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Mitu kuud on möödas, projekt tasub värske pilguga üle lugeda, et tuletada
meelde:

• Mis on projekti eesmärk ja kuhu tahate jõuda?
• Milliseid soovitusi andsid eksperdid projekti tegevuste

parandamiseks – ekspertide tagasiside on otsuskirja lisas
• Millised on kavandatud nn sisutegevused?
• Millised on kavandatud levitustegevused?
• Kuidas plaanite mõõta projektiga loodavat muutust (mõju)?

Leping ja lisad tuleb läbi lugeda-uurida, eriti eelarve – milliseid kärpeid on 
tehtud, kuidas see projekti elluviimist mõjutab. Kindlasti jagada seda infot
ka partneritega.



Kui projekti eelarvet on kärbitud nii, et mõne tegevuse elluviimiseks
pole üldse raha eraldatud, siis tuleb see ellu viia vastavalt ekspertide
ettepanekutele või kasutades projektijuhtimise eelarverida.

Kui on kärbitud mobiilsuse eelarvet (projektikohtumine või
õppimis- ja õpetamistegevus), siis tuleb see ellu viia vastavalt
kärbetele.

Kui on kärbitud intellektuaalsete väljundite eelarvet, siis on 
tööpäevade arvu peetud ülepaisutatuks. Kärpest hoolimata tuleb
projektitaotluses kirjeldatud väljundid ikkagi ellu viia. 



Koordineeriva
asutuse

roll



• Projektimeeskonna loomine oma asutuse sees, sest üksi ei
jaksa projekti vedada ja samal ajal sisu luua, levitustööd
kavandada ja mõju mõõta

• Asutuse juhtkonna ja raamatupidamise kaasamine, et kõigil
oleks ülevaade

• Projektist ja reeglitest endale tervikpildi loomine ning
projekti juhtimine nii, et välispartnerid suhtuksid sellesse
kui ühisesse asja (kontakti hoidmine, otsustesse
kaasamine jms)



• Projekti dokumentatsiooni korrashoid
• Projektiga seotud muudatuste kooskõlastamine

NB! Palume alati viidata oma projektinumbrile
2020-1-EE01-KA227-ADU-093375
2020-1-EE01-KA20X-0XXXXX

• Aruandluskeskkonna Mobility Tool+ täitmine
• Vahearuannete ja lõpparuande koostamine ja esitamine

läbi aruandluskeskkonna Mobility Tool+
• Projekti lõppedes tulemuste kandmine Erasmus+ 

projektitulemuste andmebaasi (Project Results Platform)



Projekti kohta infot jagades tuleb alati viidata
Euroopa Liidule kui projekti kaasrahastajale



Koroonapandeemia ja juba pikalt
kestnud piirangute tingimustes on 
koordineeriva asutuse (ja projekti
juhtivate inimeste) üheks tähtsaks
rolliks ka kogu rahvusvahelise
projektimeeskonna moraali (tuju) 
ülevalhoidmine, projektitöö
tähtsaks osaks oleva inimliku
(sotsiaalse) suhtluse võimaluste
pakkumine õigel ajal, kohas ja 
mahus.



Esimene
projektikohtumine



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

• Ajakava kooskõlastamine, vajadusel ajakohastamine

• Rahaülekannete ja kohustuslike lisadokumentide
üleandmise korra kokkuleppimine

• Levitustegevuste ja mõju mõõtmise tegevuste kavandamine

NB! Soovitame tungivalt partneritega lepingu sõlmida, et 
kohustused ja õigused oleksid kirjalikult fikseeritud
(lepingu näidis asub abimaterjalide lehel)



Projekti elluviimine
koroonapandeemia

tingimustes



• Projekt tuleb ellu viia ka koroonaviiruse tingimustes, tehes vajalikke
kohandusi (ja kooskõlastades need oma projekti lepingujärgse
kontaktisikuga).

• Projekti algust ei ole võimalik edasi lükata selle ajani, mil reisimine
võimalikuks muutub, projektitegevustega tuleb kohe pihta hakata, 
korraldades need ümber virtuaalseid vahendeid ja meetodeid
kasutades.

