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Taotluste tehniline kontroll
Esmane kontroll:
 taotlus on esitatud õigeks ajaks – mitte hiljem kui

5. veebruar 2020 kell 13.00 (Eesti aja järgi)
 taotleja ja taotlus vastavad meetme miinimumnõuetele
 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

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

• üldjuhul 2 hindajat (taotletud summa suurem kui 10 000 EUR), 
pingerida kujuneb konsolideeritud hinnangute põhjal 

• valikukomisjon → e epanek rahastusotsuseks agentuurile
• kõiki taotlejaid teavitatakse otsusest kirjalikult
• lepingute sõlmimine, ettemakse projektile



Taotluste hindamine

Taotlus peab ületama lävendi, st
• saama vähemalt 60 punkti 100-st 
• saama vähemalt 50% võimalikest punktidest

kõigi kolme  hindamiskriteeriumi puhul

Alla 60 punkti saanud taotlused langevad automaatselt 
toetusesaajate hulgast välja



Hindamiskriteeriumid
• Taotluse asjakohasus

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

30

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

• Mõju ja tulemuste levitamine 
otsene mõju osalenutele, laiem mõju asutusele, 
(regioonile, Eestile?) 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

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.



Taotluste peamised nõrkused

• Üldsõnalisus / konkreetsuse puudumine
• Sidususe puudumine/ vähene põhjendamine
• Levitustegevuste vähene kirjeldamine
• Õpiväljundite saavutamise mittemõõtmine/ projekti 

kaugema mõju mittenägemine või vähene kirjeldamine



Hindajate tagasiside
• Projektil puudub selge fookus vaatamata teksti rohkusele
• Puudub seos kooli arenguvajaduste ja planeeritud õpirännete 

vahel – õpetajad soovivad minna kursustele, mille nad ise on 
välja valinud

• Vajadus rahvusvahelise projekti järgi jääb ebaselgeks, kuna 
sarnaseid koolitusi pakutakse ka Eestis

• Projekti eesmärgid on üldsõnalised ja ei kajasta vajadusest 
lähtuvaid eesmärke.

• Projekti tööplaan on üldsõnaline ja väheinformatiivne



Hindajate tagasiside
• Pole täpsustatud, milliseid teadmisi planeeritakse 

omandada („kaasaegsed õpetamismeetodid“)

• Pole aru saada, kuidas kavatsetakse lõimida omandatud 
oskusi ja teadmisi asutuse tegevustesse

• Oodatavat mõju on üldsõnaliselt kirjeldatud ja see ei 
veena projekti kulu-tulukuses

• Levitada saab projekti tulemusi, mitte õpirännet

• Levitusplaan pole konkreetne, puudub ajaline telg ja 
vastutajad



5 vihjet toetuse saamiseks
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 2020 

kell 13:00:00
(Eesti aja järgi)

Edu taotlemisel!
asse.sild@archimedes.ee


