
Strateegilise 

koostöö 

suurprojektid 



Strateegilise koostöö mõte on välja töötada, 

arendada ja jagada uuenduslikke lahendusi, levitada 

oskusi ja ideid ning toetada koostööd, üksteiselt 

õppimist ja kogemuste vahetamist. 
 



Strateegilise koostööprojekti  

eesmärgid, tegevused   

ja tulemused peavad kindlasti 

toetama ka Euroopa 

hariduselus seatud sihte ja 

suuniseid. 

 



Strateegilise koostöö projekt 

peab sündima asutuse, 

organisatsiooni või valdkonna 

tegelikest arenguvajadustest 

See ei saa olla  

ühe-mehe(naise)-show, 

vaid on kindlasti  

terve meeskonna töö vili 



Osalema peab vähemalt  

3 organisatsiooni 3 erinevast 

Erasmus+ programmiriigist 

 

EL-i liikmesriigid  

 

Island, Norra, Liechtenstein, 

Serbia, Põhja-Makedoonia  

ja Türgi. 

 

Strateegilises partnerluses võivad partneritena osaleda ka partnerriikidest pärit 

organisatsioonid, kui nende osalemine toob olulist lisaväärtust. 

Koostööprojekti miinimumnõuded 



Koostööprojekti miinimumnõuded 

Selge arusaam esmärkidest 

ja tulemustest, milleni soovite 

jõuda ning tegevustest, mida 

on nende saavutamiseks 

tarvis. 

 

Peavad olema igakülgselt 

lahti seletatud ning eeltöö 

ära tehtud (projekti käigus ei 

saa arenguvajadust ega 

probleemi otsida). 



Millised asutused saavad osaleda? 

Projekti on võimalik kaasata hariduse valdkonnaga seotud 

eraõiguslikke ja avalik-õiguslikke organisatsioone  

sh. haridusasutused, ettevõtted, kohalikud omavalitsused, 

kultuuriasutused (raamatukogud, muuseumid jms) 

vabaühendused jne. 

 

Soositud on erinevat tüüpi asutuste osalemine projektis 

ning projektitulemuste rakendatavus ka teistes haridus-

valdkondades. 



Koostööprojekti valdkond 

 

Projekti valdkond – üld-, kutse-, kõrg- või täiskasvanu-

haridus – sõltub projekti peamisest lõppsihtrühmast ehk 

sellest, kes sellest projektist enim kasu saavad. 

 



Kogemuste jagamise 
projektid 

 

• Uuenduslike ideede, 
tööpraktikate ja töömeetodite 
jagamine ja levitamine 

 

Arendusprojektid  

 

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

 

Täiskasvanu-

haridus 

Üldharidus Kutseharidus 

Kõrgharidus 
Täiskasvanu-

haridus 

Üldharidus Kutseharidus 

30% 



Mida peab veel teadma? 

 

• Projekti kestus võib olla 12-36 kuud,  

kõrgharidusvaldkonna projektidel 24-36 kuud 

 

• Maksimaalne toetussumma strateegilise koostöö 

projektidele on 450 000 eurot (ennekõike puudutab 

arendusprojekte, mis kestavad 36 kuud) 

 

• Eelarve peab olema põhjendatud ja mõistlik 



Taotluste esitamise tähtaeg: 

24. märts 2020  

kell 13.00 (Eesti aja järgi) 



Taotlemine 
 

• Taotluse esitab kõikide partnerite nimel 

koordineeriv asutus oma koduriigi 

Erasmus+ agentuurile 
 

• Online-taotlusvorm 
 

• Varuge taotluse täitmiseks aega 
 

• Kommenteeritud taotluse näidisvormiga 

saab tutvuda:  

     haridus.archimedes.ee/taotlusvormid 

 

 



Abimaterjalid 

Täpsem info taotlemise kohta 

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

 

Programmijuhend 

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

 

Hariduskoostöö infokiri 

http://archimedes.ee/hariduskoostoo-uudiskirjaga-liitumine/ 



Individuaalsed 

konsultatsioonid 

Vebinar taotlejale 

 • 2020. aasta algul. 

• Tehniliste nüansside ja 

eelarvepõhimõtete 

selgitamiseks. 

 

• 2020. aasta algul. 

• Registreerumine: 

https://doodle.com/poll/u

4rukux7hstwdnw4 

• NB! Aadressi lahtrisse 

palume kirjutada oma 

organisatsioon ja amet 
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