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SISSEJUHATUS 

Unikaalne registreerimissüsteem (URF) on veebi kasutajaliides, mis võimaldab ligipääsu 

registreerimisteenusele. See on Euroopa Komisjoni teenus, mis annab organisatsioonidele ja 

teatud juhtudel ka füüsilistele isikutele unikaalse tunnuse, mida on vaja, et kandideerida 

erinevatesse Euroopa programmidesse, nagu näiteks Erasmus+, Loov Euroopa, 

Kodanike Euroopa, Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus, Horisont 2020, 7RP, 

CIP, COSME. 

URF-ile pääseb ligi ühe sisestuskoha – osalejaportaali – kaudu. Osalejaportaali 

Erasmus+ haridusprogrammi ning audiovisuaalvaldkonna, kultuuri, kodakondsuse ja 

vabatahtlike programmide jaoks leiate siit: 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

Põhifunktsioonid ja nõuded 

URF võimaldab potentsiaalsetel taotlejatel teha kahte peamist tüüpi toiminguid, mis on 

seotud organisatsiooni registreerimise protsessiga: 

 organisatsiooni registreerimine (teie oma organisatsiooni registreerimine või mõne 

teise organisatsiooni nimel registreerimine); 

 organisatsiooni andmete uuendamine. 

Registreerimine. Registreerimiseks kasutatakse URF-i registreerimisviisardit, mis on 

üksikasjalik ja kasutusmugav vahend, mille kaudu sisestatakse organisatsiooni 

registreerimiseks vajalikke andmeid. URF-i registreerimisviisard ilmub osalejaportaali lehele, 

kui alustatakse uut registreerimist või kui (osaliselt täidetud ja salvestatud) registreerimise 

mustandit jätkatakse. URF-i registreerimisviisard on võimeline registreerimisprotsessi käigus 

organisatsiooni duplikaate nutikalt tuvastama. 

Andmete uuendamine. Organisatsiooni andmeid uuendatakse peamiselt URF-i uuenduste 

paneelis, mis sisaldab lehekülgi organisatsiooni üksikasjade kohta. URF-i uuenduste paneeli 

pääseb osalejaportaali lehekülje kaudu ning see hõlmab endas erinevate andmete 

uuendamise ja tugidokumentide haldamise võimalusi. 

Osalejana peate vaid ühe korra registreeruma. Seejärel määrab URF teile unikaalse osaleja 

tunnuskoodi (PIC), mida saate kasutada edaspidiseks suhtluseks Euroopa Komisjoni ja 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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selle allasutustega. PIC-i kasutamine iga organisatsiooni puhul aitab vältida üleliigseid 

infopäringuid ning lihtsustab osalejatega seotud teabe ajakohastamist. 

 

ECAS-i eeltingimus 

Enne URF-i kasutamist pidage Euroopa Komisjoni Autentimisteenuse ECAS (European 

Commission’s user Authentication Service) ja URF-i kohta meeles järgmist: 

 ECAS võimaldab volitatud kasutajatel logida sisse erinevatesse Euroopa Komisjoni 

infosüsteemidesse, kasutades vaid ühte kasutajanime ja salasõna. 

 Esialgse registreerimisprotseduuri alustamiseks peab teil olema ECAS-i konto. 

Lisateavet saate ECAS-i abirubriigist aadressilt https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html 

 

Kontakt ja tugi 

URF-i või osalejaportaaliga seotud tehniliste küsimuste korral saatke e-kiri aadressil:  

EC-RESEARCH-IT-HELPDESK@EC.EUROPA.EU. 

Riiklike büroode hallatavaid Erasmus+ tegevusi puudutavate küsimustega tuleks pöörduda 

riiklike büroode poole, sest nad tegelevad programmi elluviimisega ja saavad teie 

küsimustele vastata teie emakeeles. Riiklike büroode nimekirja ja kontaktandmed leiate 

osalejaportaalist („TUGI”/„Kontakt”) või otse aadressilt: 

HTTP://EC.EUROPA.EU/ERASMUS-PLUS/NA 

Kõigi Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) hallatud 

Erasmus+ tegevusi, programme Loov Euroopa ja Kodanike Euroopa ning Euroopa 

vabatahtlikku humanitaarabikorpust puudutavates küsimustes pöörduge EACEA klienditoe 

poole: 

