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Taotluste tehniline kontroll
Esmalt kontrollitakse, et:
 taotlus on esitatud õigeks ajaks – mitte hiljem kui

5. veebruar 2019 kell 13:00:00 (Eesti aja järgi)
 taotleja ja taotlus vastavad meetme miinimumnõudmistele
 taotlev asutus on asutatud Eestis ja taotlus on esitatud Eesti 

agentuurile (SA Archimedesele)
 taotlusele on lisatud: 

• allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatud deklaratsioon (DoH)
• konsortsiumi puhul: allkirjastatud mandaadid
puuduvad lisad võidakse küsida juurde pärast taotluse esitamist



Taotluste hindamine

• vt Erasmus+ projektide hindaja juhend:
http://haridus.archimedes.ee/hindamine

• üldjuhul 2 hindajat, pingereas nende
konsolideeritud hinnang, valikukomisjon

• taotlus peab ületama lävendi:
• saama kokku vähemalt 60 punkti 100-st 
• saama vähemalt 50% võimalikest punktidest

iga hindamiskriteeriumi puhul 



Hindamiskriteeriumid
• Taotluse asjakohasus

• õige meede, asutuse ja osalejate vajadused, 
õpiväljundid, projekt asutuse üldises 
rahvusvahelise koostöö kontekstis

30

• Projekti ülesehitus ja elluviimise kvaliteet 
• tööplaan, ajakava, juhtimine, kulutulukus
• kavandatud tegevuste vastavus vajadustele

• Mõju ja tulemuste levitamine 
• otsene mõju osalenutele, laiem mõju (läbi 

tulemuste levituse), hindamine, levitusplaan

40

30



Hinnangute skaala

Väga hea
(Very good)

Hea 
(Good)

Rahuldav
(Fair)

Nõrk
(Weak)

40 34-40 28-33 20-27 0-19

30 26-30 21-25 15-20 0-14



Hinnang
• Very good: the application addresses all relevant aspects

of the criterion in question convincingly and successfully.
The answer provides all the information and evidence needed
and there are no concerns or areas of weakness. 

• Good: the application addresses the criterion well, although
some small improvements could be made. The answer gives
clear information on all or nearly all of the evidence needed.

• Fair: the application broadly addresses the criterion, but there are some 
weaknesses. The answer gives some relevant information, but there are 
several areas where detail is lacking or the information is unclear.

• Weak: the application fails to address the criterion or cannot be judged 
due to missing or incomplete information. The answer does not address 
the question asked, or gives very little relevant information.



Õpirändeprojekti
tulemus ja mõju!
• õpirändeprojekti oodatavad tulemused:

•individuaalsed osalejad
•osalev asutus

• õpirändeprojekti kauakestev ja 
kaugemaleulatuv mõju



Näiteid hindajate tagasisidest 2018

Mitterahastatud projektide peamised nõrkused:

1. ÜLDSÕNALISUS / KONKREETSUSE PUUDUMINE
2. SIDUSUSE PUUDUMINE / VÄHENE PÕHJENDAMINE
3. LEVITUSTEGEVUSTE VÄHENE KIRJELDAMINE
4. ÕPIVÄLJUNDITE SAAVUTAMISE MITTEMÕÕTMINE / 

PROJEKTI KAUGEMA MÕJU VÄHENE KIRJELDAMINE



Näiteid hindajate tagasisidest 2018 (1)

- ÜLDSÕNALISUS / KONKREETSUSE PUUDUMINE I:
• Taotlusdokumendis on üldjoontes kirjas, mida teha 

kavatsetakse, kuid puudub selgus, kes, kuidas ja millal seda 
teeb.

• Kooli vajadus on väljendatud üpris üldiselt (töötajate 
professionaalse arengu toetamine, keelepädevuse tõstmine ja 
motiveerimine). Taotlusele oleks kasuks tulnud, kui sellele 
vastukaaluks oleks selgelt määratletud õpirändes osalejate 
spetsiifilisemad vajadused. Osalejate koolitusvajadus on aga 
taotluses kirjeldamata.



Näiteid hindajate tagasisidest 2018 (2)

- ÜLDSÕNALISUS / KONKREETSUSE PUUDUMINE II:
• Projektitaotluses oleks tulnud palju selgemini lahti kirjutada, 

mida annab [X riigi] kultuuriväärtustega tutvumine [X kooli] 
õppekavadele, õpilastele ja kuidas on see seotud kooli 
arengueesmärkidega.

• Arengukava ei kajasta üldse kooli huvisid õpilaste suunal – mis 
eesmärgid või ootused on koolil seoses õpilaste 
arenguvõimaluste parandamisega.

• Üldse ei selgu, kuidas õpirändel saadud oskusi ja teadmisi 
lõimitakse kooli tegevustesse.



