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1. Kui toetuse kasutamise lepingu lõpetamise ajaks olid kõik õpiränded läbiviidud füüsiliselt, siis lõpparuanne 
vormistatakse tavapäraselt

2. Kuid seoses alates eelmise aasta kevadest tekkinud Covid-19 olukorraga võisid tekkida eripärased olukorrad –
õpirännete katkestamised, ära jäämised (koos juba tekkinud kuludega), või ka ilma, jätkamised virtuaalselt, või 
hilisemad füüsiliste õpirännete jätkamised jne. 

3. Antud juhuseid (alates 2020. a) lubab MT+ vormistada, kui FM juhtumeid (automaatselt lisandub Covid-19, kui 
kommentaarides on võtmesõnad corona või Covid), et saada finantseerimist. Vastavalt tekkinud olukorrale on 
mitmeid valikud.



• Millest projektijuht võiks alustada

• Soovitan paluda lõpetatud projekti kulude väljavõtet raamatupidamisest (või see on teil juba olemas). See 
annab hea ülevaate sellest, mis seis teil antud projektikuludega on.

• Järgmisena, kui olete loginud sisse MT+, võtke esilehelt lahti toetusesaajale mõeldud juhend  (Guide for
Beneficiaries), milles on olemas ka eraldi juhised seoses Covid-19 juhtumitega, ehk, kuidas neid peaks MT+ 
näitama.

• Nüüd, kui te teate oma projekti õpirännete tegelikku olukorda, tuleb sisestamisel teha õiged valikud.





Juhtum Võimalikud kulud Tõendusdokumendid Mobility Tool

(1) Õpiränne on tühistatud enne 

väljasõitu - kulusid ei ole

Kõik juba tehtud kulutused 

tagastati lennufirma/hotelli või 

kindlustuse poolt.

Koolil on õigus saada 

korralduskulu.

Aruandega ei pea midagi esitama, 

tehtud kulutused ja saadud 

tagastused kajastuvad 

raamatupidamises.

Start date=End date

Travel: Grant Not Required

IS: Grant Not Required

OS: 350 €

(2) Õpiränne on tühistatud enne 

väljasõitu - kulud on

Tehtud kulutused tagastati 

osaliselt.

Lennufirma, hotell ja/või 

kindlustus tagastasid.

Osaleja maksis saadud toetuse 

tagasi.

Kindlustus.

Koolil on õigus saada 

korralduskulu.

✓ Hotelli, lennufirma ja/või 

kindlustuse vastus, mis ulatuses 

tagastatud või keeldutud.

✓ IS tegelikke kulusid tõendavad 

arved ja maksekorraldused

Start date = End date

Travel: ühik (kui reisikulu on)

IS: tegelik (kui elamiskulu on)

OS: 350 €

Õpiränne tühistatud







Juhtum Võimalikud kulud Tõendusdokumendid Mobility Tool

(3) Õpiränne on katkestatud -

kulutused vastavad õpirändes 

reaalselt viibitud perioodile, 

lisakulusid ei ole

Tagasisõit toimus algselt ostetud 

piletitega, lisakulu ei olnud.

Majutuse eest makstud vastavalt 

tegelikule viibimisele (ettemaksu 

polnud või see tagastati). 

Osalejal õigus elamiskuludele 

vastavalt õpirändes tegelikult 

viibitud päevade arvule.

Kindlustus.

✓ Vastuvõtvalt org.lt tunnistus 

(kui praktika toimus).

✓ Pardakaardid tõendamaks reisi 

toimumise tegelikke kuupäevi.

✓ [tegelike kulude puhul kõik 

kuludokumendid ja 

maksekorraldused]

Start date = tegelik

End date = tegelik

Travel: ühik

IS: ühik (tegelikult välisriigis 

viibitud periood) [või tegelikud 

kulud, kui toetusesaaja ise soovib]

OS: 350 €

Õpiränne katkestati (rohkem tegevusi ei toimunud)



Juhtum Võimalikud kulud Tõendusdokumendid Mobility Tool

(4) Õpiränne on katkestatud - on 

täiendavad kulud lisaks õpirändes 

reaalselt viibitud perioodile

Tagasisõiduks osteti uued piletid, 

lisakulu märkimisväärne (pilet + nt 

takso, et lennukile saada või Riiast 

koju sõita vms).

Majutuse eest ette makstud pikem 

periood kui reaalselt viibitud 

(majutusasutus ei tagasta, 

kindlustus ei kata).

Osalejal õigus elamiskuludele 

vastavalt õpirändes tegelikult 

viibitud päevade arvule.

Kindlustus.

✓ Vastuvõtvalt org.lt tunnistus 

(kui praktika toimus).

✓ Pardakaardid tõendamaks reisi 

toimumise tegelikke kuupäevi.

✓ Osaleja leping tõendamaks 

õpirände toimumise 

planeeritud kuupäevi.

✓ Kindlustuse otsus mitte katta 

(kui oli reisitõrge võetud, näha 

poliisil)

✓ Hotelli ja lennufirma vastus, et 

ei tagastata

✓ Majutuse perioodi tõendav 

arve ja maksekorraldus

✓ Tegelike kulude puhul kõik 

kuludokumendid ja 

maksekorraldused

Start date: tegelik

End date: tegelik

Travel: ühik (algse sõidu osas)

IS: ühik (siis periood, millega on 

seotud kulu välisriigis st majutus) 

[või tegelikud kulud, kui 

toetusesaaja ise soovib]

Exceptional cost: tagasisõidu 

lisakulu vastavalt  tegelikele 

kuludele

OS: 350 €

Õpiränne katkestati (rohkem tegevusi ei toimunud)





Juhtum Võimalikud kulud Tõendusdokumendid Mobility Tool

(5) Õpiränne on katkestatud ja 

osaleja on tulnud Eestisse tagasi, 

kuid tegevus jätkub kaugtöö

vormis (kui vastuvõttev asutus ja 

eriala seda võimaldab)

Tagasisõiduks osteti uued piletid, 

lisakulu märkimisväärne 

Makstud majutus, kindlustus.

