
Pealkiri 
Alapealkiri Alapealkiri Alapealkiri 

Strateegilise koostöö projektid 



Osaleb vähemalt 3 organisatsiooni 3 erinevast 

programmiriigist (EL-i liikmesriigid ning Liechtenstein, Norra, Island, 

Türgi, Põhja-Makedoonia, Serbia). On võimalik kaasata ka partnerriike. 

 

Idee, mis on projekti-

taotluses igakülgselt  

lahti seletatud ning mille 

elluviimiseks on eeltöö 

ära tehtud (projekti käigus 

ei saa probleemi otsida) 

 

Koostööprojekti miinimumnõuded 

https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update 

https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update
https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update
https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update


Arendusprojektid 

 

• Käegakatsutavate tulemuste ja/või toodete 
väljatöötamine, nt kursused, õppematerjalid,  
õppekavad , -meetodid jne. 

Kogemuste jagamise 
projektid  

 

 

Täiskasvanu-

haridus 

Üldharidus Kutseharidus 

Kõrgharidus 
Täiskasvanu-

haridus 

Üldharidus Kutseharidus 

• Uuenduslike ideede, tööpraktikate ja 

töömeetodite jagamine ja levitamine 

 

 



35% 

65% 

Üldharidus 

Arendusprojektid +
kogemuste
vahetamise
projektid (KA201)

Koolidevahelised
koostööprojektid
(KA229)

70% 

30% 

Täiskasvanuharidus 

Arendusprojektid

Kogemuste
vahetamise
projektid

Rahastamine 

100% 

Kutseharidus 

Arendusprojektid +
kogemuste
vahetamise projektid

100% 

Kõrgharidus 

Arendusprojektid



Erasmus+ suurprojekte saab esitada neljas valdkonnas: 

o Üldharidus 

o Kõrgharidus 

o Kutseharidus – kõik, mis seostub kutse- ja täiendõppe ning 

töömaailmaga üldisemalt 

o Täiskasvanuharidus – põhioskuste (nt funktsionaalse 

kirjaoskuse, arvutamisoskuse, digioskuste) omandamine ja 

arendamine; koolitajate professionaalsete oskuste arendamine. 

 

Projekti valdkonna valik sõltub lõppsihtrühmast. 

Projekti valdkonna valik 



arenguvajadus 

eesmärk 

tegevused 

tulemus 

projektiidee 

mõju 

levitustegevused 



Projekti kavandades peab olema selge, kuidas tekib sünergia – millised on 

iga osaleva organisatsiooni tugevused ning mil määral on tarvis koostöiseid 

tegevusi, et tekiks tulem, mis on midagi enamat kui erinevate tükkide kogum 



Projektitoetus: ühikuhind 

Projektijuhtimine 

Rahvusvahelised projektikohtumised 

Projektisisene rahvusvaheline õpiränne                           
(õppimis- ja õpetamistegevused) 

Tulemuste (intellektuaalsete väljundite) loomine 

Levitusürituste korraldamine 



Projektitoetus: reaalsed kulud 

Erivajadustega seotud kulud 

Erikulud (75% ulatuses)  



Taotlemine 

Taotluse esitab kõikide 

partnerite nimel koordineeriv 

organisatsioon. 

 

Eesti asutused esitavad 

taotluse SA-le Archimedes. 

 

Sama partnerite koosseis võib 

korraga esitada ühe taotluse 

ühele Erasmus+ agentuurile. 

 



VEBINAR 

21.01.2020 

Erasmus+ strateegiline 

koostöö  

online-taotlusvormi täitmine 



http://haridus.archimedes.ee/taotlusvormid 

http://haridus.archimedes.ee/taotlusvormid


TAOTLUSE TÄITJA REGISTREERIMINE: 

Loo kasutaja Euroopa Komisjoni veebirakenduste kasutajate autentimisteenuse „EU Login“ lehel 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


ORGANISATSIOONI ID  

On vajalik programmis osalemiseks,  
ilma selleta ei saa taotlust täita  
 
NB! OID peab olema ka partnerasutustel! 
 