EACEA-PORTAL-ERASMUSPLUS@EC.EUROPA.EU 

EACEA-PORTAL-CREATIVE-EUROPE@EC.EUROPA.EU 

EACEA-PORTAL-EUROPE-FOR-CITIZ@EC.EUROPA.EU 

EACEA-PORTAL-EU-AID-VOLUNTEER@EC.EUROPA.EU 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html
mailto:EC-RESEARCH-IT-HELPDESK@EC.EUROPA.EU
http://ec.europa.eu/ERASMUS-PLUS/NA
mailto:EACEA-PORTAL-ERASMUSPLUS@EC.EUROPA.EU
mailto:EACEA-PORTAL-CREATIVE-EUROPE@EC.EUROPA.EU
mailto:EACEA-PORTAL-EUROPE-FOR-CITIZ@EC.EUROPA.EU
mailto:EACEA-PORTAL-EU-AID-VOLUNTEER@EC.EUROPA.EU
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Teave organisatsioonidele, mis on registreeritud Teadusuuringute Rakendus-

ameti osalejaportaali kaudu ja on varem osalenud teadusprogrammides 

Programmi Erasmus+ või teiste programmidega seotud andmete muutmiseks logige 

sisse veebilehel http://ec.europa.eu/education/participants/portal ja järgige käesoleva 

dokumendi lõigus Programmiga seotud andmete uuendamine: EAC toodud 

juhiseid. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal
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URF-i REGISTREERIMISPROTSESS 

Unikaalne registreerimissüsteem (URF) hoolitseb organisatsiooni registreerimise ja 

andmete uuendamise eest, kuid sel on tähtis osa ka ühtse registreerimismeetodi tagamisel ja 

organisatsiooni andmete kooskõlastamisel. 

 

Ülevaade 

URF-i kasutatakse peamiselt kahel eesmärgil: uue organisatsiooni registreerimiseks ja 

organisatsiooni andmete muutmiseks pärast registreerimist. Registreerimisprotsessi on 

täiendatud URF-i väliselt mõningate lisategevustega (nt ECAS-i eelregistreerimine). 

Järgnev skeem illustreerib URF-i töövoo põhisamme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registreerimisprotsess 

URF-is saate registreerida: 

 kui ise registreerite, siis oma organisatsiooni (milles töötate või millega olete tihedate 

töösuhete kaudu seotud); 

 kui registreerite teise organisatsiooni nimel (registreerimisviisardi pakutav võimalus), siis 

mõne teise organisatsiooni. 

Mõlema variandi puhul on protsess sama, ainuke erinevus seisneb selles, et teise 

organisatsiooni nimel registreerides suunatakse teid lehele „Kontakt” ning sel juhul peate 

nimetama registreeritava organisatsiooni kontaktisiku. Kontaktisik peab olema 

organisatsiooniga ametlikult seotud. 

Organisatsiooni 

registreerimine 

Organisatsiooni põhiandmete 
sisestamine 

Programmi spetsiifiliste andmete 
sisestamine 

Registreeritud andmete 
muutmine ja tugidokumentide 
üleslaadimine  
(seda teeb iseregistreerija 
kuni kinnitamisprotsessi 
alguseni) 

ECAS-is registreerimine 
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Esmane registreerimine toimub registreerimisviisardi abil: mitmel lehel on teemade kaupa 

teie organisatsiooni kohta täitmiseks esitatud väljad andmete sisestamiseks ja valikute 

tegemiseks. Viimases sammus saate sisestada programmiga seotud teavet, et teie 

organisatsiooni oleks tulevase osalejana parem tuvastada. 

Registreerimisviisard sisaldab sissejuhatavat sammu (esileht), mis võimaldab kontrollida, kas 

registreeritav organisatsioon on juba andmebaasis olemas. Kui organisatsiooni andmed 

kattuvad juba olemasoleva juriidilise isikuga, pakub URF teile nimekirja organisatsioonidest, 

mille seast saate valida. 

Registreerimise mustandi salvestamine ja registreerimise jätkamine 

Pärast registreerimisprotsessi esmase sammu lõpetamist saate kuni selle hetkeni sisestatud 

registreerimisandmed salvestada, et hiljem registreerimist jätkata. 

Sisestatud andmeid on võimalik salvestada nupu  abil, mis on alates teisest 

sammust olemas igal lehel. 

Registreerimisandmete salvestamisel saate automaatselt genereeritud teavitusmeili 

meiliaadressile, mille sisestasite ECAS-i registreerimisel. 

Salvestatud registreerimisandmeid saate kustutada nupu  abil. 

