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Ärgo küsigo
tareistjat, 
küsigo
väljakäüja
käest

eesti vanasõna



Koostööprojekte rahastatakse kindlasummalise toetuse
põhimõttel (aastatel 2014-2020 kehtis ühikuhinnal põhinev
toetusskeem)

Taotluse keerukus sõltub taotletavast summast

Tegevusi saab kavandada vabalt, vastavalt projekti eesmärkidele

Eelarvet saab kavandada vabalt, järgides samas siiski kulutulukuse
ja tulu mitteteenimise põhimõtteid



Programmi aluspõhimõtted

Roheline Erasmus+

Digitaalne Erasmus+

Kodanikuaktiivsus ja osalemine
demokraatlikes protsessides

Kaasav Erasmus+

Keeleõppe edendamine



Kaasamine ja mitmekesisus

Erasmus+ eesmärk on edendada võrdseid võimalusi ja 
võrdset juurdepääsu, kaasamist ja õiglust. 

Organisatsioonid peaksid projektitegevusi kavandades 
mõtlema nende juurdepääsetavusele ja ka selliste
inimeste kaasamisele ja toetamisele, kelle osalust
tõkestavad erinevad takistused. 



Digitaalne mõõde

Koostööprojektide õnnestumiseks on väga oluline 
virtuaalkoostöö ja eksperimenteerimine virtuaalse ja 
põimõppe võimalustega. 



Keskkonnasäästlikkus

Projektide kavandamisel tuleks silmas pidada 
keskkonnahoidlikkust ning rakendada 
keskkonnasäästlikke praktikaid. 



Euroopa Liidu liikmesriigid:
Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, 
Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, 

Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, 
Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, 
Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, 

Taani, Tšehhi, Ungari. 

ja programmiga liitunud riigid:
Norra, Island, Liechtenstein,

Põhja-Makedoonia, Serbia, Türgi.

Programmivälised kolmandad riigid

Nende osalus on võimalik vaid
suuremahulistes projektides, ning ainult juhul, 

kui nad toovad kaasa teadmist, 
mida programmiriikides ei ole.

Projektitaotluses tuleb partnerriikide
kaasamist veenvalt põhjedada.

NB! Partnerriikide hulka
kuulub ka Suurbritannia.

NB! Projektides ei saa osaleda
Valgevene ega Venemaa organisatsioonid.

Millised riigid saavad osaleda?



Millised organisatsioonid saavad osaleda?

Projektides saavad osaleda kõik haridusvaldkonnas
tegutsevad ja/või valdkonna edendamisse panustavad
organisatsioonid, sõltumata omandivormist või liigist:

haridusasutused, ettevõtted, kohalikud omavalitsused, 
kultuuriasutused, mittetulundusühingud, vabaühendused
katusorganisatsioonid, erialaliidud jne.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate_en


Projekti valdkond sõltub sihtrühmast

KÕRGKOOL / OMAVALITSUS / ÕPETAJATE AINELIIT



Projekti valdkond sõltub sihtrühmast

MUUSEUM / RAAMATUKOGU



Partnerite arv sõltub projektitüübist

Koordinaator 
ehk 

juhtpartner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

• Väikeprojektides
vähemalt 2

• Suurprojektides
vähemalt 3

Assotsi-
eerunud
partner



Small-scale Partnerships

Kestus 6-24 kuud

Osaleb vähemalt kaks organisatsiooni
kahest erinevast programmiriigist

Kindlasummaline toetus
30 000 või 60 000 eurot, 

mis hõlmab kõiki projekti tegevusi

Kaks taotlustähtaega: 
kevadel ja sügisel

Üld-, kutse- ja täiskasvanu-
hariduse valdkonnas

Cooperation Partnerships

Kestus 12-36 kuud

Osaleb vähemalt kolm organisatsiooni
kolmest erinevast riigist, projekti juhib

programmiriigi organisatsioon

Kindlasummaline toetus
120 000, 250 000 või 400 000 eurot, 
mis hõlmab kõiki projekti tegevusi

Taotlustähtaeg kevadel

Üld-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanu-
hariduse valdkonnas

Väikeprojektid Suuremahulised projektid

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-cooperation/small-scale-partnerships_en


NB! Üldhariduse valdkond

VÄIKEPROJEKTID   = KOOLIDEVAHELISED 

KOOSTÖÖPROJEKTID 
(KA229) 



NB! Üldhariduse valdkond

ÕPILASGRUPPIDE VAHETUS   = ÕPIRÄNNE (KA1) 

Kuulake kindlasti vebinari osa, mis algab kell 15.00



Väikeprojektid



Võimaldada ja laiendada uute tulijate, 
vähemate kogemustega organisatsioonide ja 
väikeste organisatsioonide juurdepääsu
programmile. 

