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2021. aasta väikeprojektide taotlused

I voor II voor rahastatud

üldharidus 5 14 4

kutseharidus 0 2 2

täiskasvanu-
haridus

0 3 1



Koordineeriva
asutuse

roll



• Projektimeeskonna loomine oma asutuse sees, sest üksi ei
jaksa projekti vedada ja samal ajal sisu luua, levitustööd
kavandada ja mõju mõõta

• Asutuse juhtkonna ja raamatupidamise kaasamine, et kõigil
oleks ülevaade

• Projektist ja reeglitest endale tervikpildi loomine ning
projekti juhtimine nii, et välispartnerid suhtuksid sellesse
kui ühisesse asja (kontakti hoidmine, otsustesse
kaasamine jms)



• Projekti dokumentatsiooni korrashoid
• Projektiga seotud muudatuste kooskõlastamine

NB! Palume alati viidata oma projektinumbrile
2021-2-EE01-KA210-ADU-0000XXXXX

• Aruandluskeskkonna täitmine
• Lõpparuande koostamine ja esitamine läbi

aruandluskeskkonna
• Projekti lõppedes tulemuste kandmine Erasmus+ 

projektitulemuste andmebaasi (Project Results Platform)



Koroonapandeemia ja juba pikalt
kestnud piirangute tingimustes on 
koordineeriva asutuse (ja projekti
juhtivate inimeste) üheks tähtsaks
rolliks ka kogu rahvusvahelise
projektimeeskonna moraali (tuju) 
ülevalhoidmine, projektitöö
tähtsaks osaks oleva inimliku
(sotsiaalse) suhtluse võimaluste
pakkumine õigel ajal, kohas ja 
mahus.



Esimene
projektikohtumine



• Partneritega koos kavandatud rollide ülevaatamine, vajadusel
muudatustes kokkuleppimine, nii et iga partner teaks, mille eest
ta vastutab

• Ajakava kooskõlastamine, vajadusel ajakohastamine

• Rahaülekannete ja tõendusdokumentide üleandmise korra
kokkuleppimine

• Levitustegevuste ja mõju mõõtmise tegevuste kavandamine

NB! Soovitame tungivalt partneritega lepingu sõlmida, et 
kohustused ja õigused oleksid kirjalikult fikseeritud
(lepingu näidis asub abimaterjalide lehel)



Projekti elluviimine
koroonapandeemia

tingimustes



• Projekt tuleb ellu viia ka koroonaviiruse tingimustes, 
tehes vajalikke kohandusi (ja kooskõlastades need oma
projekti lepingujärgse kontaktisikuga).

• Projekti algust ei ole võimalik edasi lükata selle ajani, mil 
reisimine võimalikuks muutub, projektitegevustega tuleb
kohe pihta hakata, korraldades need vajadusel ümber.

• Oluline on see, et projektitaotluses kirjeldatud eesmärgid
saaksid võimalikult hästi täidetud.



Füüsilise mobiilsuse
planeerimine



Jälgige välisministeeriumi jooksvalt uuendatavat reisiinfot riikide kaupa 
(soovitused vältida reisimist teatud piirkondadesse): 
https://reisitargalt.vm.ee/

Füüsiliste mobiilsuste (projektikohtumised, õppimis- ja
õpetamistegevused) planeerimisel tuleb lisaks tervisekindlustusele (mis 
on KOHUSTUSLIK!) kindlasti sõlmida ka laiendatud reisitõrkekindlustus.



NB! Kindlustusseltsid pakuvad laiendatud reisitõrkekindlustust juhul, 
kui see on sõlmitud enne seda, kui sihtriiki reisimine välisministeeriumi
poolt mittesoovituslikuks kuulutatakse.

NB! COVID-19 kattega tervisekindlustus kehtib ainult juhul, kui reis
toimub riiki, kuhu välisministeerium reisimist ei keela või pole andnud
soovitust seda vältida.



• Ärge planeerige füüsilisi mobiilsusi liiga pikalt ette, 
sest olukord on muutlik.

• Kindlasti ostke tühistamis- ja muutmisvõimalusega pileteid.





• Projektitaotlus
• Leping ja selle lisad
• Erasmus+ koduleht

https://eeagentuur.ee/koostooprojekti-toetuse-saajale/

Kui nende materjalide uurimine ei anna vastust põletavatele
küsimustele, siis võtta ühendust oma lepingujärgse kontaktisikuga
Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuris.
Eelistatud on kontaktivõtt e-kirja teel, sest suulised juhtnöörid on 
õigustühised.
NB! Palume alati viidata oma projektinumbrile!

https://eeagentuur.ee/koostooprojekti-toetuse-saajale/




Soovin edu
projektide

elluviimisel!