URF säilitab teie salvestatud andmeid kuni 12 kuud alates viimasest registreerimise 

mustandi salvestamisest. Kui te ei jätka registreerimist ühe aasta jooksul, kustutatakse teie 

registreerimise mustandi andmed automaatselt. 

 

Organisatsiooni andmete muutmine ja uuendused 

Oma organisatsiooni andmeid saate muuta valides peamenüüs „Organisatsioonide“ alt „Minu 

organisatsioonid” (klõpsates nupul „MO” vastava organisatsiooni kõrval). 

Organisatsiooni andmete muutmisel näitab URF andmeid samas järjekorras kui 

registreerimis- ja kinnitamisprotsessi ajal: 

 organisatsiooni põhiandmete uuendamine; 

 organisatsiooni üldandmete uuendamine; 

 organisatsiooni spetsiifiliste andmete uuendamine: organisatsiooni õigusliku staatuse 

teave, programmiga seotud andmete muudatused jne. 

Vt peatükki „ANDMETE MUUDATUSED JA UUENDUSED”. 
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Dokumendihaldus 

Oma organisatsiooni registreerides saate üles laadida tugidokumente ja muuta nende 

lisainfot. Samuti saate kõiki organisatsiooni üleslaaditud dokumente lugeda ja alla laadida. 

Ent te ei saa süsteemi üles laaditud dokumenti kustutada, isegi kui te selle ise üles laadisite. 

 

Sõnumi- ja veahaldus 

Sõnumid: suhtlus oma organisatsiooni registreerijaga 

Sõnumihaldusvahend uuenduste paneelil võimaldab organisatsiooniga seotud kasutajatel 

luua ja saata organisatsiooni puudutavaid kohandatud sõnumeid sise- või väliskommunikat-

siooni vormis teistele selle organisatsiooniga kokkupuutuvatele osalistele. 

Veateated 

URF kuvab alati veateate, kui sisestatud andmed on valed, ebatäielikud või puuduvad üldse. 

Veateated kuvatakse registreerimisviisardi vastava lehe vasakpoolses ääres ning 

probleemne sisestusväli tõstetakse esile. 

 

Rollid 

Uue osalejana organisatsiooni andmeid sisestades määratakse teile nn iseregistreerija roll, 

mis tähistab ECAS-i sel hetkel sisselogitud kasutajat. Kui registreerimisviisardis kirja pandud 

kontaktisik pole sel hetkel sisselogitud kasutaja, siis määratakse iseregistreerija roll ka 

kontaktisikule. 

Oma organisatsiooni registreerides määratakse kontaktisikule iseregistreerija roll ka IAM-is 

(identiteedi- ja ligipääsuhaldus). IAM on ECAS-iga sünkroniseeritud, seega järgmisel IAM-i ja 

ECAS-i vahelisel sünkroniseerimisel saadab ECAS automaatselt kutse kontaktisiku 

meiliaadressile, kui ta pole veel enda kontot registreerinud. 

 

 

Organisatsiooni üksikasjade vaatamine 

Endaga seotud organisatsiooni üksikasjade vaatamiseks logige end osalejaportaali sisse 

ning avage leht „Minu organisatsioonid”. Peamenüü nupu „Organisatsioonid” kaudu saate 
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vaadata oma organisatsioonide nimekirja. Organisatsiooni üksikasjade vaatamiseks 

klõpsake selle nime kõrval asuval nupul . 

URF-is registreeritud mis tahes organisatsiooni üksikasjade vaatamiseks kasutage otsingut, 

mille abil saate organisatsiooni otsida selle unikaalse PIC-numbri või mõne muu 

otsingukriteeriumi järgi. 



URF/PP kasutusjuhend (21.02.2014) – 2.0 Lk 11 (75) 

URF-IS REGISTREERIMINE 

Registreerimine: juurdepääs ECAS-ile ja URF-ile 

URF-is registreerimine tähendab organisatsiooni registreerimist osalejaportaali lehel. 

Registreerida saate: 

 oma organisatsiooni liikmena (nt organisatsiooni, millesse kuulute või millega olete 

töösuhetes); 

 organisatsiooni nimel, mis pole teiega otseselt seotud (nt kui olete mitut organisatsiooni 

hõlmava projekti koordinaator). 

Organisatsiooni saab registreerida iga ECAS-i kasutaja. URF-is registreerimiseks peate 

kõigepealt osalejaportaali lehel ECAS-i sisse logima. 

Ettevalmistavate sammude jaoks toimige allkirjeldatud viisil – ECAS-i sisselogimine ja 

ligipääs URF-i registreerimisviisardile. 