Näiteid hindajate tagasisidest 2018 (3)
- ÜLDSÕNALISUS / KONKREETSUSE PUUDUMINE III:
• Tööplaan keskendub ainult kursusele ja selle toimumiskohas 

olevatele tegevustele. Taotluses tuleb käsitleda kogu projekti 
tööplaani.

• Taotlus ei sisalda piisava detailsusega tegevuskava – tööplaan 
ja ajakava lubatakse koostada alles augustis (õpirännete 
toimumise ajana on märgitud lihtsalt 2 õppeaastat ehk 
sisuliselt maksimumperiood).

• Koolitusvajadusi alles hakatakse määrama, kui projekti 
rahastatakse.



Näiteid hindajate tagasisidest 2018 (4)
- ÜLDSÕNALISUS / KONKREETSUSE PUUDUMINE IV:
• Osalejate valiku teemat on puudutatud, kuid loetu põhjal ei saa 

öelda, et valikukriteeriumid oleksid selged ning valikuprotseduur 
läbipaistev. Sõltumata sellest, kas osalejad on juba valitud või mitte, 
peavad valikupõhimõtted olema taotluses selgelt välja toodud.

• Pole ka selge, miks on töövarjutamise õpirände pikkuseks [X] päeva, 
stažeerimisperioodi kirjeldus puudub.

• Taotletavate õpirännete sisu on väga raske hinnata – taotlusest ei 
ole võimalik üheselt tuvastada, mis vormis tegevus toimub (koolitus, 
töövarjutamine või õpetamine), millised on oodatavad õpiväljundid 
(mida osalejad õpirände tulemusel ära õpivad).



Näiteid hindajate tagasisidest 2018 (5)

- ÜLDSÕNALISUS / KONKREETSUSE PUUDUMINE V:
• Põhitegevuste kava on raskesti jälgitav, sest osade koolituste 

kohta puudub kalendaarne info, osade partneritega on 
läbirääkimised taotlemise faasis pooleli. Seega on planeeritud 
eelarve õpiränneteks, mille sisu ja toimumise kohta puudub 
teave.

• Ei selgu, kes projekti juhib ja kes vastutab selle kvaliteedi eest.
• Osalejatele ettevalmistust ei planeerita (vajadusel võimaldatakse 

keeleõpet), praktilist tuge on kirjeldatud umbisikulises vormis 
(arutatakse, sõlmitakse, aidatakse – kelle ülesanne see on, kes 
vastutab?).



Näiteid hindajate tagasisidest 2018 (6)
- SIDUSUSE PUUDUMINE / VÄHENE PÕHJENDAMINE I:
• Taotluse põhiliseks nõrkuseks on seoste puudumine – puuduvad 

seosed saatja ja vastuvõtjate profiilide vahel, osalejate õpivajaduste 
ja planeeritavate kursuste vahel ning eesmärkide ja läbiviidavate 
tegevuste vahel.

• Taotlus on väga lakooniline, vastused piirduvad paari lausega. 
Sisuliselt on tegemist individuaaltaotlusega, mida aga Erasmus+ 
programmis ei toetata, sest varasema programmiperioodiga 
võrreldes on liigutud institutsionaalsele lähenemisele ning taotlusest 
oodatakse laiemat vaadet kooli arendamisele rahvusvahelistumise 
kontekstis, mida aga siin ei leidunud. Küsimused taotluses on 
mõeldud kooli vaatenurgast, kuid vastatud on
neile individuaalse osaleja vaatevinklist.



Näiteid hindajate tagasisidest 2018 (7)

- SIDUSUSE PUUDUMINE / VÄHENE PÕHJENDAMINE II:
• Rahvusvahelises õpirändes osalemine peaks eelkõige toetama 

õpetaja professionaalseid ja õppemetoodikaga seotud tööoskusi. 
Antud projekti mõju nähakse eelkõige osalevate õpetajate 
sotsiaalsete, kultuuriliste ja võõrkeeleoskuste kasvus, mis enamasti 
kaasnevad nagunii iga rahvusvahelise koolitusega. Kursusel 
osalemise käigus need oskused kindlasti õpetajatel arenevad, kuid ei 
ole taotluse põhjal seotud kooli arenguvajadustega.

• Planeeritavad tegevused (õpetaja erialaga mitteseotud kursustel 
osalemine ja õpetamine) ei aita kaasa eeldatavate tulemuste (uus 
arengukava, uued tunniplaanid, muutunud õppekavad) 
saavutamisele.



Näiteid hindajate tagasisidest 2018 (8)
- SIDUSUSE PUUDUMINE / VÄHENE PÕHJENDAMINE III:
• Kohati jääb mulje, et arengukavast tulenevate muudatuste 

elluviimisel puudub selle projekti kontekstis süsteemne lähenemine, 
st plaan, mis on esmajoones oluline ja mis teisejärguline. Tahetakse 
kõiki asju korraga ja palju.

• Eelarve vastavust planeeritavate tegevuste ja osalejate arvuga pole 
võimalik hinnata, sest ei ole võimalik luua seoseid taotluse 
tekstiosaga (kes peaks osalema millistel koolitustel millistes riikides).

