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Koolidevahelise koostöö projektivormi eesmärgiks on 

aidata koolidel areneda organisatsioonidena ning 

parandada rahvusvahelise koostöö oskusi. 

 

Projekti kavandades peab olema selge: 

• missugust kasu toob projekt koolile/lasteaiale 

tervikuna (mitte ainult projektis osalejatele) 

• kuidas tekib sünergia – millised täpselt on iga osaleva 

kooli/lasteaia tugevused ning mil määral on tarvis 

koostöiseid tegevusi, et tekiks tulem, mis on midagi 

enamat kui erinevate tükkide kogum 

Eesmärk 



EESTI 
Koolidevahelistes koostööprojektides (KA229) osalemise õigus on  
Eesti Hariduse Infosüsteemi (www.ehis.ee) kantud: 

• koolieelsetel lasteasutustel 
• alg- ja põhikoolidel ning gümnaasiumidel 
• kutseõppeasutustel 
• huvikoolidel 

TEISED RIIGID 
Igas riigis on oma reeglistik, mille alusel määratletakse koolid, kellel on õigus 
koolidevahelistes koostööprojektides osaleda. Esmakordselt Erasmus+ 
programmis osaleva kooli puhul tuleks riiklikust agentuurist (nt kodulehelt) 
järele uurida, kas tal on õigus seda tüüpi projektist osa võtta. 

Osalemisõigus 



2–6 partnerkooli  

vähemalt kahest erinevast  

programmiriigist: 

 

EL liikmesriigid, Island, Liechtenstein,  

Norra, endine Jugoslaavia vabariik  

Makedoonia, Serbia, Türgi 

Partnerite arv piiratud 



Projekti kestus reeglina 12–24* kuud 

* Erandina kuni 36 kuud (kui projekt sisaldab  

   õpilaste pikaajalist õpirännet (2–12 kuud) 

Projekti algusaeg peab jääma vahemikku  

1. september 2019 – 31. detsember 2019 

 

Projekti algus ja kestus 



Projektitoetus 
 

Projektitoetus on 16 500 eurot kooli kohta aastas 

(taotlust täites jälgige seda rahastamispiiri) 

 

Projekti tegevuskulud 

 

Õppimis- ja õpetamistegevustega seotud kulud 
Mobiilsustes osalevate õpetajate, töötajate, õpilaste ja neid saatvate 

koolitöötajate reisi-, elamis- ja muud mobiilsusega seotud kulud 



Osaleja(te) erivajadusega seotud kulud 
Kaetakse 100% abikõlbulikest kuludest vastavalt tegelikele kulutustele. 

Kulude vajalikkust tuleb taotlusvormis põhjendada. 

Suured reisikulud (erandjuhtumid) 
Suurte reisikulude katmist saab erikulude realt taotleda juhul, kui ühikuhind katab 

alla 70% reaalsetest kuludest. 

 

Taotleda on võimalik tegelike kulude katmist 80% ulatuses (st 20% omaosalus) 

 

Korraga mõlemalt eelarverealt reisikulude katteks raha taotleda ei saa – st peate 

valima, kas lepite ühikuhinnaga või taotlete erikulude realt suurte reisikulude 

katmist. 

 

   NB! Elamiskulusid kaetakse ainult ühikuhinna-põhiselt! 

 

 

 

 



Toetuse arvutamise näide 

5 kooli osaleb 16 kuud kestvas projektis: 
 

16 500 eurot kooli kohta aastas -> 1375 eurot kooli kohta kuus 

 

Maksimumtoetus projekti kohta = 5 kooli x 16 kuud x 1375 eurot = 110 000 eurot 

 

Sellest summast kulub projekti juhtimise ja elluviimise kulutusteks 24 000 eurot 

(1 koordineeriv kool 500 eurot x 16 kuud = 8000 eurot ja  

4 partnerkooli  x 250 eurot x 16 kuud = 16 000 eurot) 

 

Ülejäänud summa (110 000 – 24 000 = 86 000 eurot) on võimalik kulutada 

mobiilsustele, jagades seda osalevate koolide vahel vastavalt projekti 

eesmärkidele ja vajadustele.  



