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Tänased teemad
• Millest lähtuda tegevuste elluviimisel koroonapandeemia 

tingimustes?

• Füüsiline mobiilsus – võimalik või võimatu?

• Kuidas kasutada projektitoetust virtuaalsete tegevuste 
elluviimiseks?

• Kuidas anda virtuaalsetest tegevustest aru Mobility Tool+ 
keskkonnas?

• Inspiratsiooninurk



Tegevuste 
elluviimine 
koroonapandeemia 
tingimustes



• Projekti tegevusi ei ole võimalik edasi lükata selle ajani, mil reisimine 
võimalikuks muutub. Projekt tuleb ellu viia ka koroonaviiruse 
tingimustes, leides tegevusteks sobivad alternatiivid.

• Kaugõpe ehk distantsõpe on uus normaalsus. Julgustame mõtlema 
lennukalt, katsetama uusi lähenemisi ja meetodeid. 

• Koordinaator vastutab koostöö toimimise eest.

• Selleks, et meeskonnatunne ja koostöö ei kaoks, võib olla vajalik 
korralda virtuaalseid projektikohtumisi tavaolukorrast sagedamini.



• Projekti kestust on võimalik pikendada kuni 36 kuuni, selleks on vaja 
teha lepingumuudatus.

• Projekti võib vajadusel pikendada ka mitu korda, kuid mitte alla 6 
kuu korraga.

• Kõik partnerid peavad pikendamise otsuses ühiselt kokku leppima. 

• Koordineeriv kool esitab pikendamise avalduse oma riiklikule 
agentuurile.



Füüsiline 
mobiilsus –
võimalik või 
võimatu?



• Ei ole teada, kas ja millal koroonakriis leeveneb ja on võimalik ellu 
viia tavapäraseid füüsilisi mobiilsusi.

• Reiside planeerimisel tuleb jälgida Eestis ja teistes Euroopa riikides 
kehtivaid reegleid, programm siin eraldi tingimusi ei sea.

• Eesti välisministeerium soovitab koroonaviiruse leviku tõttu 
vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest. 

• Jälgige välisministeeriumi jooksvalt uuendatavat reisiinfot riikide 
kaupa: https://reisitargalt.vm.ee/.

• Tervist, sh vaktsineerimist puudutavat infot jagab terviseamet: 
https://www.terviseamet.ee/et

https://reisitargalt.vm.ee/
https://www.terviseamet.ee/et


• Enne kulutuste tegemist tutvuge kindlustusseltside poolt pakutavate 
tervisekindlustuse ja reisitõrkekindlustuse tingimustega ning 
eeltoodud kodulehtedega.

• Kui kavandate mobiilsust nt suveperioodi, peate arvestama 
võimalusega, et see võib ära jääda.

Sellisel juhul, kuna tegemist ei ole ettearvamatu asjaoluga (elame 
koroonapandeemia tingimustes juba aasta aega), siis ei laiene 
võimalikele kuludele vääramatu jõu ehk force majeure’i säte ehk 
need ei ole abikõlblikud.



Projektitoetuse kasutamine 
virtuaalsete tegevuste 
elluviimiseks



Rahvusvahelised õppimis- ja õpetamistegevused (Learning, Teaching
and Training Activities)

• Projekti eesmärkide täitmise nimel on võimalik korraldada 
virtuaalseid õppimis- ja õpetamistegevusi või kaasata rohkem 
osalejaid.

• Võimalikud on üritused, kus osa osalejatest on kohapeal, osa osaleb 
virtuaalselt. Samas tasub kaaluda selliste ürituste kasutegurit, sest 
võib-olla aitab projekti eesmärkide saavutamisele paremini kaasa 
üritus, kus kõik osalejad on ühes kohas ehk virtuaalkeskkonnas.



Virtuaalse tegevuse puhul saab kasutada 15% elamiskulude toetuse 
kehtivast päevaühiku määrast vastavalt osaleja kategooriale (osaleja või 
saatja) juhul kui:

• Tegevuse kestus on vähemalt 3 päeva (vähemalt 3-4 tundi päevas).

• Tegevus on korrektselt dokumenteeritud ja kajastatud Mobility
Tool+ aruandluskeskkonnas.

• Tõendusdokumendid:

1) Virtuaalsest tegevusest osavõtmise tõend, mille on 
allkirjastanud korraldav organisatsioon ja kus on kirjas osaleja 
nimi, virtuaalse tegevuse eesmärk ning algus- ja lõppkuupäev.

