
Nõuanded projekti  
edukaks elluviimiseks 
(KA229 partnerkoolid) 



2019. aasta taotlusvoor Eestis 

• Taotlusi laekus 36 
 

• Kvaliteedisõela läbis 30 projekti 
 

• Kõrgeim punktisumma 96 punkti 
 

• Rahastuspiiriks jäi 80 punkti 
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Koolidevahelised  
koostööprojektid 

Eesti koordineeritavaid projekte Parnerkoolide projekte



Ühikuhind 



Ühikuhind 

Ühikuhind on projektis planeeritud tükikese ehk ühe 

 ühiku  

(1 kuu,  1 osaleja vms)  

elluviimiseks eraldatud kindlasummaline toetus 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  NÄIDE – Reisitoetus, ühikuhind  
 

   10 – 99 km   20€ 

   100 – 499 km  180€ 

   500 - 1999 km  275€ 

 Vahemaa kalkulaator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

 

Katab edasi-tagasi sõidukulud 

  Tallinn – London  1783 km   ?€ 

  Helsinki – Tallinn 82 km   ?€  
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    ≠ 
 

TEGELIKUD KULUD  

ÜHIKUHINNAL 

PÕHINEVAD 

KULUD  



Ühikuhindades toetuse 

üldtingimused 

 Ühikute aluseks olevad asjaolud/tegevused peavad 

olema toimunud lepinguperioodil;  

 

 Ühikute aluseks olevad asjaolud/tegevused peavad 

olema projekti elluviimiseks vajalikud; 

 

 Ühikute arv peab olema määratletav ja 

dokumentidega tõestatud  

 

 

 

 
 

 



 

 Toetuse kasutamise leping 



Lepingu struktuur 
 

✓Eritingimused 

 

✓Lisa I Üldtingimused 

 

✓Lisa II Projekti tegevuste kirjeldus, eelarve 

 

✓Lisa III Projekti rahastamise ja muud 

lepingutingimused (ühikuhindadel põhineva 

toetuse kasutamise reeglid) 

 

✓Lisa IV Ühikuhinnad 

 
 

 

 

 
 



Eritingimused 
 Lepingu sisu 

 

 Leping jõustub hilisema allkirja või digiallkirja kuupäevast – SA allkiri 

 

 Lepingu periood  

 

 Toetuse maksimaalne summa 

 

✓ Eelarve muutmine ilma lepingut muutmata 

 

 

• Projekti juhtimise ja elluviimise toetuseks ning erikulude toetuseks (v.a suuri 

reisikulusid katvaks erikulude toetuseks) eraldatud toetust suurendada ei 

tohi 

 

 



Eritingimused 

 Ettemakse 30 päeva lepingu jõustumisest/allkirjastamisest – 40%  

 

 Kuni 2 a projektidel vahearuande esitamise kohustust ei ole, järgmine 

ettemakse 40% tähtajaks 31.05.2020, e-monitooring  

 

 Üle 2 a projektidel vajalik vahearuanne teise ettemakse (40%) saamiseks. 

Tingimus: esimesest ettemaksest on kasutatud 70% 

 

 Üle 2 a projektidel on vajalik esitada ka täiendav vahearuanne 

 

 Lõpparuanne 60 päeva jooksul lepingu perioodi lõppemisest  

 

 Jääkmakse 60 päeva lõpparuandes esitatud dokumentide kättesaamisest 

 

 Aruannete/dokumentide mitteesitamine  

 15 päeva pärast tähtaega meeletuletus,  

 30 päeva hiljem õigus leping lõpetada! 



