
Strateegilise koostöö projektid
koroonapandeemia tingimustes
Addendumi tingimused virtuaalsete tegevuste läbiviimiseks



Üldpõhimõtted

o Tegemist on täiendavate rahastamis- ja lepinguliste reeglitega, mis rakenduvad
ainult projektidele, mis korraldavad COVID-19 tõttu virtuaalseid tegevusi.

o Virtuaalsete tegevuste aruandlus toimub sarnaselt tavapärastele tegevustele.
Aruandluskeskkonda Mobility Tool luuakse sügise jooksul (praeguste plaanide
kohaselt kahes järgus septembris-oktoobris) selleks vajalikud täiendavad 
võimalused.



Eelarvepaindlikkuse kasv
o Tavapärane eelarvepaindlikkus (20 protsenti) suureneb osade eelarveridade

puhul 60 protsendini. 

o See tähendab, et COVID-19 tingimustes ellu viidavate projektide puhul tohib
teisele eelarvereale tõsta kuni 60 protsenti summadest, mis olid algselt
mõeldud:

• rahvusvahelisteks projektikohtumisteks
• levitusüritusteks
• õppimis- ja õpetamistegevusteks
• erikuludeks.

o 60-protsendiline eelarvepaindlikkus ei rakendu intellektuaalsete väljundite
eelarvereale (sealt ei tohi 60 protsenti ära tõsta).



Eelarvepaindlikkuse kasv

o 60-protsendiline eelarvepaindlikkus ei rakendu projektijuhtimise- ja elluviimise ega
erikulude rea puhul.

o Erikulude reale on lubatud tõsta kuni 10% ühelt eelarverealt (omal vabal valikul), 
isegi kui algselt projektis erikulusid ette ei olnud nähtud. 

NB! 
Erikulude reale tõstetud raha tohib kasutada ainult seadmete või teenuste
ostuks või rentimiseks, mis on vajalikud COVID-19 põhjustatud virtuaalsete
tegevuste elluviimiseks.

Erikulude eelarvereal kehtib 25-protsendiline omaosaluse nõue.



Eelarvekategooriad



o Projektijuhtimise ja elluviimise eelarvereal kehtivad tavapärased reeglid.

o Intellektuaalsete väljundite eelarvereal kehtivad tavapärased reeglid.

o Rahvusvaheliste projektikohtumiste korraldamisel virtuaalsena ei ole rahastust ette
nähtud. Tekkivad kulud saab katta projektijuhtimise ja elluviimise eelarverealt.



o Virtuaalsete levitusürituste korral on abikõlblik 15% osalejate eest eraldatavast
ühikuhinnast ning virtuaalseteks levitusüritusteks tohib kasutada kuni 5000 eurot
projekti kohta kokku.

o Ürituse kestus vastavalt vajadusele (oluline on sisu), miinimumkestus 1,5 tundi.

Näide:

Projektis osaleb 5 organisatsiooni, mis kõik plaanisid korraldada projekti lõpul levitusürituse, millel pidi osalema 30 
siseriiklikku osalejat. 

Levitusüritustele oli projektis eraldatud 5 x 30 x 100 € = 15 000 €

Projektimeeskond otsustas korraldada kõik levitusüritused virtuaalsena, kaasates algselt plaanitud arvu osalejaid.

Virtuaalse tegevuse eest on abikõlblik: 5 x 30 x 15 € = 2250 €



o Tõendusdokumendid: 
• päevakava;

• osalejate nimekiri;
nimekirja kohustuslikud osad: 

▪ levitusürituse nimi
▪ kuupäev
▪ iga osaleja nimi
▪ teda saatnud organisatsiooni nimi
▪ teda saatnud organisatsiooni aadress.

Nimekirja allkirjastab korraldava asutuse esindaja.

• näidised levitusüritusel kasutatud ja/või levitatud dokumentidest;

• ürituse salvestis, mis avaldatakse korraldaja kodulehel (soovituslik).



o Virtuaalse LTT miinimumpikkus on 3 päeva ning miinimummaht 3-4 tundi päevas.

o Virtuaalsete õppimis- ja õpetamistegevuste puhul ei ole reisikulud abikõlblikud.

o Reisipäevade jaoks mõeldud elamiskulude toetus (Individual Support) ei ole abikõlblik.

o Sisutegevuste ajaks mõeldud elamiskulude toetusest on abikõlblik 15%. 
Toetuse summa arvutamisel korrutatakse päevade arv virtuaalses tegevuses osaleja
kohta 15%-ga kehtivast päevaühiku hinnast vastavalt osaleja kategooriale (osaleja või
saatja) ja riigile, kus tegevus toimus. 

Näide:
Algselt kavandatud õppimis- ja õpetamistegevuses pidi Horvaatiast pärit osaleja tulema Eestisse (reisikulude vahemaa
ühik 257 €). Elamiskulude toetus oli taotletud 6 päevaks (5 sisupäeva + üks reisipäev), kokku 636 € ehk 106 € päev.

Virtuaalse õppimis- ja õpetamistegevuse puhul on abikõlbulik 15 protsenti 5 sisupäevaks mõeldud elamiskulude
toetusest ehk 5 x 106 € x 15% = 79,5 € (tingimusel, et tegevused ikka toimuvad 5 päeva vältel).



o Tõendusdokumendid: 
• Tõend või osavõtjate nimekiri, mille on allkirjastanud vastuvõtva organisatsiooni

esindaja
Tõendi/nimekirja kohustuslikud osad: 

▪ osaleja nimi / osalejate nimed
▪ tegevuse kirjeldus
▪ tegevuse alguse ja lõpu kuupäev

• Päevakava, mis sisaldab detailset sisulise tegevuse kirjeldust

o Vajadusel võib korraldada täiendavaid virtuaalseid õppimis- ja õpetamistegevusi, 
mida projektis algselt polnud, ent mis on vajalikud projekti tulemuste
saavutamiseks.



o Erivajadustega osaleja kaasamise toetuse (Special Needs Support) puhul kehtivad
tavapärased reeglid: abikõlblik on 100% erivajadusega inimese virtuaaltegevustesse
kaasamiseks vajalikest kulutustest. Tehtud kulutusi tõendatakse kuludokumentidega
vastavalt raamatupidamisreeglitele.

o Erikulude (Exceptional Costs) eelarverealt saab tasuda ainult COVID-19 põhjustatud
virtuaalsete mobiilsuste elluviimiseks vajalike seadmete või teenuste ostu või
rentimisega seotud kulusid. 

Erikulude eelarvereal kehtib 25-protsendiline omaosaluse nõue. 

Tehtud kulutusi tõendatakse kuludokumentidega vastavalt raamatupidamis-
reeglitele. Arvel peab kajastuma tehtud kulu 100-protsendiliselt.



Tänan tähelepanu eest!