Õppimis- ja õpetamistegevused 

Kestus 

Õpilasgruppide vahetused 

Short-term exchanges of groups of pupils 
3 päeva kuni 2 kuud 

Töötajate ühiskoolitused   

Short-term joint staff training events 
3 päeva kuni 2 kuud 

Õpilaste pikaajaline õpiränne  

Long-term study mobility of pupils 
2 – 12 kuud 

Töötajate pikaajaline õpetamis- või koolitustegevus  

Long-term teaching or training assignments 
2 – 12 kuud 

Õpilaste kombineeritud õpiränne 

Blended mobility of learners  
5 päeva kuni 2 kuud 



Õppimis- ja õpetamistegevusi saab korraldada projektis 

osalevate koolide asukohariigis. 

Põhjendatud juhtudel (sõltuvalt projekti teemast ja 

eesmärkidest) võib õppimis- ja õpetamistegevusi korraldada 

ka Euroopa Liidu institutsioonide asukohariikides. 

 

 



Taotlemine 

Taotluse esitab kõikide 

partnerite nimel koordineeriv 

kool/lasteaed. 

 

Eesti koolid-lasteaiad esitavad 

taotluse SA-le Archimedes. 

 

Sama partnerite koosseis võib 

korraga esitada ühe taotluse 

ühele Erasmus+ agentuurile. 

 



Lisainfo 

Kodulehelt 

http://haridus.archimedes.ee/koolidevahelised-koostooprojektid 

 

Koolidele-lasteaedadele mõeldud praktilisest juhendist 

A practical guide for school leaders 

 

Liitu hariduskoostöö uudiskirjaga 

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

 

Loe programmijuhendit 

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

 

Jälgi Erasmus+ üldhariduse infoväravat Facebookis 

https://www.facebook.com/erasmuspluss.ee/ 
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 REGISTREERIMINE JA PIC-KOOD: 

  

 On vajalikud osalemiseks programmis, ilma nendeta ei saa taotlust täita  

 

 NB! PIC peab olema ka partnerasutustel! 

 

       TAOTLUSE TÄITJA REGISTREERIMINE: 

 

 On vajalik juurdepääsu saamiseks online-keskkonda, kus taotlus täidetakse 

 

 Vaata juhiseid: 

       http://haridus.archimedes.ee/registreerimine  

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


Kontrolli, kas asutusel  juba on PIC-kood 
      https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/search.html  

https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/search.html
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/search.html


JAH, koolil on PIC-kood olemas, aga taotlust asub kirjutama uus inimene  
 

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


EI, koolil ei ole veel PIC-koodi: 

 

1. samm       

• Loo kasutaja Euroopa Komisjoni veebirakenduste kasutajate  

autentimisteenuse „EU Login“ lehel 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Logi loodud kasutajatunnusega sisse osalejate portaali (Participant Portal) 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html


2. samm, kui koolil PIC-koodi ei ole: 
       

• Registreeri oma kool, täites ära kõik portaalis ette nähtud väljad.  

• Mustandit on võimalik salvestada ja vormi täitmist hiljem jätkata. 

• Kui hätta jääd, saad tuge portaali inglisekeelsest abimaterjalist 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/support/faq.html#t2


 



Pärast vormi esitamist (submit), tekib 9-kohaline osalejanumber   

(PIC: Participant Identification Code),  mis on nüüdsest seotud Sinu asutusega.  



Täida ära ja laadi portaali (organisatsiooni juurde) üles:  

 juriidilise isiku vorm  ja finantsteabe vorm pangakonto andmetega  



 

Koolidevaheliste koostööprojektide (KA229) 

taotlusvorm 



Online-taotluskeskkonda sisenemine 

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

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


 



Kus näen enda taotlusi? 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/my-applications  

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/my-applications
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/my-applications
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Taotluse täitmise alustamine 



NB! Vormi täites ärge avage mitut vahekaarti 
ning ärge kasutage erinevaid 

veebilehitsejaid. Korraga avada 1 arvutist! 