Toetada vähemate võimalustega
sihtrühmade kaasamist.

Toetada Euroopa kodanikuaktiivsust ja tuua
Euroopa mõõdet kohaliku tasandi tegevusse.

Väikeprojektide sihtmärgid



Väikeprojektile esitatavad nõudmised

eesmärgid
kavandatavad

tegevused
oodatavad
tulemused

Taotleja valib projektitegevuste elluviimiseks
30 000 euro või 60 000 euro suuruse summa.



Projektitaotluses tuleb kirjeldada projektitegevusi, mida
kavatsetakse ellu viia, lähtudes säästlikkuse, tõhususe ja 
tulemuslikkuse põhimõtetest.

Taotluses tuleb kirjeldada, kui suur osa toetusest igale
tegevusele eraldatakse ning näidata ära arvutuskäik.

Väikeprojektide rahastamisreeglid



Projektijuhtimisele eraldatav summa peaks jääma
umbkaudu tasemele 20% projekti kogumaksumusest.

Alltöövõtt on lubatud ainult väga hästi põhjendatud
juhtudel, ning kui see ei hõlma põhitegevusi, millest oleneb
otseselt projekti eesmärkide saavutamine.

Väikeprojektide rahastamisreeglid



Suuremahulised
koostööprojektid



NB! Kuni aastani 2021 koostöö-
projektidega kokku puutunud

KOOSTÖÖPROJEKTID   = STRATEEGILISE

KOOSTÖÖ PROJEKTID 



Parandada osalevate organisatsioonide töö ja tegevuse
kvaliteeti, kaasates uusi koostööpartnereid.

Suurendada organisatsioonide suutlikkust töötada
riikidevaheliselt ja valdkonnaüleselt.

Tegeleda ühiste vajaduste ja prioriteetidega.

Aidata kaasa muutustele (üksikisiku, organisatsiooni või
haridusvaldkonna tasandil), mis aitaksid tuua paremaid
tulemusi ja rakendada uusi lähenemisviise.

Suuremahuliste projektide sihtmärgid



Suuremahulisele projektile
esitatavad nõudmised

Taotleja valib projektitegevuste elluviimiseks
120 000 euro, 250 000 euro, või 400 000 euro suuruse

summa.

Taotluses peegeldatakse vajaduste analüüsi, millele tuginedes
seati projekti eesmärgid, kirjeldatakse põhjalikult projekti
elluviimise metoodikat (s.h ülesannete jaotust partnerite
vahel, rahastamiskorda jms), kvaliteedi tagamise süsteemi ja 
mõju hindamise viise (muu hulgas indikaatorid) jms.



levitustegevused

arenguvajadus

projektiidee

eesmärk

tegevused

tulemus(ed)

mõju



Projektitegevused tuleb rühmitada tööpakettideks.

Tööpaketi all mõistetakse tegevuste kogumit, mis on 
vajalikud konkreetse eesmärgi saavutamiseks.

Iga tööpaketi puhul tuleb selgelt kirjeldada seost
konkreetsete eesmärkide ning saavutatavate
tulemuste vahel. 

Taotlejatel on soovitatav jagada oma projektid kõige
rohkem viieks tööpaketiks (kaasa arvatud
projektijuhtimise pakett).

Suuremahulise projekti rahastamisreeglid



Suuremahulise projekti rahastamisreeglid

Projekti-
juhtimine

Tööpakett
• Tegevus 1

• Tegevus 2

• jne

Tööpakett
• Tegevus 1

• Tegevus 2

• jne

jne



Projektitaotluses tuleb kirjeldada projektitegevusi, mida
kavatsetakse ellu viia, lähtudes säästlikkuse, tõhususe ja 
tulemuslikkuse põhimõtetest.

Taotluses tuleb kirjeldada, kui suur osa toetusest igale
tegevusele eraldatakse ning näidata ära arvutuskäik.

Projektijuhtimisele eraldatav summa ei tohi ületada
20% projekti kogumaksumusest.

Suuremahulise projekti rahastamisreeglid



Alltöövõtt on lubatud ainult väga hästi põhjendatud
juhtudel, ning kui see ei hõlma põhitegevusi, millest oleneb
otseselt projekti eesmärkide saavutamine.

Suuremahulise projekti rahastamisreeglid



NB! Erasmus+ programmi riiklike agentuuride

korraldatavate taotlusvoorude projektide

tööpakettide loogika ERINEB

teiste programmide (nt Horizon), 

ning ka Erasmus+ tsentraalsete voorude (EACEA) 
tööpakettide loogikast.

