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Mis on ühikuhind?  

Ühikuhind on mingi projektis planeeritud tükikese ehk 

ühiku (tööpäev, üritus, isiku osalus vms) elluviimiseks 

eraldatud kindlasummaline toetus 

 

 

 



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! 

 

Toetuse jagunemine partnerite vahel on konsortsiumisisene 

otsus.  



Rahvusvahelised projektikohtumised 

Toetus partneritele projekti elluviimise ja koordineerimise 

eesmärgil korraldataval koosolekul osalemiseks.  

 

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  

 

Kohtumiste vajalikkus ja osalejate arv kohtumisel peavad olema 

põhjendatud! 

 



Erikulu 

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.  

 



Intellektuaalne väljund 

Toetus iseseisva väärtusega innovaatilise toote või 

tulemuse loomiseks. 

 

Toetuse arvestuslik alus: tööpäevade arv, 

töökategooria, partnerasutuse riik - igal riigil on oma 

töökategooria toetusmäärad (vt. programmijuhendit!). 

 

NB! Projekti üldise juhtimise ja halduspersonaliga 

seotud kulud kaetakse “projekti juhtimise ja elluviimise” 

eelarverealt 



Levitusüritused 

Projekti intellektuaalsete väljundite tutvustamiseks ja 

projekti tulemuste mõju suurendamiseks mõeldud toetus 

levitusürituste korraldamiseks.  

 

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. 

 

 



Rahvusvahelised õppimis- ja 

õpetamistegevused (1/2) 

Projektis saab planeerida rahvusvahelisi koolituse, 

õpetamise või õppimise tegevusi konsortsiumi töötajatele ja 

õppuritele. 

 

Selline rahvusvaheline õpiränne peab olema projekti suhtes 

asjakohane ja toetama projekti eesmärkide saavutamist.  

 

Toetuse arvestuslik alus:  

• Reisitoetus: vastavalt vahemaale 

• Elamistoetus: vastavalt õpirände liigile, sihtriigi 

määradele ning osaleja rollile projektis  

    (vt Erasmus+ programmi juhendit) 

 



Rahvusvahelised õppimis- ja 

õpetamistegevused (2/2) 

 

Keelelise ettevalmistuse toetus  

150 eurot osaleja kohta, kui õpirände kestus on 2-12 kuud  

 

Erikulud 

Äärepoolseimatest piirkondadest pärit osalejate suurte 

reisikulude katmiseks 

 

Rahastatakse 80% abikõlblikest kuludest (vastavalt 

reaalsetele kuludele!) 

 



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?  

 

• Soovitame koostada ka reaalsete kuludega eelarve, et 

hinnata, kui suureks võib kujuneda kaasfinantseerimise 

vajadus! 



Tänan!  
 
Küsimusi? 