Osalejal säilib õigus 

elamistoetusele vastavalt algselt 

planeeritud perioodile või kaugtöö

lõpu kuupäevani (vastavalt kumb 

on varasem).

✓ Vastuvõtvalt org.lt tunnistus 

perioodi kohta, mil praktika 

toimus (kohapeal ja kaugtöö

vormis)

✓ Osaleja leping tõendamaks 

õpirände toimumise 

planeeritud kuupäevi.

✓ Pardakaardid tõendamaks reisi 

toimumise tegelikke kuupäevi.

✓ Kindlustuse otsus mitte katta 

lisakulusid (kui oli reisitõrge 

võetud, näha poliisil)

✓ Lennufirma vastus, et ei 

tagastata

✓ Tegelike kulude puhul kõik 

kuludokumendid ja 

maksekorraldused

Start date = tegelik

End date: algselt planeeritud lõpu 

kuupäev või kaugtöö lõpu kuupäev 

(vastavalt kumb on varasem)

Travel: ühik (algse sõidu osas)

IS: ühik (periood: Start date - End 

date)

Exceptional cost: tagasisõidu 

lisakulu vastavalt  tegelikele 

kuludele

OS: 350 €

Õpiränne katkestati, jätkus tagasi tulles virtuaalselt



Juhtum Võimalikud kulud Tõendusdokumendid Mobility Tool

(6) Õpiränne on katkestatud ja 

osaleja on tulnud Eestisse tagasi, 

kuid tegevust jätkatakse sihtriigis

(mil see on jälle võimalik)

Tagasisõiduks (koju) osteti uued

piletid, lisakulu märkimisväärne.

NB: õpirände jätkamiseks uuesti 

sihtriiki sõiduks reisikulusid juurde 

ei saa

Makstud majutus, kindlustus 

(algne+jätkuperiood), osalejal 

säilib õigus elamistoetusele 

vastavalt õpirände tegelikule 

perioodile (maha on arvatud 

päevade arv, milleks õpiränne oli 

katkestatud)

NB: õpirände jätkamisel peab 

hakkama saama selle perioodi 

ühikuhinnaga, täiendavat toetust 

ei eraldata

✓ Vastuvõtvalt org.lt tunnistus 
perioodi kohta, mil praktika 
toimus (algne periood + 
jätkuperiood)

✓ Osaleja leping (+muudatus 
jätkuperioodi kohta)  
tõendamaks õpirände 
toimumise planeeritud 
kuupäevi.

✓ Pardakaardid tõendamaks 
reiside toimumise tegelikke 
kuupäevi.

✓ Kindlustuse otsus mitte katta 
lisakulusid (kui oli reisitõrge 
võetud, näha poliisil)

✓ Lennufirma vastus, et ei 
tagastata

✓ Tegelike kulude puhul kõik 
kuludokumendid ja 
maksekorraldused

Start date = tegelik

End datetegelik

Interruption duration: päevade 

arv, milleks õpiränne oli 

katkestatud

Travel: ühik (algse sõidu osas)

IS: ühik (periood: Start date - End 

date - Interruption duration)

Exceptional cost: katkestamisel 

tagasisõidu lisakulu vastavalt 

tegelikele kuludele

OS: 350 €

Õpiränne katkestati, jätkus hiljem uuesti füüsiliselt



(7) Osaleja jäi välismaale ja jätkab praktikat, kuid pärast algselt planeeritud õpirände perioodi lõppu ei ole reisipiirangute tõttu 

võimalik tagasi pöörduda ning osaleja on sunnitud jääma välisriiki täiendavaks perioodiks

● Algselt planeeritud õpirände kulud kaetakse vastavalt ühikuhindadele.

● Kui projekti eelarve võimaldab, kaetakse ka lisanduva perioodi elamiskulu, mis tekib sunnitud kohale jäämisest pärast 

praktikaperioodi (jäetud toetusesaaja otsustamiseks, kuid pigem peab katma, kui projekti eelarve võimaldab, st võimalus selleks 

projektis planeeritud tegevusi ära jätta). Toetus selleks lisaperioodiks arvestatakse vastavalt ühikuhinnale.

● Algsele perioodile lisanduva perioodi elamiskulude arvestuse lõpu kuupäevaks on tagasilennu pileti kuupäev. Tõendada tuleb 

reisimise kuupäevi (pardakaardid) ja reisipiirangu kehtimist vastaval perioodil.

● Kui tagasipöördumiseks on vältimatud lisakulutused (nt algse tagasisõidupileti muutmistasud või uue pileti hind) siis need kulud

kaetakse vastavalt tegelikele kuludele (märkida MTs Exceptional costs lahtrisse), kui projekti eelarve võimaldab. Tegelike kulude 

puhul tuleb esitada kõik kuludokumendid ja maksekorraldused. 

● Samuti tuleb tõendada, et täiendavaid kulutusi ei kata kindlustus või nt lennufirma pole tagastanud tagasisõidupileti hinda 

lennu tühistamise puhul.



Lõpetuseks – olge terved!

Alati, kui ei ole kindlust, või tekib kahtlus, kas olete teinud õiged valikud aruannete
koostamisel, võib ka meiega võtta ühendust.