1. Avage oma brauseris osalejaportaali leht: 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ 

2. Logige ECAS-i sisse: klõpsake nupul „Logi sisse”, nagu on näidatud alljärgneval 

joonisel. 

 

 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/
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Joonis 1. Osalejaportaal – esileht  

 

Kui te ei ole ECAS-is end veel registreerinud, tehke uus registreering, klõpsates nupul 

„Registreeri”, nagu näidatud Joonis 2. Osalejaportaal – ECAS-is registreerimine. 

ECAS-i registreerimisprotsessi kohta saate lisateavet ECAS-i abirubriigist aadressil 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html. 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html
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Joonis 2. Osalejaportaal – ECAS-is registreerimine  
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Kui olete sisse loginud, avaneb osalejaportaali esileht (vt Joonis 3. Osalejaportaal – leht pärast 

sisselogimist). 

Mitteformaalse noortegrupi nimel registreerivad füüsilised isikud peavad 

registreerimisel samuti neid juhiseid järgima. 

 

Joonis 3. Osalejaportaal – leht pärast sisselogimist 

 

3. Klõpsake peamenüüs „Organisatsioonid” ja seejärel „Registreeri”, et avada 

registreerimisleht (Joonis 4. Osalejaportaal – organisatsiooni registreerimine). 
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Joonis 4. Osalejaportaal – organisatsiooni registreerimine 

4. Klõpsake lingil „Registreeri organisatsioon”, et liikuda edasi organisatsiooni registreerimis-

protsessi juurde. 
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Märkus: kui olete mõned registreerimissammud juba enne läbinud ja registreerimise 

mustandi salvestanud, klõpsake nupul . 

 

Registreerimine: registreerimisviisard 

URF-i registreerimisviisard võimaldab lihtsat sammhaaval esmast registreerimist koos 

organisatsiooni duplikaatide eelkontrolliga süsteemist. 

Pange tähele, et järgmised nupud on olemas kõigil registreerimisviisardi lehtedel. 

 Järgmisele / eelmisele registreerimislehele liikumiseks klõpsake nuppudel 

 / . Pidage meeles, et nii saate sirvida ainult siis, kui olete hetkel 

avatud lehel täitnud kõik kohustuslikud väljad. 

 Registreerimise mustandi salvestamine: klõpsake nupul . Olemasolevad 

andmed salvestatakse ajutisse URF-i andmebaasi. Seda võimalust pakutakse alates 

leheküljest „Registreerimisviisard: ORGANISATSIOONI andmed“. 

 Registreerimise mustandi kustutamine: klõpsake nupul . See nupp töötab 

vaid juhul kui olete varem registreerimise mustandi salvestanud. 
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 Registreerimisviisardist väljumine: klõpsake nupul . Väljumisel teie andmeid 

eraldi ei salvestata – alles jäävad viimati salvestatud registreerimise mustandi andmed 

(juhul kui teil on mustand). 

 Enamiku sisestusväljade ja ripploendite juures on ka abistavad nõuanded, mida saab 

näha nuppude  abil. Liigutage hiir nupule, et kuvada kasulikku teavet nõutud andmete 

kohta. 
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Registreerimisviisard: ESILEHT (esialgne kontroll) 

Registreerimisviisardi esilehel kontrollib URF enne tegelikku registreerimisprotsessi 

duplikaate, et tuvastada, kas sama organisatsioon on varem juba süsteemis registreeritud. 

Esilehel (vt Joonis 5. Registreerimine – esileht) toimige järgmiselt. 

1. Sisestage organisatsiooni ametlik nimi ladina tähtedega. 

 

Joonis 5. Registreerimine – esileht 

2. Valige registreerimise riik. Juhul kui registreerite mitteformaalse noortegrupi nimel (ise 

füüsilise isikuna), tuleb Teil märkida oma elukohariik. 

3. Sisestage organisatsiooni käibemaksukohustuslasena registreerimise number, kui 

see on olemas: 

 kui organisatsioon on käibemaksukohustuslane, klõpsake „Jah” ja sisestage 

käibemaksukohustuslase number sisestusväljale, mis ilmub valiku kõrvale; 

 muul juhul klõpsake „Ei” ja jätkake järgmise sammuga. 

4. Sisestage organisatsiooni äriregistrinumber, kui see on olemas: 

 kui organisatsioon on äriregistris, klõpsake „Jah” ja sisestage äriregistrinumber 

sisestusväljale, mis ilmub valiku kõrvale. Kui organisatsioonil on mõni muu riiklik 

tuvastusnumber, mis pole PIC-kood ega KMKR-i number, saate selle siia 

sisestada; 
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 muul juhul klõpsake „Ei” ja jätkake järgmise sammuga. 