Üldine informatsioon 

alguskuupäev  vahemikus 

01.09.2019-31.12.2019 



Projekti kestus 36 kuud: hoiatusteade 



Osalevate koolide lisamine PIC-koodi alusel 
(PIC-koodi sisestamisel lisatakse osalejaportaali sisestatud andmed automaatselt) 



Koolide andmete muutmine 



Taotluse jagamine 



Taotluse jagamise lõpetamine 



Osalevate koolide andmete täiendamine 



Allkirjaõigusliku isiku ja kontaktisiku andmed 

küsimärgi alt avaneb 

abitekst 



Taustainfo, varasem kogemus, eTwinningu kooli märk 



eTwinningu kooli märk 

 

https://www.etwinning.net/et/pub/recognition/etwinning-school-labels.htm 

  

• eTwinningu kooli märgi saajad aastateks 2018-2019 (Eestist 8 kooli): 

https://www.etwinning.net/et/pub/support/2018--2019-etwinning-school-

li.htm#c233  
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Prioriteetide ehk eelisteemade valimine rippmenüüst: 

horizontal, school education 
vt selgitust programmijuhendist: valdkonnaülesed prioriteedid (horizontal priorities) lk 102-103, 

üldhariduse valdkonna prioriteedid (school education) lk 104 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_en.pdf


Prioriteetide valimine ja põhjendamine 
NB! Valida pigem vähem kui rohkem! 1-2 valdkonnaülest ja/või üldhariduse valdkonna prioriteeti. 

Terve taotluse lõikes tuleb põhjendada, kuidas need on seotud projekti eesmärkidega ja planeeritavate tegevustega.  



Projekti kirjeldus 



Info eTwinningu ja teiste Erasmus+ veebikeskkondade kasutamise kohta 



 

Üldised andmed osalevate inimeste kohta 



 

Projekti juhtimise ja elluviimise kulud 



Projekti juhtimine ja elluviimine 



Rahvusvahelised õppimis- ja õpetamistegevused ehk mobiilsused 



Rahvusvaheliste õppimis- ja õpetamistegevuste lisamine 



Rahvusvahelise õppimis- ja õpetamistegevuse üldinfo 

(milline kool üritust korraldab?) (millised koolid üritusel osalevad?) 



Rahvusvahelise õppimis- ja õpetamistegevuse üldinfo 

Alicante kool Pariisi kool 

Stockholmi kool 

Pärnu kool 



Rahvusvahelise õppimis- ja õpetamistegevuse üldinfo 



Rahvusvahelises õppimis- ja õpetamistegevuses osalevate koolide 

lisamine (iga kool eraldi grupina) 



Elamiskulude toetus ja reisipäevade sisestamine 

elamiskulude toetus: mitmeks päevaks soovite taotleda elamiskulude toetust? 



Elamiskulude toetus ja reisipäevade sisestamine 



Elamiskulude toetus ja reisipäevade sisestamine (õpilased ja 

saatvad õpetajad märkida eraldi), reisitoetus (kõik osalejad koos)  

reisitoetus: õpilased ja saatvad õpetajad koos 



Vahemaa kalkulaator reisitoetuse arvutamiseks 



Rahvusvahelises õppimis- ja õpetamistegevuses osalevad koolid 

(info lisatud iga osaleva kooli kohta eraldi) 



Töötajate koolitustegevused 



Pikaajalised õppimis- ja õpetamistegevused 



Põhjendatud juhtudel (sõltuvalt projekti teemast ja eesmärkidest) võib õppimis- ja 

õpetamistegevusi korraldada ka Euroopa Liidu institutsioonide asukohariikides 



Sisestatud õppimis- ja õpetamistegevused 



Projekti ajakava ja kohapealsete ürituste lisamine 



Info lisamine kohapealse ürituse kohta 



Erikulud 



Projekti tulemused, hindamine ja levitamine 



Eelarve kokkuvõte 



Projekti kokkuvõte 



Taotleja kinnitus 
(esitab ainult koordineeriv kool, allkirjastab koordineeriva kooli seadusjärgne esindaja) 



Kontroll-leht 

ESITA TAOTLUS (juba esitatud taotlust saab enne tähtaega vajadusel muuta ja uuesti esitada, arvesse läheb  kõige viimane versioon) 

Soovi korral võib 

taotluse alla laadida 

PDF-formaadis 



 

 

Tähtaeg: 21. märts 2019 kl 13.00 Eesti aja järgi 

 

KUI TAOTLUSE ESITAMINE TÄHTAJAKS EI ÕNNESTU 

   tõrke ilmnemisel tee veateatest kohe ekraanipilt 

  

 teavita enne kahe tunni möödumist Sihtasutust Archimedes, 

saates täidetud taotlusvormi ja lisa (Declaration of honour) ning 

veateate ekraanipildi meile e-kirja teel 

 

 SA Archimedes analüüsib juhtumit (küsib tehnilise toe abi) ja 

teavitab taotlejat edasistest sammudest 



       Edukat taotlemist! 