Eritingimused 

 

 

Maksete valuuta 

 

 SA Archimedes teeb maksed eurodes 

 
 

 

 

 



Eritingimused 
 

 

✓ Pangaandmed 

 

✓ Kontaktandmed 

 

✓ Ohutus ja turvanõuded – kohustuslik osalejate kindlustuskaitse 

 

✓ Projekti tulemuste kasutamine – avalikud internetis ja elektrooniliselt tasuta 

 

✓ Veebikeskkondade kasutamine – projektide aruandluskeskkond Mobility 

Tool+  

 

✓ Koolidevahelised projektid üldhariduse valdkonnas: iga partner vastutab 

lepingujärgse toetusesumma piires. 

 

 

 

 

 

 
 



Üldtingimused 
A OSA – õiguslikud ja haldussätted 

 

  

 Projekti ajal on toetusesaajal kohustus teavitada kõikidest projekti vormilistest 

(näiteks eelarve) või sisulistest (tegevustes) muudatustest.  

 

 Muudatustest tuleb teavitada enne muudatuste sisseviimist ning saada 

muudatuste tegemiseks sihtasutuse nõusolek.   

 

 Kogu ametlik teabevahetus sihtasutuse ja toetusesaaja vahel toimub 

kirjalikult (paberil või elektrooniliselt). Suulised kokkulepped on tühised.  

 

 Alati tuleb kirjas viidata projekti numbrile, mille kohta suhtlus käib. 

 

 Toetusesaajal on kohustus vältida huvide konflikti (majanduslikud huvid, 

poliitilised, rahvuslikud, perekondlikud jms sidemed). 

 

 SA töötleb isikuandmeid vastavalt EL määrusele 2018/1725. 

 

 

 



Üldtingimused 

A OSA – õiguslikud ja haldussätted 

 

✓ Kõigis projektiga seotud teadetes või väljaannetes tuleb osutada sellele, et 

projekt on saanud Euroopa Liidult rahalist toetust ja need peavad kandma 

Euroopa Liidu embleemi ning Erasmus + ametlikku logo. 
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity-and-logos-eacea/erasmus-visual-identity-and-

logos_en 

✓ Projekti tulemuste omandiõigus kuulub toetusesaajale, kuid SA-l ja 

Euroopa Liidus on õigus tulemusi kasutada (avalikustada, paljundada, 

tõlkida jne.) 

 

✓ Kõik lepingute muudatused  tehakse kirjalikult. 

 

✓ Vääramatu jõud (Force majeure) 

 

✓ Projekti elluviimise peatamine 

 

✓ Lepingu lõpetamine 
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B osa- finantssätted 

 

Kulude abikõlblikkuse tingimused on määratud toetuse 

kasutamise  

lepingu Lisa III art I.1 ja II.1 

 

 Ühikuhindadel põhinev toetus 

 

 Tegelikel kuludel põhinev toetus (erivajaduste ja 

erikulude toetused) 



Dokumentide säilitamise kohustus 
 

 Toetusesaaja peab säilitama kõiki originaaldokumente viis aastat 

alates jääkmaksest. 
 

 Kui toetuse summa ei ületa 60 000 eurot on dokumentide 

säilitamise kohustus kolm aastat. 



B osa- finantssätted 

 Toetusesaaja kontroll 

Toetusesaajale võivad kohalduda järgmised kontrolliliigid: 

 

 

 Lõpparuande kontroll –kõikide aruannete puhul, toimub sihtasutuses 

 Dokumentide täiendav kontroll – juhul, kui aruanne satub täiendava 

kontrolli valmisse, toimub sihtasutuses lõpparuande läbivaatamise käigus 

või pärast seda 

 Kohapealne kontroll- juhul, kui leping satub kohapealse kontrolli valimisse, 

toimub toetusesaaja juures või kohas, kus toimub projekti tegevus: 

• - Kohapealne kontroll tegevuste ajal 

• - Kohapealne kontroll pärast tegevuste lõppu 

 

 Sihtasutus võib vajadusel igas kontrolli etapis küsida ka kõiki 

lisadokumente. 