2) Õppimis- ja õpetamistegevuste päevakava.



• Toetust võib kasutada otseselt projektiga seotud kulutusteks.

• Sarnaselt füüsilise tegevusega ei saa vastuvõttev/korraldav kool 
toetust arvestada.

• Reisikulude toetuse kasutamine virtuaalseteks tegevusteks ei ole 
abikõlblik.

• Kasutamata reisitoetuse küsib agentuur lõpparuande alusel tagasi. 

• Virtuaalsete õppimis- ja õpetamistegevuste parema õnnestumise 
nimel on osa kasutamata toetusest võimalik kanda erikulude 
eelarvereale.



Erikulud virtuaalsete tegevuste elluviimise korral

• Juhul kui projektis viiakse läbi nõuetekohaseid virtuaalseid tegevusi, 
on lubatud erikuludesse tõsta kuni 10% projektile eraldatud 
toetusest. 

• Erikulude eelarverea suurendamine tuleb eelnevalt kooskõlastada 
oma lepingujärgse kohtaktisikuga agentuuris.

• Erikulude eelarverida tohib kasutada ainult seadmete või teenuste 
ostuks või rentimiseks, mis on vajalikud COVID-19 põhjustatud 
virtuaalsete tegevuste elluviimiseks.

• Erikulude eelarvereal kehtib alati 25% omaosaluse nõue.



Projekti juhtimine ja elluviimine (Project Management and 
Implementation)

• Sellele eelarvereale raha juurde tõsta ei saa.

• Projekti pikendamise korral eelarverida ei suurene.

• Projekti katkestamise korral võetakse arvesse ainult need kuud, mil 
leping on kehtinud.



Aruandlus Mobility Tool+ 
keskkonnas



• Lõpparuande esitamise tähtaeg on 60 päeva jooksul pärast projekti 
ametlikku lõpukuupäeva (lepingus). Kõikidel projekti partneritel on 
sama lõpukuupäev. 

• Koordineeriva kooli poolt esitatud lõpparuanne peab olema piisavalt 
põhjalik ning kajastama ka koroonast tingitud muutuste sisu 
kirjeldust (juhul kui neid on).

• Projektis osalemisest ametlikult loobunud asutused eemaldatakse 
Mobility Tool+ aruandluskeskkonnast. Reisimine loobunud partneri 
riiki ei ole lubatud.



Inspiratsiooninurk



eTwinning

• Soovitame virtuaalsete õppimis- ja õpetamistegevuste elluviimiseks 
kasutada Erasmus+ tugiteenuse – eTwinningu võimalusi, mis on 
kõikidele õpetajatele tasuta. 
https://www.etwinning.net/et/pub/index.htm

• Projekti vältel saab eTwinningu portaali kasutada virtuaalse ruumina 
kõigi oluliste dokumentide hoidmiseks ja osapooletele 
kättesaadavaks tegemiseks, turvaliseks suhtlemiseks 
projektimeeskonna ja projektipartnerite vahel, õpilastevaheliseks 
suhtluseks, õpilastele ülesannete andmiseks, projekti tulemuste ja 
kogemuste vahetamiseks jne.

• eTwinningu koolitused leiab siit: https://www.hitsa.ee/ikt-
hariduses/rahvusvaheline-koostoo/etwinning/eesti-koolitused

https://www.etwinning.net/et/pub/index.htm
https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/rahvusvaheline-koostoo/etwinning/eesti-koolitused


Kogemuslood

• Video: Salvestatud kogemuslugu virtuaalse õppimis- ja 
õpetamistegevuse elluviimisest Tallinna Meelespea Lasteaias, Kätlin 
Valge

• Video: Salvestatud kogemuslugu virtuaalsest projektitööst Värska 
Gümnaasiumis, Kristel Uiboupin

• Artikkel: Artikkel virtuaalse ürituse ettevalmistamisest ja 
läbiviimisest Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias, Marilyn Palla

• Artikkel: Viis nippi virtuaalürituse korraldamiseks, Evelin Kütt

https://youtu.be/A_LGDdFvJzc
https://youtu.be/mUaATVOEx5U
https://attendee.gotowebinar.com/recording/2103802663606771214
https://reisijuht.delfi.ee/artikkel/92756179/kui-euroopa-erinevates-riikides-enam-kohtumisi-korraldada-ei-saa-mida-tuleb-muuta-urituse-virtuaalruumi-ule-viimisel
https://eeagentuur.ee/5-nippi-virtuaalurituse-korraldamiseks/


Tänan!


