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Füüsilised õppimis- ja õpetamistegevused
Learning, Teaching and Training Activity

• Programm ei sea piiranguid füüsiliste õppimis- ja õpetamistegevuste 
korraldamiseks.

• Reiside planeerimisel tuleks jälgida Eestis ja teistes Euroopa riikides kehtivaid 
reegleid Jälgige välisministeeriumi jooksvalt uuendatavat reisiinfot riikide kaupa: 
https://reisitargalt.vm.ee/koroonaviirus/

• Piirangud Eestisse saabujatele
Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele | Välisministeerium
(vm.ee)

• NB! Sõlmige võimalikult heade katetega kindlustus (nii meditsiiniabi kui reisitõrge)! 

https://reisitargalt.vm.ee/koroonaviirus/
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele


Virtuaalsed õppimis- ja õpetamistegevused
Learning, Teaching and Training Activity

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.

• Tõendusdokumentide loetelu: lepingu III lisas või veebilehel 
http://haridus.archimedes.ee/toetusesaajale

• Virtuaalsete õppimis- ja õpetamistegevuste puhul ei ole reisikulud abikõlblikud

http://haridus.archimedes.ee/toetusesaajale


Näide virtuaalsete õppimis- ja õpetamistegevuste toetuse 
arvestamise kohta

• Algselt füüsilisena kavandatud õppimis- ja õpetamistegevuses pidi Eesti õpetaja 
koos õpilastega sõitma Horvaatiasse. Elamiskulude toetus oli taotletud 5 päevaks 
(3 sisupäeva + 2 reisipäeva). 

• Elamiskulude summa õpetajale oli planeeritud 5x106=530 eurot
• Elamiskulude summa õpilasele oli planeeritud 5x58=290 eurot

• Virtuaalse õppimis- ja õpetamistegevuse puhul on abikõlblik 15% 3 sisupäevaks 
mõeldud elamiskulude toetusest:
o Õpetajale/saatjale 3 x 106€ x 15% = 47,7 € 
o Õpilasele 3 x 58€ x 15%  = 26,10 € 



„Hübriid“ õppimis- ja õpetamistegevused

• Võimalikud on üritused, kus osa osalejatest on kohapeal, osa osaleb virtuaalselt  

• Sellisel juhul tuleb Mobility Tooli sisestada kaks erinevat üritust (üks füüsiline ja üks 
virtuaalne). 

• NB! tasub kaaluda selliste ürituste kasutegurit, sest võib-olla aitab projekti 
eesmärkide saavutamisele paremini kaasa üritus, kus kõik osalejad on ühes kohas 
ehk virtuaalkeskkonnas.

• Mõelge hoolega läbi praktiline korraldus – kuidas tagate võimaluse virtuaalselt 
osalejatel saada osa kogu programmist?



? Kas on võimalik, et mõned projektitegevused

teeme online ja mõned reisimisega



? Planeeritud seminar Eestis, üks partneritest tuleb kohale, 
teisel ei ole lubatud reisida ja osaleb seminaril online
lahendusi kasutades. Kas sellele partnerile, kes ei tule kohale, 
anda välja tunnistused? Kui jah, siis kas nagu virtuaalse
tegevuse puhul st märkida ära, et tegemist virtuaalse
seminariga nende jaoks?

? Kuidas näidata päevakava (kõigis tegevustes ei ole võimalik
virtuaalselt osaleda)



? Kas on võimalik võtta projektireisile kaasa

vähem lapsi, kui on ette nähtud, et 
tasakaalustada kulud, mis tekivad laste
hotellides majutamise jne



? Kas on võimalik asendada õpetaja õpilasega? 

Meil on projektis ette nähtud 1 õpetaja, me 
reisiksime kindluse mõttes ikkagi 2 õpetajaga ja 
võtaksime kaasa 3 õpilast. Kas see on lubatud?



? Koroonaviiruse leviku tõttu ei saa meie õpilased
osaleda Riias toimuval projektikohtumisel. Teised
projektipartnerid sõidavad Riiga. Oleme kokku leppinud
korraldava kooliga, et meie teeme kaasa kõik töötoad, 
kodutööd ja edastame need elektrooniliselt. Lülitume
interneti vahendusel oma meeskonnaga sobival ajal. Kas 
selline variant on aktsepteeritav?



? Kas on lubatud vähendada reisimiste arvu ja 

muuta projekti kohtumiste järjekorda (võrreldes
esialgse taotlusega)?



Kokkuvõtvalt

Kui planeerite õppimis- ja õpetamistegevusi (Learning, Teaching and Training
Activities), pidage silmas järgmist:

• Kas tegemist on ikka õppimis- või õpetamistegevusega (LTT), mis täidab planeeritud 
tegevuse eesmärke?

• LTT miinimumkestus on 3 sisupäeva (+ vajadusel reisipäevad)

• Kui on planeeritud õppimistegevus õpilastega, on oluline, et seatud eesmärgid 
saaksid täidetud – nt ei ole aktsepteeritav selle muutmine koordinaatorite 
kohtumiseks, kus käsitletakse ainult projektijuhtimisega seonduvaid teemasid

• Planeeritud LTT-sid on võimalik vajadusel ajaliselt nihutada 

• Kooskõlastage alati soovitud muutused agentuuriga!