 

 

 
 



Projekti rahastamise ja muud 

lepingutingimused 

 Ühikute aluseks olevad asjaolud peavad olema tekkinud või 

loodud lepinguperioodil 

 Ühikute aluseks olevad asjaolud peavad olema projekti 

elluviimiseks vajalikud 

 Ühikute arv peab olema määratletav ja dokumentidega tõestatud  

 Ühikuhindade tabel on lepingu lisas IV 

 

 

 

 

 



Ühikuhindadel põhineva toetuse  

arvutamine ja tõendusdokumendid 

 

 Projekti juhtimine ja elluviimine 

 Rahvusvahelised õppimis- ja õpetamistegevused 

 

 Erikulud 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Projekti juhtimine  ja elluviimine  

(project management and  

implementation) 

Seotud otseselt projekti elluviimisega 

 

 Arvestatakse automaatselt koostööprojekti kestuse (kuudes) 

korrutamisel lisa IV kohaselt toetusesaajale rakenduva 

ühikuhinnaga. 

 

Näide: projekti kestus 24 kuud x 250 eurot = 6000 

 

 

 

 

 



Projekti juhtimine ja elluviimine 

Abikõlblikkuse tingimus: 

 Taotluses heaks kiidetud projekti juhtimise ja elluviimise 

toetuse alla kuuluvate tegevuste ja tulemuste elluviimine ning 

saavutamine 

Tõendusdokumendid: 

 Tegevuste kirjeldus lõpparuandes (koordinaator), partner 

panustab 

 

 Tulemused laadida veebikeskkonda Erasmus+  

     Project Results Platform (koordinaator) 

 

 Kontrollitavus toetusesaaja asukohas (sõltuvalt olemusest)! 

 

 

 



Rahvusvahelised õppimis- ja 

õpetamistegevused 
(learning, teaching and training activities) 

Kasutatakse reisi- ja elamiskulude katmiseks 

 

 Reisitoetus – osalejate ja neid saatvate isikute  

reisikulud lähtekohast tegevuse toimumise sihtkohta ja  

tagasi vastavalt Lisa IV sihtkoha kaugusele vastava  

ühikuhinnaga 

 

 Elamiskulude toetus – osalejate elamiskulude  

katmiseks õppimis- ja õpetamistegevuste ajal 

 

 Tegevused saavad toimuda riikides, kus asuvad 

 partnerorganisatsioonid 

 



Rahvusvahelised õppimis- 

ja õpetamistegevused 

 

Abikõlblikkuse tingimus: 

 Reisitoetus – osaleja on tegevuse kokkulepitud mahus ellu 

viinud 

 Elamiskulude toetus – õppimistegevus on kokkulepitud 

mahus ellu viidud 

 

Tõendusdokumendid: 

 Reisi- ja elamiskulude toetus – vastuvõtva org poolt 

allkirjastatud osavõtnute nimekiri/ või osaleja kohalolekut 

tõendav dokument/tõend 

 

 

 

 

 



• Erandjuhul piletid ja arved 

 

•  ehk siis, kui reisitakse teisest kohast kui saatva partneri 

asukoht või vastuvõtva partneri asukoht  

 

• Ja ainult JUHUL, kui sellega kaasneb muutus vahemaas 

vahemaa kalkulaatori alusel 

 



  Vastuvõtva asutuse allkirjastatud, välismaal  

  toimunud tegevusest osavõtnute nimekiri või tõend 

 

1. Osaleja nimi 

2. Toimunud tegevuse eesmärk 

3. Tegevuse alguse ja lõpu kuupäevad 
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Rahvusvahelisest õppimis- ja õpetamistegevusest 

osavõtmise tõendi näidis 

http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2018 toetusesaajale/Attendance_certificate_form 2018.doc
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2018 toetusesaajale/Attendance_certificate_form 2018.doc
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2018 toetusesaajale/Attendance_certificate_form 2018.doc
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2018 toetusesaajale/Attendance_certificate_form 2018.doc
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2018 toetusesaajale/Attendance_certificate_form 2018.doc


Õppimis-õpetamistegevus on abikõlblik, kui ta vastab 

programmi juhendis kirjeldatud minimaalsele 

abikõlblikule kestusele (3 järjestikust päeva). 

