
Küsimus Vastus

Kas strateegilise koostöö projekte võib esitada igal õppetasemel, sh 
doktoriõppe? Jah, saab

Kas projekti rahastamine toimub ainult tagantjärgi, või on mingi summa 

ulatuses ka ettemakse?

Alati tehakse ettemakse ja üldjuhul on see 40% kogu projekti toetusest. 

Viimane osa (20%) kantakse toetusesaajale pärast projekti lõppemist, siis kui 
lõpparuanne on heaks kiidetud.

Kas Erasmus + kulud kaetakse 100 %? või on omafinantseerimine? Omafinantseeringut enamasti taotluses näitama ei pea. Ainult siis, kui olete 

ette näinud erikulusid (n soovite osta mingeid teenuseid), siis on vajalik 25% 
omafinantseering reaalsete kulude alusel. Omafinantseering võib olla vajalik 
ka siis, kui eraldatud projektitoetus ei kata kõiki kulusid.

Küsimus Vastus

Kuidas toimub raha kättesaamise jaotus, ettemaks 40%, millal ülejäänud 

60%?

Õpirändeprojektidele tehakse lepingu sõlmimisel ettemaks 80% ning 

jääkmakse kantakse üle peale lõpparuande aktsepteerimist. Strateegilise 

koostöö projektidele tehakse lepingu sõlmimisel ettemaks 40-80% ning 
jääkmakse kantakse üle peale lõpparuande aktsepteerimist. 

Mida tähendab "kindlustussummaline toetus"? Mitte kindlustussummaline, vaid kindlasummaline toetus - see tähendab, et 
on fikseeritud ühikuhinnad, millest projekti eelarve moodustub.

Kas õpirände toetust võib taotled ainult kursuse kataloogist leitavatele 

kursustele? Ei, seda saab kasutada igasugustel kursustel ja koolitustel osalemiseks.

Kirjutan Waldorfkoolist ja soovime oma õpetajaid saata Saksamaale 
waldorfõpetajate kokkusaamisele ja koolituspäevadele. Kas selle saaks 

õpirände toetust küsida? Jah, see võib küll olla E+ õpirändeprojekti osa.

Kas välismaale koolituma võivad minna nt kõik algklasside õpetajad 

korraga? See on teie kooli töökorralduse küsimus.

Waldorfkooli koolipidaja on MTÜ , mitte KOV ehk siis oleme erakool.
Erakoolid saavad samamoodi osaleda, see ei ole takistuseks.

Kas endiselt kehtib see nõue, et ühest organisatsioonist saab ühele 

kursusele minna vaid üks töötaja?

Ei, otseselt sellist nõuet ei ole, kuid seda tuleb taotluses põhjendada, miks on 
vajalik mitmekesi minna.
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Küsimus Vastus

Kas projekti  töökeeleks on inglise keel
Töökeele valib iga projekti partnerrühm ühiselt (enamasti on see inglise keel).

Kas Hispaania sobib koolidevahelisel koostööl partneriks? Jah sobib. Lugege lisa: http://haridus.archimedes.ee/koolidevahelised-

koostooprojektid 

Kuidas toimub raha kättesaamise jaotus, ettemaks 40%, millal ülejäänud 

60%?

Strateegilise koostöö projektidele tehakse lepingu sõlmimisel ettemaks 40-

80%, projekti jooksul 0-40% (oleneb lepingust) ning jääkmakse kantakse üle 

peale lõpparuande aktsepteerimist. 

Kas strateegilise koostöö taotlusvorm on muutunud võrreldes eelmise 
aastaga?

Jah, vormid muutuvad 2018. Kõige suurem muudatus puudutab 
koolidevahelise koostööprojekti taotlusvormi (vorm muutub varasemast 
oluliselt lihtsamaks)

Soovime oma sõpruskooliga teha uut Erasmus+ projekti, kuid neil on alles 

kestev projekt mõnede teiste koolidega käsil. Kas peame ootama, kuniks 
nende projekt lõppeb või saame uut projekti koos sõpruskooliga alustada? Ei pea ootama. Koolil võib korraga olla mitu projekti. Kool peab hindama oma 

võimekust mitmes projektis korraga osaleda. 

Kas KA2 projektis võib olla kaks organisatsiooni ka Eestist? Ei pea olema 
ainult välismaa organisatsioonid?

Koolidevahelises projektis  (School Exchange Partnerships) peavad partnerid  

olema vähemalt kahest riigist. Nö "suures KA2 projektis" (Strategic 

Partnership Supporting Innovation/Exchange of Practices) peavad partnerid 
olema vähemalt kolmest riigist . Ühest riigist võib vajadusel olla kaasatud 
rohkem kui üks kool/asutus. 

Kas toetusel on ka piirmäär projekti kohta? Suurtes KA2 projektides on ülempiir 450 000 eurot (3-aastane projekt, 10 

koostööpartneriga), koolidevahelistel projektidel (School Exchange 
Partnerhsips)  projektidel 99 000 eurot (ühe aasta kohta, kui on maksimaalne 
arv ehk 6 partnerit).