• Projekti tööplaan on ebakorrektne, tegevused väljuvad 
projektiperioodi raamidest.

• Projekti eesmärgid ei ole selgelt määratletud ja puudub sidusus
taustainfos kirjeldatud senise kogemusega.



Näiteid hindajate tagasisidest 2018 (9)
- LEVITUSTEGEVUSTE VÄHENE KIRJELDAMINE:
• Tegevusplaanis ei kajastata lähetusele järgnevaid tegevusi.
• Levitustegevuste võimalikud kanalid on välja toodud, kuid 

konkreetne plaan puudub.
• Levituse osas on mainitud sisekoolitusi, kuid ei selgu detailsemat 

plaani (mitu? millal? kellele? milles seisnevad?).
• Taotluses on määratletud üksikud sihtrühmad, kuid projekti 

tulemuste levitamise kava, mis kirjeldaks ajalises mõõtmes 
konkreetseid tegevusi sihtrühma(de)ni jõudmiseks, välja toodud ei 
ole. Tulemuste levitamise osas oleks võimalik olla palju täpsem: 
millistes väljaannetes kavatsetakse projekti kajastada, mitu artiklit; 
kas sotsiaalmeedia tähendab kooli FB lehte;
kui palju töötubasid, ümarlaudu toimub...



Näiteid hindajate tagasisidest 2018 (10)
- ÕPIVÄLJUNDITE SAAVUTAMISE MITTEMÕÕTMINE /

PROJEKTI KAUGEMA MÕJU VÄHENE KIRJELDAMINE I:
• Taotluses ei ole üldse juttu sellest, kuidas mõõdetakse või mille 

põhjal veendutakse, et koolitusel osalemine on kooli jaoks 
õnnestunud ja et näiteks kooli [---]tundides nüüdsest midagi 
muutub.

• Projekti tulemuslikkuse hindamise tegevusi ega meetodeid ei ole 
välja toodud.

• Õpirändel omandatu saavutatuse hindamiseks ei ole välja toodud 
kvalitatiivseid mõõdikuid ja indikaatoreid ehk millisel juhul saab kool 
öelda, et kui asjad on pärast projekti lõppemist nii,
siis loeme projekti õnnestunuks.



Näiteid hindajate tagasisidest 2018 (11)
- ÕPIVÄLJUNDITE SAAVUTAMISE MITTEMÕÕTMINE /

PROJEKTI KAUGEMA MÕJU VÄHENE KIRJELDAMINE II:
• Projekti tulemuste hindamist, sh projekti eesmärkide ja osalejatele 

seatud eesmärkide saavutamist on kirjeldatud üldsõnaliselt, 
puuduvad asjakohane hindamismetoodika ja -mõõdikud. Valitud 
hindamismeetodid võimaldavad hinnata vaid kaudselt, kas projekti 
oodatavad tulemused on saavutatud. Kuidas hinnatakse õpetajate 
töö kvaliteedi muutust ja oma aine tulemusliku edastamise 
paranemist? Kuidas hinnatakse õpetajate ja õpilaste rahulolu ja 
õpitulemuste kvaliteedi tõusu? Kes hindamist korraldab? Kuidas 
seda protsessi juhitakse?

• Projekti mõju ja tulemuste levitamist on
kirjeldatud ainult teoreetilisel tasandil.



Näiteid hindajate tagasisidest 2018 (12)
- ÕPIVÄLJUNDITE SAAVUTAMISE MITTEMÕÕTMINE /

PROJEKTI KAUGEMA MÕJU VÄHENE KIRJELDAMINE III:
• Mõju osas on kirjeldus ainult osaleja vaatevinklist, ei ole kirjeldatud, 

et projekt avaldaks mõju koolile laiemalt. Õpirändeprojekti mõju ja 
kasu õpilastele ja veel kaugematele sihtgruppidele ei ole selgitatud.

• Projekti oodatava mõju kirjelduses on küll välja toodud ka muutused, 
mis peaksid toimuma pärast õpirändeid – õpilaste kodutöö mahu 
vähenemine ja vaba aja juurdeteke, kuid hetkel tunduvad need pisut 
meelevaldsed ja tuletatud. Välja oleks võinud tuua ka õpetajate 
võõrkeeleoskuse ja suhtlemisoskuste paranemise.

• Projekti eesmärk pole üheselt määratud, ei selgu, mis on projekti 
kaudu loodav kasu ja lisaväärtus.



5 tips for applying for EU funding
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/5-tips-applying-eu-funding

1. Vasta küsimustele
2. Väldi kordusi
3. Ära liialda
4. Vaata taotletav summa hoolega üle
5. Kontrolli õigekirja



Taotluste esitamise tähtaeg: 
05. veebruar 2019 

kell 13:00:00
(Eesti aja järgi)

Edu taotlemisel!
elina.aslett@archimedes.ee


