
Strateegiline koostöö

Rahastusreeglid



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€

EK 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 ?€

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


≠

TEGELIKUD KULUD

ÜHIKUHINNAL

PÕHINEVAD 

KULUD



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



Toetuse eelarveread

 Projekti juhtimine ja elluviimine

 Rahvusvahelised projektikohtumised

 Intellektuaalsed väljundid

 Levitusüritused

 Rahvusvahelised õppimis- ja õpetamistegevused

 Erikulud

 Erivajadustega seotud toetus



Lisa rahastamise tingimustele 

(addendum)
• Kehtivad juhul kui projektis viiakse läbi virtuaalseid

tegevusi

• Lubatud muuta eelarvet  (60% ) – (LTTA, levitusüritused)

• Erikulud – lubatud liigutada 10%, katmaks virtuaalsete 

tegevuste täiendavaid kulusid (seadmed, litsentsid…)



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 500 eurot = 12 000



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 projektikohtumised

(transnational project meetings)

 Projektipartnerite vahelised koosolekud

 Toetust makstakse ühikukuludena osalejate elamis- ja 

reisikulude katmiseks

 Projektikohtumise kestus ei ole piiritletud ning sõltub 

eesmärkidest ja sisust



Rahvusvahelised projektikohtumised

(transnational project meetings)
•Abikõlblikkuse tingimus:

 Toetusesaaja on kohtumisest osa võtnud ning reis

sihtkohta ja tagasi on toimunud

•Tõendusdokumendid:

 Osavõtjate nimekiri;

 Nimekirjal peab olema: kohtumise nimetus, tegevuse 

kirjeldus, tegevuse alguse ja lõpu kuupäevad, iga osaleja 

nimi ja allkiri koos esindatava org. nimetuse ja aadressiga;

 Projektikohtumise detailne päevakava





Kui lennukipiletid osutuvad planeeritust 

kallimaks, siis kas on lubatud puuduolev summa 

võtta teisest eelarvekategooriast?  (JAH)

Kas ühe rahvusvahelise projektikohtumisele

planeeritud eelarve jääki saab kasutada järgmise

kohtumise jaoks? (JAH)



Intellektuaalsed väljundid 

(intellectual outputs)
Projekti tulemused ja tooted – mõju peab ulatuma projektis 

osalevatest organisatsioonidest väljapoole!

• Lepinguliste töötajate tööjõukulu

• NB! Vaid projektis osalevates organisatsioonides 

töölepingu alusel töötavad isikud

• Projekti üldise juhtimise ja administreerimisega seotud 

kulud kaetakse eelarverealt „projekti juhtimine ja 

elluviimine“



Intellektuaalsed väljundid 

(intellectual outputs)

15

Abikõlblikkuse tingimus:

Väljund on välja töötatud ning piisava kvaliteediga 

Tõendusdokumendid:

•Tulemused laadida veebikeskkonda Project Results Platform

•Tööajatabelid

• Tõendus isiku alalise töösuhte kohta asutuses (tööleping, MTA 

TÖR ..)

•Palgaleht, maksekorraldus või raamatupidamise väljavõte



Levitusüritused

(multiplier events)

Abikõlblikkuse tingimus:

Levitusüritus on toimunud ning piisava kvaliteediga

Tõendusdokumendid:

 Kirjeldus lõpparuandes

 Osavõtjate nimekiri, osavõtjate ja vastuvõtja allkirjaga

 Detailne päevakava 

 Näidised dokumentidest, mida levitusüritusel kasutati või 

levitati



Virtuaalsed levitusüritused

 Arvestatakse 15% x ühikuhind osaleja kohta.

 5000€ kogu projekti kohta

 (Abikõlblikud on vaid need osavõtjad, kes tulevad

väljastpoolt projektipartnerlust)



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 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, partnerriigis

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


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.



Virtuaalsed õppimis- ja 

õpetamistegevused

 Ei arvestata reisikulusid

 Elamiskulud – 15% x osaleja riigi ühikuhind päeva kohta 



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

 3 võrdlevat pakkumist

 Käibemaksu tõend



Erivajadusega seotud toetus

special needs support

(kui taotlesite)

Erivajadusega osalejatega seotud kulud 

 Isikute projektis osalemine ei oleks nende kuludeta 

võimalik

 Finantseeritakse 100% tegelikult tehtud abikõlblikest 

kuludest



Abikõlbmatud kulud (II.19.4)

 Kulud, mida toetusesaaja on deklareerinud mõne teise 

meetme või projekti raames, mis saab Euroopa Liidu 

eelarvest toetust

 Üleliigsed ja hoolimatud kulud

 Valuuta konverteerimisega seotud kulud või kahjum

 Käibemaks juhul, kui see on käibemaksu kohta käivate 

seaduste alusel tagastatav 



Tänan!


