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Uued tegevused

Kontrollige tingimusi!

• Nt väliseksperdid – koolitama haridustöötajaid

• Üleilmne õpiränne, v.a 3 tegevust

• Kursusetasud – ühes lepinguperioodis ühele isikule 
max 800 €

• Tõendusdokumendid (Lisa III)



Uut toetuse kasutamise lepingus
ARTIKKEL I.7 - ANDMEKAITSEKOHUSTUSE TÄITMISE ARUANDLUSE LISATINGIMUS 

Kooskõlas artiklis II.7 sätestatud kohustustega annab toetusesaaja lõpparuandes aru meetmetest, mis

on võetud kasutusele selleks, et tagada oma andmetöötlustoimingute vastavus määrusele 2018/1725,

vähemalt järgmistel teemadel: töötlemise turvalisus, töötlemise konfidentsiaalsus, vastutava töötleja

abistamine, andmete säilitamine, audititele, sealhulgas kontrollidele kaasaaitamine, isikuandmete

registri pidamine kõikide vastutava töötleja nimel tehtavate töötlemistoimingute liikide kohta.

ARTIKKEL I.8 – OSALEJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEST TEAVITAMISE LISATINGIMUS

Toetusesaaja esitab osalejatele asjakohase isikuandmete kaitse teavituse, mis käsitleb nende 
isikuandmete töötlemist, enne kui need sisestatakse programmi Erasmus+ õpirännete haldamise 
elektroonilistes süsteemides.

EK-lt vorm -> GDPR-mandated privacy statement



Uut lepingus 2
ARTIKKEL I.9 - OHUTUS- JA TURVANÕUDED

Toetusesaaja peab rakendama projekti elluviimise käigus kõiki vajalikke abinõusid ja meetmeid, et

tagada projektis osalejate ohutus ja turvalisus.

Toetusesaaja peab tagama projekti õpirände tegevustes osalejatele kindlustuskaitse.

Toetusesaaja peab enne alaealiste osalejate projektis osalemise algust tagama saatvas ja

vastuvõtvas riigis kohaldavate alaealiste ohutust ja turvalisust kohaldavate õigusaktide täieliku

järgimise, sealhulgas - kuid mitte ainult – nõusolekud seaduslikelt esindajatelt (vanematelt või

eestkostjatelt), kindlustuskaitse, vanusepiirangud.

ARTIKKEL I.15 - KAASAMISTOETUS OSALEJATELE

Kui rahalised vahendid on osalejatele kaasamistoetuse andmiseks heaks kiidetud, vastutab 
toetusesaaja selle eest, et kaasamistoetust saavatele vähemate võimalustega osalejatele on 
tagatud piisav eelrahastamine. Eelkõige ei tohiks nõuda, et vähemate võimalustega osalejad oma 
tegevust ise eelrahastaks.



Uut lepingus 3
ARTIKKEL I.11 - VEEBIKESKKONDADE KASUTAMINE

I.11.1 Erasmus+ aruandlus- ja haldusvahend (Erasmus+ reporting and management tool)

Toetusesaaja kohustub registreerima kõik projekti tegevuste andmed Euroopa Komisjoni loodud

veebikeskkonnas Erasmus+ reporting and management tool (sealhulgas ka sellised projekti

tegevused, mida Euroopa Liidu vahenditest ei toetatud). Lisaks eeltoodule kasutab toetusesaaja

veebikeskkonda Erasmus+ reporting and management tool tegevusaruannete, vahearuannete ja

lõpparuande koostamiseks ja esitamiseks.

(Sisuliselt uus Mobility Tool)

Okt?



ARTIKKEL I.14 OSALEJATE TOETUSE ERITINGIMUSED

Kui projekti elluviimisel peab toetusesaaja maksma osalejatele toetust, teostab

toetusesaaja seda kooskõlas lisas II ja lisas V toodud tingimustega.

Toetusesaaja peab:

• kas kandma reisi- ja elamis- /ning keelelise ettevalmistuse / ja kursusetasude /

ja ettevalmistava kohtumise/ toetuse täielikult projekti tegevustes osalejatele

lisas IV nimetatud ühikuhindade ulatuses;

• või kandma ise projekti tegevustes osalejate samade eelarvekategooriate 

kaupade ja teenuste kulud. Sellisel juhul peab toetusesaaja tagama kaupade ja 

teenuste vastavuse vajalikele kvaliteedi- ja ohutusnõuetele.