Kas koostööprojektis saab kajastada nii õpilaste kui õpetajate õpirändeid 

erinevatesse riikidesse? (eesmärk sama) 

Ühte koostööprojekti on võimalik planeerida nii õpetajate kui õpilaste 

õpirändeid (õppimis- ja õpetamistegevusi) ja need võivad olla kavandatud eri 
riikidesse. Kõik see peab olema muidugi põhjendatud ja kooskõlas projekti 
eesmärkide ja sisuga. Lugege lisa: 

http://haridus.archimedes.ee/koolidevahelised-koostooprojektid  

Kas Erasmus+ programmi kaudu on võimalik ka õpilasi saata teise riiki 
koolitaja juurde õppeprogrammi läbima, näit. meil oleks võimalik 
korraldada 6. klassile Euroopa geograafia õppenädal Hispaanias. Kui see on kavandatud teie koolidevahelise projekti või suure KA2  

koostööprojekti osana, siis küll.

Mis saab UK osalusest E+ programmis seoses Brexitiga? Kui praegu UK 

projekti sisse kirjutada, mis saab pärast Brexitit? Praeguse seisuga osaleb UK samadel alustel edasi.

Üldhariduse strateegiline koostöö (KA2)



Küsimus Vastus

Erasmus+ Programmijuhendis on äsja kooli lõpetanud õpilaste osalemise 
kohta kirjas, et õpiränne ei pea toimuma enam ainult aasta jooksul pärast 

lõpetamist, kui õpilane on täitnud kohe pärast lõpetamist kaitseväe 
kohustust. Kas sellisel juhul on vajalik esitada mingi tõend õpilase 
kaitseväe kohustuse täitmise kohta?

See on 2018 programmijuhendisse lisandunud, täpsemaid juhiseid pole veel 

meile edastatud. Eeldatavasti täpsustatakse see projekti lepingus.

Varasemate aastate õpirände projektidele see ei laiene (st kui õpilane on 
pärast kooli läinud kaitseväe kohustuste täitma, siis ta ei saa pärast seda 
õpirändes osaleda kui ei jõua seda 12 kuu jooksul pärast lõpetamist?

Ei, varasematele ei laiene.

Millal on uued taotlusvormid kättesaadavad? Õpirändeprojektide omad loodetavasti detsembri keskpaigaks, 
koostööprojektide taotlusvormid tulevad järgmise aasta alguses.

Milliseid lisadokumente  nõutakse õpirändeprojektis lisaks 

rahvusvahelistumise strateegiale?

Õpirändeprojekti taotlusele lisatakse ainult allkirjaleht (Declaration of 

Honour).

Kas pikaajaline õpiränne on 3-12 või 6-12 kuud? Pikaajaline õpiränne ehk ErasmusPRO on 3-12 kuud.

Kas ma sain õigesti aru, et õpirändetaotlusele tuleb lisada ka 
rahvusvahelise koostöö arengukava terviktekst? 

See ei ole eraldi dokument, vaid üks küsimus taotluses (tundub, et ajate segi 
rahvusvahelistumise strateegiaga, mis lisatakse harta taotlusele). 

Kas õpilane tohib õpirändes osaleda mitu korda? Õpilase korduv õpirändes käimine saab olla pigem erandlik ja peab olema 
põhjendatud. Programmi eesmärk on võimaldada välisriigis praktika 
sooritada võimalikul paljudel õpilastel.

Kas töötaja tohib õpirändes osaleda mitu korda (nt käia koolitusel, 

kursustel)?

A: Haridustöötajate õpirändes on see täiesti aktsepteeritav, kui see on 

kooskõlas kooli rahvusvahelise koostöö arengukava / rahvusvahelistumise 
strateegias püstitatud eesmärkidega.

Küsimus Vastus

Kas ka kutsehariduse koostööprojektid võivad sisaldada nii õpilaste kui 
kooli töötajate õpirännet? Jah, strateegilise koostöö projektides nimetatakse projekti partnerite juurde 

toimuvat projektisisest õpirännet "rahvusvaheliseks õppimis- ja 

õpetamistegevuseks" (ingl.k learning/teaching/training activities) 
Tingimuseks on see, et õpiränne toetab strateegilise koostöö projektile seatud 

eesmärke ja toimub ainult nende asutuste juurde, kes on projekti ametlikud 

partnerid. Lugege lisa: http://haridus.archimedes.ee/tegevusvoimalused 

Kas strateegilise koostöö projekti on lubatud kaasata ka ettevõtete 
esindajad rahvusvahelise õppimis- ja õpetamistegevusel osalemisele? Kas 
sellisel juhul peab ettevõtted ametlike partneritena juba taotlusesse 

lisama? 

Oleneb ettevõtte rollist projektis. Kui ettevõttel on projektis väga oluline 
sisuline roll, siis tasuks ettevõte ka partneriks lisada. Ja sellisel juhul saab 

ettevõtte töötajaid ka õppimis- ja õpetamistegevustesse kaasata. Muul juhul, 

kui ettevõte panustab vaid osaliselt, siis tuleb tal õppimis- õpetamistegevuses 
osalemiseks leida vahendid ise või selleks on võimalik kasutada 
olemasolevate ametlike partnerite "Projekti juhtimise ja elluviimise 
eelarverida".

Mis on peamine projekti kulude/eelarve kärpimise põhjus? Tegevuse maht ja sisu ei ole taotluses piisavalt põhjendatud.

Kutsehariduse strateegiline koostöö (KA2)

Kutsehariduse õpiränne (KA1)