 

Kestuse hulka ei arvestata reisimisele kulunud aega  



Rahvusvahelised õppimis- 

ja õpetamistegevused 

 

 Millisest eelarvekategooriast peaks katma  

    kohustusliku kindlustuskaitse?  

Õppimis- ja õpetamistegevused või projekti juhtimine ja 

elluviimine. 

 

 Kas rahvusvaheliste õpetamis- ja õppimistegevuste 

miinimumkestus (3 päeva) sisaldab juba ka reisipäevi? 

Ei. 

 



Enamik kulusid on ühikupõhised, välja arvatud erikulud 

ning erivajadusega seotud toetus! 



Erikulud – exceptional costs 

(kui taotlesite) 

Allhangete ja kaupade või teenuste (mida oma töötajad pakkuda 

ei saa) ostmisega seotud tegelikud kulud 

 

 Finantseeritakse 75% abikõlblikest kuludest  

 Huvide konflikti vältimiseks on vaja võtta kolm võrdlevat 

pakkumist 

 Kõik kuludokumendid ja maksekorraldused  esitatakse koos 

lõpparuandega!  

 

 

 



Erikulud – exceptional costs 

(kui taotlesite) 

Tõendusdokumendid (allhange): 

 Kuludokumendid tegelikult tehtud kulude kohta, kus on 

näidatud kuludokumendi kuupäev,  väljastaja nimi ja aadress 

ning summa koos valuutaga 

 Vastavad maksekorraldused 

 

 



Partnerkooli roll ja vastutus 



Projekt sai rahastuse, mis edasi? 



Projekt tuleb ellu viia :D 
 

Erasmus+ programmireeglid tuleb endale 
selgeks teha! 
 

Kõige olulisemad on Erasmus+ programmijuhendis: 

Lk 114          SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS 

Lk 115         WHAT ELSE SHOULD YOU KNOW ABOUT THIS ACTION? 

lk 300-303  TRAINING, TEACHING AND LEARNING EMBEDDED IN  

           STRATEGIC PARTNERSHIPS  

 

Lugeda-uurida lepingut ja selle lisasid, eriti 
eelarve ja võimalike kärbete osa. 

 

 

http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2017 toetusesaajale/erasmus-plus-programme-guide-2019-uus.pdf
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2017 toetusesaajale/erasmus-plus-programme-guide-2019-uus.pdf
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2017 toetusesaajale/erasmus-plus-programme-guide-2019-uus.pdf


Pool aastat on möödas, projekt tasub värske 
pilguga üle lugeda: 
 

• Kas olete koordinaatorilt saanud taotluse viimase 
versiooni? 

• Kas taotluse sisu on arusaadav? Nt tšehhikeelne 
taotlus? 

• Mis on projekti eesmärk ja mida olete lubanud 
teha? 

• Milliseid soovitusi andsid eksperdid projekti 
tegevuste parandamiseks? 



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! 
 



Partnerkooli roll ja vastutus 

Projekti dokumentatsiooni korrashoid 
 

Aruandlus SA-le Archimedes 
– E-küsitlus 

– Mobility Tool+  
(oma eelarve piires) 

– Lõpparuande lühivorm 
 

 

 

 

 
Aruandlus koordineerivale koolile (vastavalt kokkuleppele) 
 

‒ Loodud materjalide ja projektitulemuste saatmine 
‒ Lõpparuande sisusse panustamine 

 
 



Partnerkooli roll ja vastutus 
 

• Projektiinfo avaldamine kooli kodulehel 

• 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! 
 