Vaata juhiseid: 
      
http://haridus.archimedes.ee/registreeri
mine       

http://haridus.archimedes.ee/registreerimine
http://haridus.archimedes.ee/registreerimine


ORGANISATSIOONI ID 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home 

       

SOOVITAME KASUTADA 
LAIENDATUD OTSINGUT 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home


 

• Täida ära järjest kõik ette nähtud väljad ja registreeri organisatsioon 

• juriidilise isiku ja finantsteabe vormi lisamisega ei ole kiiret, seda võib teha ka 
hiljem - peale taotluse esitamist 

 

Kui OID ei ole: 



TAOTLUSVORMI VALMINE 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home 

VALI ÕIGE MEEDE: 

VALI KÕIGEPEALT 
ÕIGE VALDKOND 



SALVESTAMINE JA VORMI TÄITMISE JÄTKAMINE 

TAOTLUS SALVESTUB 
AUTOMAATSELT IGA 2 
SEKUNDI TAGANT. 

PÄRAST VORMI SULGEMIST SAATE SEDA UUESTI AVADA JA TOIMETADA, MINNES UUESTI 
VEEBIVORMIDE TÄITMISE KODULEHELE JA VALIDES MY APPLICATIONS  

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/all-applications?draft=true&submitted=true&unsubmitted=true&deleted=true&reopened=true&reopenedNA=true&orderBy=LAST_DATE_MODIFIED&order=DESC&nbRecords=10


VORMI TÄITMISE ALUSTAMINE 

!!! 
VORMI TÄITES ÄRGE AVAGE 
MITUT VAHEKAARTI NING ÄRGE 
KASUTAGE ERINEVAID 
VEEBILEHITSEJAID 



VORMI TÄITMISE ALUSTAMINE 



PROJEKTI PIKKUS JA ALGUS 



STRATEEGILISE KOOSTÖÖ PROJEKTIDES PEAB OSALEMA VÄHEMALT KOLM 
ORGANISATSIOONI KOLMEST ERINEVAST PROGRAMMIRIIGIST 

ORGANISATSIOONIDE OID ON VAJA SISESTADA 
KOHE 



 

 

OSALEVATE ORGANISATSIOONIDE ANDMETE 

TÄIENDAMINE:  
organisatsiooni üldandmed (Details) tulevad OID-koodi sisestamisel automaatselt, neid saab muuta ainult 

Organisation Registration System lehel, ülejäänud andmed (Profile, Associated Person, Background and 

experience) tuleb taotlusvormi sisestada 

 

HOIATUSTEADE 
 



IO JA LEVITUSÜRITUSED 

PÄRAST IO-DE LISAMIST 
MUUTUB 
LEVITUSÜRITUSTE SAKK 
AUTOMAATSELT 
ROHELISEKS.  
JUHUL KUI SOOVITE 
LEVITUSÜRITUSI 
KORRALDADA, PEATE 
SELLE SAKI ALL OLEVAD 
VÄLJAD TÄITMA. 

LEVITUSÜRITUSED 
PLANEERIGE PROJEKTI 
LÕPPFAASI 



JUHUL KUI OLETE VALINUD KOGEMUSTE VAHETAMISE 
(EXCHANGE OF GOOD PRACTICIES) PROJEKTITÜÜBI, SIIS 
INTELLEKTUAALSETE VÄLJUNDITE JA LEVITUSÜRITUSETE 
READ MUUTUVAD AUTOMAATSELT ROHELISEKS, KUNA 
ANTUD PROJEKTITÜÜP NEID TEGEVUSI EI TOETA 

IO JA LEVITUSÜRITUSED 



ÕPPIMIS- JA 
ÕPETAMISTEGEVUSED(LTT) 

• Vali valdkond vastavalt projekti valdkonnale 
• Tegevuse tüüpide täpsema kirjelduse leiate 

programmijuhendist lk 298 



ÕPPIMIS- JA 
ÕPETAMISTEGEVUSED(LTT) 

Additional individual support 
for up to two travel days may 
be requested if participants 
are required to travel on day 
before or after the activity 

1. 

2. 

3. 



