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Strateegilise koostöö projektide  
2017.a taotlusvoor 

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 

 

 

 

Taotlus esitatakse ainult elektrooniliselt 

 

Taotluse esitab ainult koordinaator oma E+ agentuurile 

 

Abiks taotlejale:  
http://haridus.archimedes.ee/taotlemine-erasmus-programmist 

 

29. märts 2017  
 

kell 13.00  
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Enne taotluse täitmist:                          
asutuse registreerimine ja PIC kood 

 

• Kontrolli osalejaportaalist (Participant Portal),                               
kas Sinu asutusel on kehtiv PIC kood 

 

 

 

 

 

 

 

• PIC koodi vajavad ka kõik projekti partnerid 

• Lähem info asutuse registreerimise ja PIC koodi tegemise 
kohta - http://haridus.archimedes.ee/registreerimine 

 

 

 

JAH 
Ära uut PIC koodi loo, 

vaid kasuta 
olemasolevat 

EI 
Registreeri oma asutus 

osalejaportaalis 
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Vali õige taotlusvorm! 

Strateegiline koostöö ... 

 ... üldhariduse valdkonnas 

 ... kutsehariduse valdkonnas 

 ... kõrghariduse valdkonnas 

 ... täiskasvanuhariduse valdkonnas 
 

 koolidevaheline strateegiline koostöö 
 

http://haridus.archimedes.ee/strateegilise-koostoo-ka2-taotlusvormid 

 

 Valdkondadevahelise projekti korral valida enim mõjutatud 
valdkonna taotlusvorm. 

Prioriteetide valikul ning taotluse tekstis rõhutada
 valdkondadevahelisust!  
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Taotlusvormi lisad 

 

Taotluse juurde lisa: 

 Taotleja kinnitus (Declaration of Honour) 

 Projekti ajakava tabel 

 Mandaat/volikiri – vormi täidab iga partnerasutus 

v.a. koolidevahelise strateegilise koostöö projekti partnerid 

 

http://haridus.archimedes.ee/strateegilise-koostoo-ka2-taotlusvormid 

 

 

 

Eestikeelsete 
kommentaaridega 
taotlusvormi näidis – 
peagi ka kodulehel!  

Tutvu ka e-taotluse 
täitmise tehnilise 

juhendiga  
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Tegevustüübi valik 

• Toodete/tulemuste väljatöötamise projektid - 
development of innovation 

• Kogemuste vahetamise projektid -                      
exchanges of practices 

 

 

 

 



Enne taotluse täitmist 

Tutvu Erasmus+                                                
Programmijuhendiga:                                                    : 

 

 Valdkondadeülesed prioriteedid (lk 120) 

 Valdkondlikud prioriteedid (lk 121-123) 

 Valikukõlblikkuse- ja hindamiskriteeriumid (lk 124-129) 

 Rahastamise reeglid (lk 131-138) 

 Strateegilise koostöö tegevused (lk 288-295) 

 

Programmijuhend: 
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse 
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Taotluse täitmine  

 
Alusta täitmist algusest,                  

osad väljad täituvad 
automaatselt vastavalt 

eelnevalt sisestatud 
andmetele!  

Eelarve – põhiliselt 
ühikuhinnad vastavalt 
sisestatud andmetele   

Reisitoetuse 
arvutamiseks kasuta 

vahemaa arvutamise 
kalkulaatorit!  

Taotlus täidetakse 
koostöös, kuid selle 

esitab oma riiklikule 
büroole ainult 
koordinaator 
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Taotluse esitamise tehnilised tõrked 

Kui elektrooniline taotlemine ei õnnestu tehnilistel põhjustel 
võib riiklik agentuur taotluse siiski teatud tingimuste 
täitmisel hindamisele võtta:  

 

 tõrke ilmnemisel teha veateatest koheselt ekraanipilt  

 tehnilisest tõrkest tuleb teavitada oma riikliku bürood 
kahe tunni jooksul pärast taotlustähtaega, saates e-
kirja teel täidetud taotlusvormi koos lisadega muutmata 
kujul;  

 e-kirja teel saadetud taotlusel peavad olema viimase 
esitamise katse kuupäev ja kellaaeg varasemad kui 
taotlustähtaeg (lisada arvuti ekraanipildi salvestus)  

 riiklik agentuur analüüsib juhtumit ja teavitab 
taotlejat edasistest sammudest 



Edukat taotlemist!  
 
  

Üldharidus 
 
Kätlin Lepa 
katlin.lepa@archimedes.ee  

Kutseharidus 
 
Ramia Allev 
ramia.allev@archimedes.ee 

Kõrgharidus 
 
Annela Hendrikson 
annela.hendrikson@archimedes.ee 

Täiskasvanuharidus 
 
Hannelore Juhtsalu 
Hannelore.juhtsalu@archimedes.ee 