5. Sisestage organisatsiooni veebilehe aadress, kui see on olemas: 

 kui organisatsioonil on ametlik koduleht, klõpsake „Jah” ja sisestage veebiaadress 

sisestusväljale, mis ilmub valiku kõrvale; 

 muul juhul klõpsake „Ei” ja jätkake järgmise sammuga. 

6. Klõpsake nupul „Edasi”, et liikuda edasi järgmisele lehele, või nupul „Sulge”, et 

registreerimine sel korral tühistada. 

Märkus: selle sammu ajal ei saa veel registreerimise mustandit salvestada. 

Süsteem kuvab nimekirja sarnastest organisatsioonidest, mis sobivad (või on 

sarnased) teie sisestatud kriteeriumitega. Organisatsiooni staatus võib varieeruda (nt 

„DEKLAREERITUD”, „KINNITATUD”), nagu on näidatud Joonis 6. Sobivad 

organisatsioonid. 

 

 

Joonis 6. Sobivad organisatsioonid 

 Kui te ei leia loendist oma organisatsiooni, klõpsake nupul , et alustada 

registreerimisprotseduuri. 

 Kui teie organisatsioon on loendis olemas, siis on see juba URF-is registreeritud. 

Klõpsake nupul , et kasutada seda organisatsiooni ja vaadata selle 

kohta saadaolevat teavet (vt Joonis 7. Varem registreeritud organisatsioonid). 
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Joonis 7. Varem registreeritud organisatsioonid 

Lõpulehel on teil järgmised võimalused. 

 Klõpsake nupul , et saata kontaktisikule e-kiri sarnase organisatsiooni kohta (vt 

Joonis 8. Selgitav meilisõnum sarnase organisatsiooni kontaktisikule). See võimaldab näiteks 

kontrollida kontaktisikult, kas see organisatsioon on õige ja seda võib kasutada (nii saate 

jätkata uue üksuse loomisega). 

 Klõpsake nupul , et saada meilisõnum, mis sisaldab sarnase organisatsiooni 

kohta käivat teavet. Vt allolevat pilti.  

Märkus: uue organisatsiooni registreerimisel seda võimalust pole. 

 Klõpsake nupul , et printida organisatsiooni andmete kokkuvõte. 

 Klõpsake nupul , et minna tagasi puhtale registreerimislehele. 

 Klõpsake nupul , et väljuda registreerimisviisardist ja naasta osalejaportaali lehele. 
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Joonis 8. Selgitav meilisõnum sarnase organisatsiooni kontaktisikule 

Koostage organisatsiooni kontaktisikule mõeldud meilisõnum ning e-kirja saatmiseks 

klõpsake nupul . Loobumiseks klõpsake nupul . 
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Registreerimisviisard: ORGANISATSIOONI andmed 

Registreerimisviisardi lehel „ORGANISATSIOON” küsib URF teie käest teie organisatsiooni 

põhiandmeid, nt juriidilist nime, äriregistrinumbrit, volitatud isikut. Tärniga (*) on märgitud  

kohustuslikud sisestusväljad ning teistel sisestusväljadel soovitame anda võimalikult palju 

teavet. 

Lehel „Organisatsioon” (vt Joonis 9. Registreerimine – organisatsiooni põhiandmed) toimige 

järgmiselt. 

1. Esimene küsimus on „Kas te registreerite mõne teise organisatsiooni nimel?” – kui 

registreerite teise organisatsiooni nimel, valige vastuseks „Jah”. Vaikimisi on vastuseks 

„Ei”. Iga ECAS-i kasutaja saab registreerida mõne teise organisatsiooni nimel, kuhu ta 

ise ei kuulu (nt projekti koordinaator). 

Märkus: kui registreerite teise organisatsiooni nimel, seotakse registreerimisprotsessi 

lõpus määratav osaleja tunnuskood (PIC) selle teise organisatsiooniga. Seega peate 

registreerimise järgmises etapis sisestama selle organisatsiooni kontaktandmed, k.a 

kontaktisiku, kellelt andmete kinnitamise käigus palutakse tugidokumente. 