• Euroopa Komisjon on soovitanud viia projektitegevus üle
virtuaalkeskkondadesse ning on selleks kõigile projektidele
väljastanud Addendumi, mis sätestab virtuaalsetele tegevustele
kehtivad reeglid (lähemalt rahastusreeglite ettekandes).



• Virtuaalseid tegevusi plaanides tuleb lähtuda projekti eesmärkidest, 
kavandades tegevused ümber nii, et eesmärgid saaksid võimalikult
hästi täidetud ning tulemused (mõju) saavutatud.

• Julgustame mõtlema lennukalt, katsetama lähenemisi ja 
meetodeid, mida pole varem üritatud, sest maailm on muutunud, 
kaugõpe ehk distantsõpe on tulnud, selleks et jääda. 

• Projekti eesmärkide saavutamiseks võib tarvis minna täiendavaid
tegevusi (kas online’is või offline’is), oluline on kõigi partnerite
otsustavus tegevused võimalikult hästi ellu viia.



• Virtuaalne projektikohtumine on muutunud tavapäraseks
töömeetodiks, mis võimaldab projektile hoo sisse saada (ehkki
esmakordselt koos töötavatele projektimeeskondade tuleks
kasuks silmast-silma kohtumine). 

• Juba käimasolevad projektid üritavad virtuaalseid
projektikohtumisi korralda tavaolukorrast sagedamini, umbes
kord kuus (vahel kohtutakse ka tihemini, vastavalt vajadusele), 
et meeskonnatunne ja koostöö ei kaoks.

• Virtuaalse levitusürituse puhul on oluline selle sisukus, 
miinimumpikkus on 1,5 tundi.



• Virtuaalsed õppimis- ja õpetamistegevused peavad kestma
vastavalt tegevuse miinimumpikkusele (3 või 5 päeva), kestus
vähemalt 3-4 tundi päevas.

• Projekti eesmärkide täitmise nimel on võimalik korraldada ka 
täiendavaid virtuaalseid õppimis- ja õpetamistegevusi.

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



Füüsilise mobiilsuse
planeerimine



Jälgige välisministeeriumi jooksvalt uuendatavat reisiinfot riikide kaupa 
(soovitused vältida reisimist teatud piirkondadesse): 
https://reisitargalt.vm.ee/

Füüsiliste mobiilsuste (projektikohtumised, õppimis- ja
õpetamistegevused) planeerimisel tuleb lisaks tervisekindlustusele (mis 
on KOHUSTUSLIK!) kindlasti sõlmida ka laiendatud reisitõrkekindlustus.



NB! Kindlustusseltsid pakuvad laiendatud reisitõrkekindlustust juhul, 
kui see on sõlmitud enne seda, kui sihtriiki reisimine välisministeeriumi
poolt mittesoovituslikuks kuulutatakse.

NB! COVID-19 kattega tervisekindlustus kehtib ainult juhul, kui reis
toimub riiki, kuhu välisministeerium reisimist ei keela või pole andnud
soovitust seda vältida.



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

Mida see projekti jaoks tähendab?
• Hetkel ei saa sõlmida COVID-19 kattega tervisekindlustust.
• Hetkel ei saa sõlmida laiendatud reisitõrkekindlustust.
• Kuna tegemist ei ole ettearvamatu asjaoluga (elame koroonapandeemia

tingimustes juba pea aasta aega), siis ei laiene võimalikele kuludele
vääramatu jõu ehk force majeure’i säte ehk need kulud ei ole 
abikõlblikud.





• Projektitaotlus
• Leping ja selle lisad
• Erasmus+ koduleht

http://haridus.archimedes.ee/2020-toetusesaajale

Kui nende materjalide uurimine ei anna vastust põletavatele küsimustele, 
siis võtta ühendust oma lepingujärgse kontaktisikuga Erasmus+ ja Euroopa
Solidaarsuskorpuse Agentuuris.
Eelistatud on kontaktivõtt e-kirja teel, sest suulised juhtnöörid on 
õigustühised.
NB! Palume alati viidata oma projektinumbrile!

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


Soovin edu
projektide

elluviimisel!

Tänan!


