
Strateegilise
koostöö projekti

elluviimine



Pea pool aastat 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
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. 



Projekti elluviimine
koroonapandeemia tingimustes



• Projekt tuleb ellu viia ka koroonaviiruse tingimustes, 
sest nagu ütlevad teadlased: koroonaviirus on tulnud
selleks, et jääda, meie peame õppima sellega koos
elama.

• Projekti algust ei ole võimalik edasi lükata selle ajani, 
mil reisimine võimalikuks muutub, projektitegevustega
tuleb kohe pihta hakata, korraldades oma tegevuse
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.



• Virtuaalsed õppimis- ja õpetamistegevused
peavad kestma minimaalselt 3 päeva
(3-4 tundi päevas).

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

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



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
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.



Vääramatu
jõud

Force majeure ehk vääramatu jõud on ettearvamatu asjaolu, mis ei sõltu 
lepingupoolte tahtest, mida pooled ei saa mõjutada ega ära hoida ning mis 
ei võimalda täita kokkuleppejärgseid kohustusi. 



NB! Need sätted hakkavad kehtima hetkest, kus reisikeeld
või soovitus tungiva põhjuseta mitte reisida on tühistatud!

• Kui välisministeerium soovitab mitte reisida
konkreetsesse koroonaviiruse COVID-19 riskipiirkonda, 
siis seda olukorda käsitletakse kui vääramatut jõudu ehk
force majeure’i.

• Kui reisisihiks oleva riigi, regiooni või kohaliku tasandi
ametkonnad langetavad otsuse, mis takistab tegevuste
elluviimist, nt sulgevad koolid, projekti tegevuskoha, jms, 
siis käsitletakse seda olukorda kui vääramatut jõudu.

• Kui tegevuses osalejad on pärit koroonaviiruse COVID-19 
riskipiirkondadest ja loobuvad sel põhjusel tegevuses
osalemast, käsitletakse seda kui vääramatut jõudu.



• Dokumenteerige kogu tõendusmaterjal, kaasa arvatud
ametkondade ametlikud teated, kuvatõmmised
välisministeeriumi reisisoovitustest, asjassepuutuv
kirjavahetus, reisiga seotud kuludokumendid jms.

• Teavitage oma kindlustusseltsi kindlustuslepingus ette
nähtud aja jooksul ning taotlege kulude korvamist. Lisage
kindlustusseltsi otsus (nii positiivne kui negatiivne) 
tõendusmaterjali hulka.

• Vääramatu jõu iga juhtumit käsitletakse eraldi.

• Vääramatu jõu juhtumite puhul ei kehti ühikuhinnad, vaid
aktsepteeritakse eraldatud eelarve piiresse jäävad
reaalsed kulud, mida reisi-, lennu-, raudtee-, jm firmad
ega kindlustus ei ole korvanud.



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 koos-
kõlastamine SA-ga Archimedes

NB! Palume alati viidata oma projektinumbrile

2020-1-EE01-KA20X-0XXXXX

• Aruandluskeskkonna Mobility Tool+ täitmine

• Vahearuannete ja lõpparuande koostamine ja 
esitamine SA-le Archimedes

• Projekti lõppedes tulemuste kandmine
Erasmus+ projektitulemuste andmebaasi
(Project Results Platform)



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-õigused oleksid fikseeritud



Levitustegevus



• Levitustöö on projekti lahutamatu osa, ka seda
tuleb nn sisutegevustega paralleelselt
planeerida ja läbi viia

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



• Levitusüritus (Multiplier Event) peab olema
eraldiseisev üritus

• Ei tohi olla pelgalt ettekanne mõne suure
ürituse (konverentsi) raames

• On mõeldud projekti käigus loodavate
käegakatsutavate tulemuste (intellectual
outputs) tutvustamiseks

• Toimub projekti lõpuosas, kui käegakatsutavad
tulemused on valmis



Projektijuhi peamised infoallikad



• 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 SA-s Archimedes (eelistatult 
e-kirja teel, sest suulised juhtnöörid on õigustühised, NB! 
Palume alati viidata oma projektinumbrile)

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


Soovin edu

projekti

elluviimisel!


