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Alustuseks! 

• Planeeri esmalt projekti tegevused ning lähtudes 

nendest koosta projekti eelarve 

 

• Erasmus+ annab strateegilisele koostöö projektile 

kaasrahastuse ega ole mõeldud katma kõiki projekti 

kulusid! 

 

• Igal projekti võimalikul tegevusel ei pruugi olla eraldi 

eelarverida 

 



Kuidas kujuneb projekti 

eelarve 
 

Eelarve sõltub: 

• Planeeritud tegevustest 

• Kestusest 

• Partnerite arvust 

 

Juhtpartner sisestab taotlusesse kõikide partnerite 

kavandatavad eelarved ühikuhindadena 



Projekti kogutoetuse kujunemine 

eelarveridade ehk toetuse alaliikide alusel 

Rahvusvahelised 

projektikoosolekud 

Erikulud 

Erivajadustega 

seotud toetus 

Rahvusvahelised 

koolitustegevused 

Intellektuaalsed 

väljundid 

Levitusüritused 

Projekti juhtimine ja 

elluviimine 

Strateegilise 

koostöö projekti 

(kogu)toetus 



Projekti toetuse alaliigid, milleta oleks 

keeruline  rahvusvahelist strateegilise 

koostöö projekti ellu viia:  

• Toetus projekti juhtimiseks ja elluviimiseks 

 

• Toetus rahvusvaheliste projektikohtumiste 

elluviimiseks 



Projekti juhtimine ja elluviimine 

Projektijuhtimise põhitegevused 

 

Näiteks: 

• partneritevahelise koostöö koordineerimine 

• rahaasjade korraldamine 

• tegevuste seire ja hindamine 

• teavitus- ja levitustegevused jms. 



Toetus projekti juhtimiseks ja 

elluviimiseks 

 

 

 

Toetuse arvestuslik alus: partnerite arv ja projekti kestus  

• Koordinaator – 500 eurot kuus 

• Partner – 250 eurot kuus  

 

Maksimaalselt 10 organisatsiooni jaoks ühes projektis! 

 



Mobiilsus projektis 

• Rahvusvahelised projektikohtumised (Transnational 

project meetings 

 

• Rahvusvahelised õppimis- ja õpetamistegevused 

(Learning/teaching/training activities) 

 

Viiakse läbi projekti partneri juures 

Toetust on võimalik taotleda organisatsiooni töötajate, 

õppijate, (üli)õpilaste lähetamiseks 



Rahvusvahelised 

projektikohtumised 
 

• Eesmärk: projekti elluviimist ja koordineerimist 

mõjutavad otsused 

 

• Kohtumiste vajalikkus ning osalejate arv kohtumistel 

peavad olema põhjendatud  

 

• Osalema peaksid kõikide partnerite esindajad 



Toetus rahvusvahelisteks 

projektikohtumisteks 
 

Toetuse arvestuslik alus: osalejate arv 

 

Toetus arvutatakse vahemaa kalkulaatori abil (asutuste vaheline 

vahemaa) ja peaks katma osaleja reisi- ja elamiskulud:  

• 100km kuni 1999km – 575 eurot ühe osaleja kohta 

• 2000km ja rohkem – 760 eurot ühe osaleja kohta  

 

Vahemaa kalkulaator: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm


Rahvusvahelised õppimis- ja 

õpetamistegevused  
 

• Eesmärk: õppimine, õpetamine, koolitamine projekti 

eesmärkide saavutamise nimel 

 

• Rahvusvaheline seltskond 

 

• Vajalikkus ja osalejate arv kohtumistel peavad olema 

põhjendatud  

 

 



http://haridus.archimedes.ee/tegevusvoimalused 

 

Rv õppimis- ja õpetamistegevused (lüh. koolitustegevused) 

http://haridus.archimedes.ee/tegevusvoimalused
http://haridus.archimedes.ee/tegevusvoimalused


Rv õppimis- ja õpetamis- 

tegevused 1/2  

 

Toetuse arvestuslik alus:  

• Reisitoetus: vastavalt vahemaale 

• Suurteks riigisisesteks reisikuludeks ette nähtud 

lisatoetus (kui kulud riigi sees on üle 225 euro) 
 

• Elamistoetus: vastavalt sihtriigi määradele ning osaleja 

rollile projektis  

    (vt Erasmus+ programmi juhendit) 

 



 

Keelelise ettevalmistuse toetus (pikaajaline) 

150 eurot osaleja kohta, kui koolitustegevuse kestus on 2-12 

kuud  

Erikulud 

Ülemerepiirkondadest pärit osalejate suurte reisikulude 

katmiseks. Rahastatakse 80% abikõlblikest kuludest 

(vastavalt reaalsetele kuludele!) 

 

Rv õppimis- ja õpetamis- 

tegevused  (2/2) 



Innovaatilistele 

toodetele/tulemustele suunatud 

projektide eelarvelised 

lisavõimalused 

• Intellektuaalsed väljundid 

 

• Suured levitusüritused 

 



Intellektuaalne väljund 

Mis on intellektuaalne väljund? 

 

Enamasti mahukama KA2 projekti lõpptoode (-tooted): 

• käegakatsutav uus toode, nt: õppekava; moodul (e-

moodul); kutsestandard; metoodiline materjal, IT-

õppevahend; õppefilm; suurem, iseseisva väärtusega 

uuring, analüüs; töövahend karjäärinõustajale; 

loengumaterjal, tarkvara, simulatsiooniprogramm jne.  

