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Projekti ingliskeelne 

kokkuvõte! 



Mobility Tool+ 

• Projekti lõpparuanne 

täidetakse 

ja esitatakse 

veebikeskkonnas 

Mobility Tool+. 
 

(Link: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility) 

• Seal genereeritakse süsteemi poolt teie projekti 

jaoks lõpparuande vorm, milles tuleb täita kõik 

kohustuslikud väljad. 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility


Lõpparuanne (LA) on: 

• kokkuvõte projekti elluviimisest 

• toetusesaaja taotlus SA-le Archimedes 

toetuse jääkmakse tegemiseks. 

LA tuleb esitada: 

• 60 kalendripäeva jooksul pärast 

toetuslepingus sätestatud projekti 

lõppkuupäeva. 

 

 



Jääkmakse 

• LA-s esitatud andmed peavad olema 

kooskõlas lepingu lisaga III („Projekti 

rahastamise ja muud lepingutingimused“), et 

jääkmakse taotlus eraldatud toetuse osas 

oleks põhjendatud. 

• Jääkmakse (kuni 20% eraldatud toetusest) 

laekub täiendamist mittevajava taotluse 

puhul 60 päeva jooksul pärast aruande 

esitamist. 

 

 



LA hindamine 

Lõpparuande hindamine toimub 

kvaliteedikriteeriumide alusel 

100-palliskaalal. Need kriteeriumid on: 

 Mil määral olid elluviidud tegevused 

kooskõlas aktsepteeritud projektitoetuse 

taotlusega? 

 Milline oli projekti praktilise korralduse 

kvaliteet (ettevalmistus, seire ja tugi 

osalejatele lähetuse ajal)? 

 



LA hindamine (jätk) 

 Osalejate õpiväljundite tunnustamise e. 

valideerimise korraldamise kvaliteet 

 Õppetegevuse tulemuste kvaliteet ja mõju 

osalejatele 

 Mõju saatvale asutusele ja laiemalt, nt 

piirkonnale (kui on) 

 Kuidas asutus õpirännete tulemusi tutvustab? 

Levitustegevuste põhjalik kirjeldus (millised 

neist on juba ellu viidud?) 

 



Toetuse vähendamine 

Projekti elluviimise kohustuse rikkumise, sh 

mitterahuldava, osalise või hilinenud 

elluviimise korral, võib korraldustoetust 

vähendada järgmises ulatuses: 
 25% võrra, kui lõpparuandele antud hinnang on 40-49 

punkti; 

 50% võrra, kui lõpparuandele antud hinnang on 25-39 

punkti; 

 75% võrra, kui lõpparuandele antud hinnang on kuni 

24 punkti. 

 



Toetuse vähendamine 

(jätk) 
Toetussumma vähendamise otsus võidakse 

teha mitmesuguste infoallikate põhjal, mis 

aitavad teha kindlaks, kas projekt on ellu 

viidud vastavalt lepingus sätestatule, nt:  

 lõpparuanne 

 osalejate tagasisideküsimustikud 

 seirekülastused toetuse saanud 

kooli/asutusse, muud kontrolltoimingud 

 



LA esitamine 

LA esitatakse ainult elektroonilisel kujul 

ja see koosneb kahest osast: 

 aruanne 

 kinnitus asutuse seadusliku esindaja poolt 

(Declaration of Honour). Kinnitus võib olla: 

oallkirjaõigusliku isiku poolt omakäeliselt 

allkirjastatud ja seejärel skaneeritud; või 

odigiallkirjastatud. 

Kinnitus lisatakse aruandele manusena. 



MIDA POLE VAJA ja 

MIS KEELES kirjutada? 
NB! Midagi muud (nt tunnistusi, lennupileteid, 

kinnituskirju) üles laadida pole vaja – need küsib 

SA Archimedes vajadusel teilt juurde ning palub 

siis saata e-posti teel. 

Mis keeles? 

LA võib esitada ühes Euroopa Liidu keeltest, ent 

palume selle esitada siiski eesti- või 

ingliskeelsena. Aruannet võib täita eesti keeles, 

kuigi küsimused on ingliskeelsed. 



NB! 

