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Projekti kestus
Projekti kestus sõltub eesmärkidest ning tegevustest ning määratakse taotluses.
Strateegilise koostöö projektid võivad kesta 24 kuni 36 kuuni. Projektide algusaeg peab
jääma ajavahemikku 1.septembrist kuni 31.detsembrini 2015.
Rahastamine
Tinglikult võib koostööprojektid jaotada järgnevalt:
• väikesemahulised, pigem protsessile suunatud koostööprojektid ja
• suuremahulised, pigem konkreetsetele toodetele/tulemustele suunatud
koostööprojektid.
Rahastust taotletakse vastavalt projekti eesmärkidele, tegevustele ja kestusele. Eelarve
moodustub alljärgnevaid kululiike kombineerides:
• Projekti juhtimise ja elluviimise kulud
• Rahvusvahelistel projektikohtumistel osalemisega seotud kulud
• Toodete/tulemuste loomisega seotud kulud + Levitusüritused + Erikulud
• Projektiga seotud rahvusvaheliste õppimis- ja õpetamistegevuste kulud
• Erivajadustega osalejatega seotud kulud
• Strateegilise koostöö projektide maksimumtoetus: 150 000 eurot aastas (12 500 kuus)
• Maksimaalne toetuse suurus on 300 000 eurot (2-aastasele projektile) ja 450 000 eurot
(3-aastasele projektile)

Korralduskulud

• Projekti haldamine ja elluviimine
• Nt kavandamine, rahaasjad, väiksemahulised
õppe- ja koolitusmaterjalid, teavitamine ja
levitamine jne
• Arvutatakse vastavalt projekti kestvusele

Rahvusvahelised
projektikohtumised

• Projektipartnerite koosolekud
• Kaetakse reisi- ja elamiskulud
• Kindlasummaline toetus- vahemaa 100-1999
km 575€ vahemaa üle 2000 km 760€
osaleja/koosolek (reisi pikkuse arvutamisel
kasutada EK vahemaa arvutamise kalkulaatorit)

Intellektuaalne
väljund

• Käegakatsutavad tulemused, nt õppekavad,
avatud õppematerjalid, analüüsid, uuringud,
õppimise meetodid jne
• Kindlasummaline toetus (vastavalt riigile ja
töötaja profiilile projektis) Nt Eestis – juht 88€,
õpetaja/koolitaja-74€, tehniline töötaja-55€,
assistent-39€ - päevas (8 tundi)

Tulemuste
levitusüritused

Erikulud

Erivajadusega
seotud toetus

• Tingimus – intellektuaalse väljundi toetus, kindel
seos väljundi tulemustega, toimub programmi
liikmesriigis.
• Kindlasummaline toetus- 100€ kohalik osaleja, 200€
teistest riikidest. Kuni 30 000€ projekti kohta
• Toetus, mis on seotud teenuse või kauba
soetamisega, mida osalevad organisatsioonid ei
suuda pakkuda.
• Vajadus peab olema selgelt põhjendatud,
rahastatakse 75% (25% omafinantseering)
• Seadmed ei tohi olla tavalised kontoriseadmed,
mida niigi igapäevaselt kasutatakse. Kuni 50 000€
projekti kohta
• Lisakulud, mis on otseselt seotud osalejatega, kellel
on puue
• Tuleb põhjendada taotluses
• 100% toetuskõlblikest kuludest

Õpirändega seotud kulud

Reisitoetus
Elamiskulude
toetus
Keeleõppe
toetus

• Toetus, mis aitab katta osalejate ja neid saatvate
isikute kulud seoses reisimisega, lähtekohastsihtkohta ja tagasi. Kindlasummaline toetus 1001999km 275€ osaleja kohta, üle 2000km – 360€
osaleja
• Vahemaa arvutatakse EK vahemaa kalkulaatoriga

• Kindlasummaline toetus päevas, mis katab
osalejate elamiskulud rände ajal. Määrad on
kehtestatud vastavalt tegevusele ja riigile.
• 150€ osaleja kohta, ainult õpirännete puhul.
Mis kestavad 2-12 kuud
• Vajadus tuleb põhjendada taotluses

Õpiränne koostööprojektis
Õpilaste/õpipoiste kombineeritud õpiränne (blended mobility) – õpirände kestus 5
päeva kuni 2 kuud
Elamiskulud: kuni 14. päevani 55€ päevas osaleja kohta
15.-60. päevani 40€ päevas osaleja kohta
Lühiajalised ühised personali koolitused (joint staff training events)
nt õppevisiidid, seminarid, koolitused – kestus 5 päeva kuni 2 kuud
Elamiskulud: kuni 14. päevani 100€ päevas osaleja kohta
15.-60. päevani 70€ päevas osaleja kohta
Pikemaajalised õpetajate/spetsialistide õpiränded (long-term teaching or training
assignments), eesmärgiga õpetada või osaleda vastuvõtva organisatsiooni töös (sh
töövarjuks olemine, seminaridel/koolitustel, praktikal/vaatlusel osalemine) – kestus 212 kuud
Elamiskulud: vastavalt õpirände kestusele ja riigile, kus tegevus aset leiab

Kontaktandmed

• Ülle Kase
• tel 626 8998
• e-mail: ulle.kase@archimedes.ee