PALUN KÜSIGE MEIE KÄEST NÕU!





Milliseid vigu oleme näinud?

• Sisulisse tööpaketti on üritatud lisada üldkulusid, 
overhead’i ja vahearuande koostamist

• Tööpakettide loogika järgib eelmise
programmiperioodi IO-de (väljundite loogikat)

• Eraldi tulemusena esitletakse analüüsi, allikate 
nimekirja või olukorra kaardistust



Milliseid vigu oleme näinud?

• Kasutatakse eelmise programmiperioodi
“eelarveklotse” (kaasa arvatud Eestile töötasu
kohta kehtinud päevahind: 74 eurot), selle
asemel, et eelarve ise kokku panna 

• Levitustegevused on tõstetud eraldi tööpaketti

• Tulemuste kohta pakutakse üksnes eelarvet, ent
ei viidata, nt kui palju inimesi osaleb, või mis on 
koostatavate materjalide maht



Milliseid vigu oleme näinud?

• Mõju alajaotuses ei pakuta selle mõõtmiseks 
indikaatoreid, vaid kvalitatiivseid ja 
kvantitatiivseid mõõdikuid, mis näitavad 
tulemuste saavutamist ja/või osalejate rahulolu

• Eelarve on liigselt ühe (või mitme) partneri poole 
kaldu, teised lihtsalt „lohisevad kaasas“. 



Milliseid vigu oleme näinud?

• Sisulistes tööpakettides küsitakse raha ka 
projektijuhtimise alla käivate asjade eest: nt 
levitusstrateegia või kvaliteedijuhtimise 
strateegia koostamiseks



KUIDAS 
TAOTLEDA?



Taotlustähtaeg:



Programmijuhend
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/introduction

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/introduction


E-väravasse pääseb siit!

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Millest alustada?

Küsi nõu!

Telli uudiskiri, siis ei maga maha vebinare ega koolitusi, 
mis aitavad esitada sellist taotlust, mis kindlasti rahastuse
pälvib

Osale meie koolitustel ja vebinaridel

Surfa meie kodulehel

https://eeagentuur.ee/programmist/kontakt/
https://erasmuspluss.sendsmaily.net/landing-pages/1117441b-0b6b-4c1a-ab1a-f4fff6565984/html/
https://eeagentuur.ee/projektitegijale/tulevad-uritused/
https://eeagentuur.ee/


Kutse roheprojektide kirjutamise koolitusele

17. veebruaril 2023 toimub Tallinnas roheteemale
keskenduvate koostööprojektide koolituspäev.

Registreerumine ja lisainfo saadaval siin

Juhul, kui selgub, et siiski ei saa osaleda, palume
loobumisteade saata aegsasti!  

https://koolitus.edu.ee/training/9335


Erasmus+ uue programmiperioodi koduleht: 

eeagentuur.ee

eeagentuur.ee


Kuidas leida häid projektipartnereid?

Töövarjutamine võimaldab põhjalikult tutvuda vastuvõtva
asutuse, selle väärtuste ja kollektiiviga, näha selle tugevusi
ja nõrkusi

Erasmus+ kiirendi üritused

Üldharidus: alusta eTwinningust ja European School 
Education Patformist – alajaotus networking

Täiskasvanuharidus: EPALE – alajaotus “Tee koostööd”

https://eeagentuur.ee/projektitegijale/erasmus-kiirendi/
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning
https://school-education.ec.europa.eu/en/networking
https://epale.ec.europa.eu/et


Erasmus+ kiirendi

• osalemine konkursi alusel
• enamus üritustel

osalemise kuludest
korvatakse

Kontakt-
seminar

Teema-
seminar

KoolitusÕppevisiit

UUS-
TULNUKAD

TOETUSE-
SAAJAD



Velli Racioppi
Erasmus+ koostööprojektid üldhariduses
velli.racioppi@harno.ee

Ellen Vimberg
Erasmus+ koostööprojektid kutsehariduses
ellen.vimberg@harno.ee

Julia Duh
Erasmus+ koostööprojektid täiskasvanuhariduses, kaasamine
julia.duh@harno.ee

Tiina Sergo
Erasmus+ kiirendi
tiina.sergo@harno.ee

Rainer Randmeri
Erasmus+ koostööprojektid kõrghariduses
rainer.randmeri@harno.ee

mailto:Velli.racioppi@harno.ee
mailto:ellen.vimberg@harno.ee
mailto:julia.duh@harno.ee
mailto:tiina.melder@harno.ee
mailto:sabina.sagi@harno.ee


Tänan
kuulamast!