LISAD 

PÄRAST OSALEVATE 
ORGANISATSIOONIDE DETAILIDE 

TÄITMIST LAADIGE ALLA JA LISAGE 
• DECLARATION OF HONOUR 
• MANDAADID 



JAGAMINE 

LISAVÕIMALUSED 

• SAATE VALIDA, KAS ANNATE 
VAID LUGEMISÕIGUSE VÕI 
KA MUUTMISÕIGUSE 

• KORRAGA SAAB 
TAOTLUSEGA TOIMETADA 
VAID ÜKS OSAPOOL 

• PALUGE KÕIGIL KASUTADA 
SAMA VEEBILEHITSEJAT 



LISAVÕIMALUSED 
JAGAMINE 



ESITAMINE 



TAOTLUSE KORDUV ESITAMINE 

ARVESSE LÄHEB VIIMANE TÄHTAJAKS ESITATUD TAOTLUS 



PÄRAST TÄHTAEGA ESITATUD TAOTLUSED 
HINDAMISELE EI LÄHE 

KUI TAOTLUSE ESITAMINE TEHNILISTEL PÕHJUSTEL EI ÕNNESTU 

  

• tõrke ilmnemisel tee veateatest kohe ekraanipilt 

 

•  teavita koheselt SA Archimedes ja saada veateate ekraanipilt meile e-kirja teel 

 

•  SA Archimedes analüüsib juhtumit (küsib tehnilise toe abi) ja teavitab taotlejat 
edasistest sammudest 



Eduka taotluse saladus 



Projektide hindamine 

Kriteerium Punkte 

Olulisus 30 

Projekti ja elluviimiskava  

kvaliteet 
20 

Projektimeeskonna ja  

koostöökava kvaliteet 
20 

Mõju ja levitustegevused 30 



 Lähtub tegelikust vajadusest. 

 Prioriteedid (2-3) on valitud, lähtudes projekti läbivast teemast, piisavalt ära 

põhjendatud, viidates programmilistele dokumentidele (strateegiad, uuringud vms). 

 Selged/reaalsed eesmärgid ja kavandatavad tulemused. 

 Tegevused hästi kirjeldatud, vastavad eesmärkidele ja aitavad kaasa tulemuste 

saavutamisele. 

 Jagatud rollid, kohustused ja ülesanded, ning näha on ka rahvusvahelisest 

koostööst tekkiv lisandväärtus. 

 Realistlik eelarve, seotud kavandatud tegevustega. 

 Intellektuaalne väljund peab olema laiemalt kasutatav kui üksnes projektipartnerluse 

sees. 

 Intellektuaalsel väljundil peab olema mõõdetav maht – kuidas muidu saab ekspert 

hinnata selle kulutulukust? 

 Mõju piisava põhjalikkusega kirjeldatud, ent mitte üle pakutud, konkreetsed 

mõõdikud välja toodud. 

 Tulemuste levitamise kava piisavalt detailne, samas realistlik, elluviidav – vastasel 

korral olete projekti ellu viies hädas, sest kõik lubatu tuleb ka ära teha. 

 Erikulud on piisava põhjalikkusega lahti kirjutatud. 

 Kõrghariduse projektides kasutada ECTSi osalejate tegevuste ja IO-de puhul. 



Mida vältida? 



 Taotlusi, mille on kirjutanud välis- või kodumaised projekti- ja 

konsultatsioonifirmad 

 Taotlusega ühinemise ettepanekuid stiilis: “Meil on taotlus valmis, tulge kampa”. 

 Taotluste esitamist SA-le Archimedes, kui taotluse on kirjutanud teise riigi asutus.  

 Ilusat üldsõnalist juttu, suuri lubadusi, mida on hiljem raske täita 

 Eelmiste taotluste kopeerimist täielikult või osaliselt 

 Projektitaotlusi, millest turritavad välja ärihuvid 

 Haridusvaldkonnaga väga hägusalt seostuvaid taotlusi 

 



Lisainfo 

Kodulehelt 

http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo 

Kommenteeritud taotlusvorm 

http://haridus.archimedes.ee/taotlusvormid 

Loe programmijuhendit 

http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse 

 

http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo
http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo
http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo
http://haridus.archimedes.ee/taotlusvormid
http://haridus.archimedes.ee/taotlusvormid
http://haridus.archimedes.ee/taotlusvormid
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse


Individuaalsed 

konsultatsioonid 
 

 

SA Archimedes uuel 

aadressil: Tõnismägi 11  

või Skype’is 

 

14. veebruar 

21. veebruar 

28. veebruar 

 

 

 

 
Registreerumine: 

https://doodle.com/poll/u4rukux7hstwdnw4 

 

https://doodle.com/poll/u4rukux7hstwdnw4


EDUKAT 
TAOTLEMIST! 

      
 
 
 
 