Esimene   projektikohtumine 



• Partneritega koos kavandatud rollide  ülevaatamine, 
vajadusel muudatustes  kokkuleppimine, nii et iga 
partner teaks, mille eest ta vastutab 
 

• Ajakava kooskõlastamine, vajadusel ajakohastamine 
 

• Õppimis- ja õpetamistegevustesse kaasatavate õpilaste 
valikupõhimõtete ühtlustamine 
 

• Levitustegevuste kavandamine 

Mis toimub? 





Muudatustega toimetamine 

Muudatused kooskõlastab koordineeriv kool  
oma riigi Erasmus+ agentuuriga. 
 
Vajadusel vormistatakse lepingumuudatus. 
 
Kõiki muutusi (ka neid, mis ei nõua lepingu muutmist) 
kajastatakse-selgitatakse-põhjendatakse aruannetes. 
 



Muudatused   kooli andmetes 

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

 

 

 

 

Arvelduskonto, kooli nime ja aadressi 
muutumisel tehakse lepingumuudatus. 
 



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 



 

• Hoidke projektitaotlus käepärast ja vaadake aeg-

ajalt üle, mida täpselt olete teha lubanud. 
 

• Hoidke leping ja selle lisad käepärast, sest neis  

on kirjas Teie kohustused, aga ka muud vajalikku… 
 

• Kui Teil tekib projekti elu-olu puudutavaid  

küsimusi, siis küsige oma koordineerivalt koolilt, 

kes peab vajadusel nõu oma riikliku agentuuriga. 
 

• Kui tekib suuremaid muresid-kõhklusi-kahtlusi, siis 

võtke e-kirja teel ühendust oma kontaktisikuga 

sihtasutuses Archimedes. 
 

NB! Palume alati viidata oma projektinumbrile 

        2019-1-EE01-KA229-0XXXXX_X (lepingus lk 4) 

 



Soovin edu  

projekti  

elluviimisel! 



 

E+ kutseharidus 

Mobility Tool+ aruandluskeskkond 

Erasmus+ KA229 partneritele 



Koordinaatori projekt 

Partneri projekt 

Üldhariduse valdkonna koolidevahelised projektid (School Exchange 

Partnerships - KA229):  

igal osaleval partneril on sõlmitud eraldi leping oma koduriigi bürooga.  

Sisestamine oma lepingulise eelarve osa piires. 

 

Toetusesaaja = Beneficiary 



 

Mobility Tool+ keskkonda sisenemine 
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility 

 
Sisenemiseks peab e-posti aadress olema seotud  EU Login kontoga. 
Kui kontot ei ole, tuleb see luua aadressil: 
 https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


Kasutusjuhend 



• Mobility Toolis toimub projekti aruandlus 

ühikuhindades! 

• Mobility Tooli ei saa lisada kuludokumente 

ega tšekke. 

• Kuludokumendid säilitatakse asutuse 

raamatupidamises. 



Täiendava ligipääsu andmise 

võimalus 



ÕPPIMIS- JA ÕPETAMISTEGEVUSTE GRUPPIDE LISAMINE 



ÕPPIMIS- JA ÕPETAMISTEGEVUSTE GRUPIINFO LISAMINE 



GRUPIINFO LISAMINE –  

TEGELIK OSALEJATE ARV 



RAHASTUSE SAANUD 

OSALEJATE ARV JA 

REISIPÄEVAD 

AINULT RAHASTUSE 

SAANUD OSALEJATE 

JA SAATJATE ARV 

SISUPÄEVAD 

+REISIPÄEVAD 



RAHASTUSE SAANUD 
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Täitke Mobility Tooli jooksvalt! 
 

 



Levitustegevus 

• Kus levitada? 

- Projekti kodulehekülg, kooli/lasteaia 

kodulehekülg, sotsiaalmeedia 

- Artiklid, infokirjad, flaierid 

- Tutvustavad sündmused ja üritused 

- Stendid, teadetetahvlid koolis/lasteaias 

- Projektitulemuste andmebaas (Project Results 

Platform) – koordinaator 

• Tulemuste levitamise juhend 

 

 

http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2017 toetusesaajale/Guide for dissemination of project results 2017.pdf


Erasmus+ logo kasutamine 

• Toetusesaajatele mõeldud logo: viide kaasrahastusele! 