 

Vajadus ja kasutatavus peavad ületama projekti 

konsortsiumi piirid 

 



Intellektuaalne väljund 
 

Mitte kõik projekti vältel toodetud tooted ei ole 

intellektuaalsed väljundid. 

 

Intellektuaalne väljund ei ole:  

• virtuaalne või kohalik koostöö, levitusmaterjalid, 

projekti aruanded, küsitlused, väikesed uuringud 

jms 

 



 

 

NB! Kui planeerid projektis 

intellektuaalseid väljundeid… 

 
• Intellektuaalsed väljundid peavad olema iseseisva 

väärtusega, laiemalt kasutatavad ja teenima pikemaajalisi 

eesmärke   

 

• Intellektuaalseid väljundeid ei pea olema palju  

 

• Intellektuaalsete väljundite tootmine nõuab projekti 

taotluses protsessi kirjeldust (sh vastutajad, juhtimine, 

välja töötamine, töötundide ja töötajate planeerimine jm). 

Need peavad tulema välja ka „Project Timetable“t  

vaadates 

 



 

 

Mida veel silmas pidada?  

   

NB!  E-vormi tähemärkide arv välja “output description” 

täitmiseks on piiratud.  

 

Ole nii täpne, detailne ja põhjalik, kui võimalik! 

 

Loe: Programmijuhend lk. 288-290; 296-299. 



Levitusüritused (1/2) 
 

Mõeldud projekti, selle toodete/tulemuste tutvustamiseks 

ja levitamiseks projekti sihtrühma hulgas.  

Miks: 

• Huvi tekitamine projekti, toodete/tulemuste vastu 

• Teadlikkus sihtrühmas, milliseid tooteid/tulemusi on 

oodata 

• Toodete/tulemuste võimalik laiem mõju 

sidusrühmadele, laialdasem kasutuselevõtt 

• Osalevate organisatsioonide positiivse kuvandi 

kinnistamine 



Levitusüritused (2/2) 

Multiplier event: iseseisev levitusüritus, millele võib 

taotleda rahastust 

NB! Iga levitusüritus ei ole multiplier event! 

 

Sellist üritust saab (aga ei pea) planeerida vaid siis, kui 

projekti üheks tulemuseks on vähemalt üks 

intellektuaalne väljund. 

 

 



Intellektuaalse väljundi 

toetus  
 

Toetuse arvestuslik alus: tööpäevade arv, 

töökategooria, partnerasutuse riik - igal riigil on oma 

töökategooria toetusmäärad (vt. programmijuhendit!). 

 

Eritingimus: enamasti ei saa juhtimist ja 

administreerimist lugeda tööks, mida on intellektuaalse 

väljundi tootmiseks vaja planeerida. Aga on erandeid, kus see töö on 

siiski hädavajalik: sellisel juhul tuleb see vajadus selgelt kirjeldada projekti taotluses! 

 



Levitusürituste toetus  

 

Toetuse arvestuslik alus: osalejate arv 

konsortsiumivälistest asutustest.  

• 100 eurot ühe kohaliku osaleja osalemise kohta  

• 200 eurot ühe välisosaleja osalemise kohta  

 

Projekti kohta saab taotleda maksimaalselt 30 000 eurot 

levitusürituste korraldamiseks. 

 

 



Erandlikud projekti kulud, mille jaoks 

saab põhjendatud juhul toetust taotleda:  

• Erikulud ehk eriliste teenuste ja toodete allhange  

 

• Osaleja erivajadusega seotud kulude 

kompenseerimiseks eraldatud lisatoetus  

 



Erikulu ehk allhange 

Toetus, mis aitab katta allhangete, sh. kaupade ja 

teenuste ostmisega (konsortsiumiväliste pakkujate 

käest) seotud tegelikud kulud maksimaalselt 75% 

ulatuses. 

 

Projekti kohta saab antud eelarverealt taotleda 

maksimaalselt 50 000 eurot. 

 

Erikulu tekib siis, kui projekti konsortsiumis puudub 

teatud eriline kompetents, eriline seade või muu selline, 

mis on projekti eesmärkide saavutamiseks hädavajalik! 

 



Osaleja erivajadusega seotud toetus 

Erivajadusega seotud toetus on tegelikele kuludele 

baseeruv lisatoetus erivajadus(t)ega osaleja(te)le.  

 

Toetust saab taotleda  juhul, kui erivajadusega osaleja 

osalemine toob kaasa täiendavad kulusid.  

 

Kulud kaetakse 100%liselt projekti toetusest. 

 

Taotluses tuleb selgitada ja põhjendada erivajadusega 

seoses tekkivaid kulusid ja nende suurust.  

 



Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarve 

eripärad, mida tuleks silmas pidada!  



Projekti eelarve vs projekti tegevused  

 Enne taotluse esitamist tasuks kaaluda järgnevaid 

punkte:  

• Kas kõik tegevused/partnerid on vajalikud projekti 

eesmärkide saavutamiseks? 

  

• Kas projekti tulemused ning küsitud eelarve on 

tasakaalus?  

 

• Tuleks koostada ka reaalsete kuludega eelarve, et 

hinnata, kui suureks võib kujuneda kaasfinantseerimise 

vajadus 



Soovitused  

• Planeeri esmalt projekti tegevused ning lähtudes 

nendest koosta projekti eelarve! 

 

• Tunne Erasmus+ strateegilise koostöö projektide 

eelarveridasid ja nende reegleid!   

 

• Intellektuaalsete väljundite planeerimisel jälgi, et 

väljund vastaks intellektuaalse väljundi mõistele ja ei 

oleks vaid üks väike osa terviklikust väljundist! 

 



Täname!  
 
Küsimusi? 