Enne kui hakkate LA-d täitma, veenduge, et kõik õpirännetel 

osalejad on Mobility Tool+’i sisestatud ja et nad on täitnud (iga) 

oma õpirände kohta tagasisideküsimustiku ning et need on kõik 

laekunud MT+’i, seejärel laadige alla nende küsimustike 

koondtabel (Mobilities  Export Participant Report(s)). 
/Õpirännete sisestamisest: http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2018-Projekti%20elukaar%20ja%20Mobility%20Tool.pdf/ 

 

http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2018-Projekti elukaar ja Mobility Tool.pdf
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2018-Projekti elukaar ja Mobility Tool.pdf
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2018-Projekti elukaar ja Mobility Tool.pdf
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2018-Projekti elukaar ja Mobility Tool.pdf


NB! II 

LA-s kinnitab toetusesaaja, et: 

• esitatavad andmed on täielikud, usaldusväärsed 

ja tõesed; 

• tehtud kulud on lepingu tingimustest lähtudes 

abikõlblikud; 

• jääkmakse teostamise taotlus on tõendatav 

asjakohaste dokumentidega, mida saab esitada 

kontrollimiseks lepingu üldtingimuste osas 

kirjeldatud kontrolltoimingute ja auditite korral. 



NB! III 

• Juhul, kui projekt on välja valitud täiendavaks 

dokumendikontrolliks (desk check’iks), siis võetakse 

teiega eraldi ühendust. 

• Samuti võidakse teie asutus veel järgnevate aastate 

jooksul valida täiendavaks kontrollimiseks / 

auditeerimiseks. 

 Hoidke kõik projektiga seotud kuludokumendid, 

lepingud ja saadud tunnistused alles 5 aasta jooksul pärast 

lõppmakse tegemist! (Märkus: 3 aasta jooksul, kui teie 

toetuse maksimaalne summa ei ületa 60 000 eurot.) 

 



NB! IV 

Oluline on konkreetsus  see annab aruandele 

sisu ja täpsust ning lisab kaalu. 

 

Näide 1: 

• Levitusüritus Z toimus “x” kuupäeval, sellest 

võttis osa “n” (vähemalt ligikaudne arv) 

inimest – täpsustada, kes osalesid: sama kooli 

õpetajad, lapsevanemad jne. 



NB! V 

Näide 2: 

• Kirjeldage, kuidas täpsemalt toimus 

keeleline ettevalmistus  mitte lihtsalt, et 

“soovijatele pakuti keeleõpet”, vaid: 

soovijatele pakuti “x” (millise) keele õpet, 

keeleõppes osales “n” (arv) inimest, õpet 

pakkus/viis läbi … (oma kooli töötaja, 

keeltekool vm), õppe maht oli … tundi 



NB! VI 

• Kõiki punkte aruandes tuleks kirjeldada 

eeltoodud näidetega samaväärse täpsuse, 

konkreetsuse ja detailsusega. 

 

Küsimuste korral võtke kindlasti ühendust 

oma projektile SA Archimedese poolt 

määratud kontaktisikuga (kes on sätestatud 

toetuslepingus). 

 

 



Lõpparuande 

loomine 



Aruande mustandi muutmine 



2018. a 

aruande avavaade 



Õpirännete uuesti 

valideerimine 



Õpirännete uuesti 

valideerimine 



Õpirännete uuesti 

valideerimine (tehtud) 



2017. a 

aruande avavaade 



2017. ja 2018. a projektide 

aruannete sisukorrad 

2017 

 

2018 

 



1. Kontekst 



1.1. Projekti üldandmed 



2. Projekti kokkuvõte 

1. 

2. 

3. 



3. Osalevad 

organisatsioonid 



4. Projekti elluviimine 



5. Projektijuhtimine 



P. 5 jätk 



P. 5 jätk II 



2017: 

6. Tegevused 



2018: 

6. Tegevused 



2017: 

6.2. Õpirännete ülevaade 



2018: 

6.2. Õpirännete ülevaade 



2018: 

6.3.-6.5. Osalejad 



2018: 

6.7. Osalejate tagasiside 



2017: 

7. Osalejate profiil 



2017: 

7.3. Osalejad sihtriikide kaupa 



2017: 

7.4. Osalejate tagasiside 



2018: 

7. Õpiväljundid ja mõju 



2018: 

7. Õpiväljundid ja mõju II 



2018: 

7. Õpiväljundid ja mõju III 



2017: 

8. Õpiväljundid ja mõju 



2017: 

8.2. Osalejate tunnustamine 



2017: 

8.3. Mõju 



2018: 
8. Projekti tulemuste levitamine 



2017: 
9. Projekti tulemuste levitamine 



2018: 

9. Eelarve 



2018: 

9. Eelarve II 



2018: 

9. Eelarve III 



2018: 

9. Eelarve IV 



2017: 

10. Eelarve 



2017: 

10. Eelarve (jätk I) 



2017: 

10. Eelarve (jätk II) 



2017: 

10. Eelarve (jätk III) 



2017: 
10.6. Erikulud 

11. Lõppmärkused 



2018: 

10. Lõppmärkused 



2018: 

11. Lisad 



2017: 

12. Lisad 



Allkirjastatud kinnitusleht 



Aruande esitamine I 



Aruande esitamine II 

 



Aruande esitamine III 



Aruande esitamine IV 



Jõudu tööle! 