• Logode failid erinevates keeltes: 

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity-

and-logos-eacea/erasmus-visual-identity-and-logos_en 

• Kooli/lasteaia kodulehele projekti lühikirjeldus, logo 

viitega kaasrahastusele (+ projekti kodulehe aadress) 

• Logo kasutada kõikidel materjalidel, kodulehtedel, 

sotsiaalmeedias, ettekannete slaididel, ajaleheartiklites 
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Reisimine välismaal 



Osalejate turvalisus 

• Mobiilsustes osalejate kindlustamine on 

KOHUSTUSLIK 

• Reisikindlustus (koos reisitõrkekindlustusega) 

tuleks teha kohe, kui on teada täpsed reisi 

kuupäevad, reisijad ning kui on tehtud esimesed 

maksed piletite või majutuse eest. 

• Euroopa ravikindlustuskaart – ei kata kõiki 

kulutusi! 

• NB! Kontrollige eelnevalt reisijate passi/ID-kaardi 

kehtivust (küsige dokumendi koopiat) 

 



• Reisikindlustuse kahjust tuleb kindlustusandjat 

teavitada esimesel võimalusel, kas juba reisil olles või 

vahetult peale juhtumi toimumist Eestisse jõudes. 

Vajalikud kahjukäsitluse kontaktid, k.a rahvusvahelise 

koostööpartneri number, on poliisil kirjas.  

• Kohapeal koguda võimalikult palju tõendeid tekkinud 

olukorra kohta ning Eestisse tagasi jõudes esitada koos 

kahjuavaldusega.  

• Näiteks tuleb võtta tõend lennufirmalt lennu hilinemise 

kohta, pagasi hilinemise või rikkumise kohta, politseist 

dokument pagasi varguse kohta, alles tuleks hoida kõik 

arstilt saadud paberid ning arved hädavajalike ostude 

tõendamiseks jne.  

 



Lastega reisimine 

• https://reisitargalt.vm.ee/lastega-reisimine/ 

 

• Lastega välisriiki reisimisel võidakse küsida lisadokumente 

vastavalt külastatava riigi nõuetele  

• Transpordifirmadel oma tingimused ja nõuded (lennufirmad, 

laevafirmad) 

• Lapsevanema kirjalik nõusolek (lihtkirjalik või notari 

kinnitusega) 

• Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimine 

Välisministeeriumi kodulehel: 

https://reisitargalt.vm.ee/registreerimine 
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Projektijuhi peamised infoallikad 



• Projektitaotlus, Erasmus+ programmijuhend  

• Leping ja selle lisad  

• SA Archimedes hariduse rahvusvahelistumise 

agentuuri kodulehe alajaotus 2019. aasta 

toetusesaajale – Üldhariduse valdkonna 

koolidevahelised projektid (KA229): 

http://haridus.archimedes.ee/2019-toetusesaajale  

• Kui nende materjalide uurimine ei anna vastust 

põletavatele küsimustele, siis võtta ühendust oma 

kontaktisikuga SA-s Archimedes (eelistatult e-kirja 

teel, sest suulised kokkulepped on õigustühised) 

• NB! Palume alati viidata oma projekti numbrile!  
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Vajalikud lingid 

 



• Abimaterjalid SA Archimedese kodulehel:  

http://haridus.archimedes.ee/2019-toetusesaajale 

• Erasmus+ programmijuhend 

• Aruandluskeskkond Mobility Tool+ 

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

• Euroopa Liidu rahastusele viitav logo ning selle kasutamise 

juhend 

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity-and-

logos-eacea/erasmus-visual-identity-and-logos_en  

• Tulemuste levitamise juhend 
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Tänan! 


