esitamise katse(te)st tõendamaks, et taotlust ei olnud võimalik tähtaegselt esitada. Riiklik agentuur analüüsib juhtumit ja teavitab teid edasistest sammudest.
Ülevaade taotluse esitamisest
Antud vormi ei ole veel esitatud.
See tabel sisaldab lisateavet selle vormi elektroonilise esitamise katsetest ja abistab riiklikku agentuuri taotluse menetlemisel.
Number
Aeg
Vormi hash-kood
Esitatud
Kirjeldus
Kohalikku aega ei saa arvestada ülemuslikuna ning seda ei saa kasutada väitmaks, et vorm esitati õigeaegselt.
Vormi printimine
Printige kogu vorm.
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