Uut lepingus 4



Akrediteeringuga toetusesaajad 
(KA121 lepingud)

ARTIKKEL I.18 – EELARVE ÜMBERPAIGUTAMISE ERITINGIMUSED

Toetusesaaja haldab oma toetust eesmärgiga viia ellu lisas II kokku lepitud 
sihttegevusi ja järgib täielikult lisas IV sätestatud rahastamistingimusi. 

Kõik ümberpaigutused eelarvekategooriast kaasamistoetus osalejatele 
muudesse eelarvekategooriatesse tehakse lepingu muudatusega.



Lühiajalised õpirändeprojektid
(KA122 lepingud)

a) Korraldustoetus: toetusesaajal on lubatud kuni 100% eraldatud vahenditest kanda üle mis tahes muusse eelarvekategooriasse (võttes

samal ajal arvesse kõiki muid käesolevas artiklis määratletud piiranguid). Toetusesaajal ei ole ilma lepingu muutmist taotlemata lubatud

kanda täiendavaid vahendeid üle sellesse eelarvekategooriasse.

b) Reisikulud, elamiskulude toetus ja keelelise ettevalmistuse toetus: toetusesaajal on lubatud kuni 50% igale sellisele kategooriale

eraldatud vahenditest kanda üle mis tahes muusse eelarvekategooriasse (võttes samal ajal arvesse kõiki muid käesolevas artiklis

määratletud piiranguid). Toetusesaajal on ilma lepingu muutmist taotlemata lubatud kanda täiendavaid vahendeid üle nendesse

eelarvekategooriatesse.

c) Ettevalmistavad kohtumised, kursusetasud ja kaasamistoetus organisatsioonile: toetusesaajal on lubatud kuni 100% eraldatud

vahenditest kanda üle mis tahes muusse eelarvekategooriasse (võttes samal ajal arvesse kõiki muid käesolevas artiklis määratletud

piiranguid). Toetusesaajal on ilma lepingu muutmist taotlemata lubatud kanda täiendavaid vahendeid üle nendesse

eelarvekategooriatesse.

d) Kaasamistoetus osalejatele: toetusesaajal on lubatud kuni 15% eraldatud vahenditest kanda üle mis tahes muusse eelarvekategooriasse

(võttes samal ajal arvesse kõiki muid käesolevas artiklis määratletud piiranguid). Toetusesaajal on ilma lepingu muutmist taotlemata

lubatud kanda täiendavaid vahendeid üle sellesse eelarvekategooriasse.

e) Erikulud seoses suurte reisikulude ja finantsgarantiiga: toetusesaajal on lubatud kuni 100% eraldatud vahenditest kanda üle mis tahes

muusse eelarvekategooriasse (võttes samal ajal arvesse kõiki muid käesolevas artiklis määratletud piiranguid). Toetusesaajal on ilma

lepingu muutmist taotlemata lubatud kanda täiendavaid vahendeid nendesse eelarvekategooriatesse üle, tingimusel et lõpparuandesse

on lisatud asjakohane kulude põhjendus.



• LISA III. PROJEKTI RAHASTAMISE JA MUUD 
LEPINGUTINGIMUSED

• Muutuvad ka osalejatega sõlmitavate lepingute 
vormid

• EK poolt antud vormide kasutamine ei ole 
kohustuslik – need on näidised

Uut lepingu lisades

file:///C:/_Kohalikud failid/DRAFT Lisa_III_VET-KA121,122.docx


Activity Type Learning agreement Certificate of learning outcomes Participant report

Job-shadowing Qualitative obligation (EQS) Supporting document (Annex III) Requested

Teaching or training assignments Qualitative obligation (EQS) Supporting document (Annex III) Requested

Courses and training Optional* Supporting document (Annex III) Requested

Short-term learning mobility of VET learners Qualitative obligation (EQS) Supporting document (Annex III) Requested

Long-term learning mobility of VET learners Qualitative obligation (EQS) Supporting document (Annex III) Requested

Hosting teachers and educators in training Qualitative obligation (EQS)** Supporting document (Annex III) Requested

Invited experts Not applicable Supporting document (Annex III)* Not applicable

Participation in VET skills competitions Not applicable Supporting document (Annex III) Requested

Preparatory visits Not applicable Agenda & attendance declaration Not applicable