? Kuidas korraldada mobiilsusi ja kus neid märkida

tuleb (sh Tallinna raamatupidamises) nii, et rahade
kulu õigesti märgitud on

? Kuidas märkida Mobility Toolis õpirändeid - kas 

koordinaatorkool peab enne sinna sisestuse tegema



Kuidas täita Mobility Tooli õppimis- ja õpetamistegevuste osa? 
(Learning, teaching and training activities)

• Koordineeriv kool sisestab kõigepealt tegevuse ja valib muuhulgas, kas 
see on virtuaalne või füüsiline (blended mitte valida)



Seejärel tekib partneritel võimalus lisada omapoolseid osalejaid



Üldine 
juhend

Abimaterjalid Mobility Tooli täitmiseks

• MT+ veebiseminari salvestis 2018.aastast
• Abimaterjalid toetusesaajale http://haridus.archimedes.ee/toetusesaajale
• MT+ esilehelt avanevad juhendid

https://www.youtube.com/watch?v=xOh5l5i2L8U
http://haridus.archimedes.ee/toetusesaajale
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Projekti pikendamine
• Pikendamine on võimalik, kui koroonapandeemia tõttu vajate projekti

eesmärkide saavutamiseks lisaaega.

• Projekti kestus saab olla koos pikendamisega maksimaalselt 36 kuud.

• Pikendamise eelduseks on:
• Kõik partnerid on projekti pikendamisega nõus ning kokku on lepitud projekti uus

kestus.

• Kokku on lepitud uuendatud tegevuskava projekti eesmärkide saavutamiseks
(kohapealsed tegevused + rahvusvahelised õppimis- ja õpetamistegevused,
rollijaotus).

• Pikendamise avalduse teeb ainult koordineeriv asutus enda riigi
agentuurile. Partnerkoolid/-lasteaiad eraldi taotlusi ei esita, nende
lepingute muudatus algatatakse koordinaatori agentuurist laekuva
info põhjal.



Kui teie kool/lasteaed on projekti koordinaator ja olete partneritega

projekti pikendamises üksmeelel, siis tuleb esitada Erasmus+ ja Euroopa

Solidaarsuskorpuse agentuurile kooli/lasteaia juhi poolt allkirjastatud

avaldus, milles on toodud:

• Projekti pikendamise põhjused
• Projekti pikendamise periood kuudes koos uue lõpukuupäevaga
• Kinnitus, et kõik partnerid on pikendamisega nõus

Avaldus saata mare.melder@harno.ee.

Vaatame avaldused läbi ning pikendame projekte, mille pikendamise vajadus

on põhjendatud.

mailto:mare.melder@harno.ee


Eelarvega seotud küsimused
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Projekti juhtimise ja elluviimise toetus

Ühikuhinnapõhine toetus
500 eurot kuus koordinaatorile
250 eurot kuus partnerile

Juhul kui projekt on ellu viidud lepingus märgitud perioodil ja lõpparuanne on 
piisava kvaliteediga, siis on toetusesaajal õigus kogu projekti juhtimise ja 
elluviimise eelarverea summale. Näiteks:

• 24 kuud x 500 eurot kuus = 12 000 eurot koordinaatorile
• 24 kuud x 250 eurot kuus = 6 000 eurot partnerile

Projekti toetus on ette nähtud kasutamiseks projektiperioodi jooksul

Eelarverea vahendeid saab kasutada projektiga otseselt seotud kulutuste 
tegemiseks



? Milliseid kulusid võime teha

vastuvõtva koolina



Õppimis- ja õpetamistegevuste eelarverida

• Toetust on võimalik kasutada tingimustele vastavate ja  Mobility Tooli korrektselt 

kantud õppimis- ja õpetamistegevuste elluviimiseks

• Reisitoetus (travel)
• Elamiskulu (individual support) kasutamine

• Juhul kui projektis on ära jäänud mobiilsusi või on osa õppimis- ja õpetamistegevusi 
füüsiliste tegevuste asemelt tehtud virtuaalselt, siis küsitatakse kasutamata jäänud 
õppimis- ja õpetamistegevuse eelarverea toetus lõpparuande alusel tagasi 
(arvestus ühikuhindades) 



? Kas saame projektirahaga osta või 

rentida digivahendeid (arvutid, 
projektorid, salvestajad...)



Lepingu lisandus: Toetusesaajatel on lubatud kanda 
kuni 10% vahenditest mis tahes eelarvekategooriast, 
mis põhineb ühikuhindadel, üle „Erikulude toetusesse“, 
et katta kulud, mis on seotud seadmete ja/või teenuste 
ostmise ja/või rentimisega, mis on vajalikud virtuaalse 
tegevuse elluviimiseks COVID-19 leviku tõttu, isegi kui 
algselt „Erikulude toetuse“ eelarvekategooriale 
vahendeid ei eraldatud.
NB! Omaosalus 25%!



Muud küsimused
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? Mida teha kui projekti koordinaator või 

partner on passiivne



Oluline info 

• Abimaterjalid toetusesaajale 
http://haridus.archimedes.ee/toetusesaajale (2014-2020)

• Ettekanne „Sagedased küsimused koolidevaheliste projektide 
elluviimisel“ (PDF)

• Õpetajate virtuaalne koostöövõrgustik eTwinning pakub otseselt 
tuge ka Erasmus+ projektide tegevusteks

• Projektide uus kontaktisik agentuuris on 
Birgit Peterson (birgit.peterson@harno.ee)

http://haridus.archimedes.ee/toetusesaajale
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Dokumendid/210326_Esitlus_KKK.pdf
https://harno.ee/etwinning
mailto:birgit.peterson@harno.ee


Tänan!