 

Joonis 9. Registreerimine – organisatsiooni põhiandmed 

2. Järgmise nelja sisestusvälja juures täpsustage registreeritava organisatsiooni tüüpi.  

 



URF/PP kasutusjuhend (21.02.2014) – 2.0 Lk 23 (75) 

VÄLI KOMMENTAAR 

Juriidiline isik Juriidilisel isikul on õigusvõime, ta saab tegutseda enda nimel, 

tal on õigused ja kohustused.  

Juriidiline isik asutatakse asutamislepingu alusel ja tavaliselt on 

vajalik ka registreerimine. Juriidilisel isikul on asutamiskoha 

riiklike õigusaktide, ühenduse õigusaktide või rahvusvahelise 

õiguse kohaselt õigused ja kohustused. Juriidiline isik saab 

rühmitada enda alla teisi õigussubjekte (füüsilisi või juriidilisi 

isikuid) või kontrollida ainult omandit (nt fond). 

Füüsiline isik Füüsiline isik on kodanik (teda tuleb eristada juriidilisest isikust, 

mis viitab ettevõtetele jms). Mitteformaalsete noortegruppide 

korral peaks lehel „Organisatsioon” üks grupi liige 

registreerima end füüsilise isikuna grupi nimel. Füüsilistel 

isikutel on alati õigusvõime ja seetõttu on nad õigussubjektid, 

kes ei vaja peale isikut tõendavate dokumentide muid tõendeid. 

Pidage meeles, et vabakutselisena registreeritud isikut, kes on 

käibemaksukohustuslane, võidakse pidada peale füüsilise isiku 

ka juriidiliseks isikuks (füüsilisest isikust ettevõtja e FIE). 

Seetõttu peab vabakutselisest spetsialistist kodanik valima, kas 

ta kandideerib füüsilise või juriidilise isikuna. 

Mittetulundusühing Juriidiline isik kvalifitseerub mittetulundusühinguks, kui teda 

peetakse selleks riikliku või rahvusvahelise õiguse järgi (nii 

rahvusvahelised organisatsioonid kui ka muud rahvusvaheliste 

organisatsioonide loodud spetsialiseeritud asutused).  

Seega tuleb kõik võimalikud tulud organisatsiooni sees uuesti 

investeerida ning neid ei või jaotada. Seda, et tegemist on 

mittetulundusühinguga, peab tõendama organisatsiooni põhikiri. 
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VÄLI KOMMENTAAR 

Avalik-õiguslik asutus Avalik-õiguslik asutus on mis tahes õigussubjekt, mis on 

asutatud riigi seaduste kohaselt, ja võib olla ka rahvusvaheline 

organisatsioon. 

„Asutatud” tähendab, et õigussubjekt peab olema kas asutatud 

„avalik-õigusliku asutusena” ametlikus dokumendis ja/või teda 

peab reguleerima avalik õigus (tavaliselt peavad olema täidetud 

mõlemad tingimused).  

Et määratleda õigussubjekti kui avalik-õiguslikku asutust, on 

vaja rohkem kriteeriumeid kui see, et õigussubjekt on riigi 

otsese järelevalve all, et riik seda rahastab või et see pakub 

avalikku teenust.  

Vabaühendus Vabaühendus on seaduslikult asutatud ettevõte, mille on loonud 

füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb valitsusest sõltumatult. 

Termin viitab tavaliselt organisatsioonidele, mis ei kuulu 

valitsuse alla ja mis pole tavapärased tulundusettevõtted. Juhul 

kui vabaühendusi rahastab täielikult või osaliselt valitsus, 

säilitab vabaühendus oma valitsusvälise staatuse, kui tema 

liikmeskonda ei kuulu valitsuse esindajaid. Enamasti on 

vabaühendused mittetulundusühingud. 

3. Sisestage organisatsiooni ärinimi (valikuline). Ärinimi võib olla teie organisatsiooni 

ametlik esitähtlühend. Seda välja saab kasutada ka selleks, et sisestada 

organisatsiooni nimi ladina tähtedest erinevate märkidega (nt täpitähed jms). See 

hõlbustab üleeuroopalist kommunikatsiooni. Nime pikkus võib olla kuni 40 tähemärki. 

4. Sisestage oma organisatsiooni äriregistrinumber (kui see on olemas). See on 

organisatsiooni kordumatu tunnuskood, mille annab tavaliselt organisatsiooni 

registreerimise või asutamise riigi äriregister (või mõnes riigis kaubanduskoda). 

Tasub teada: äriregistrinumber, registreerimisasutus ja -kuupäev sisalduvad 

tavaliselt samas dokumendis. Lisateabe saamiseks pöörduge oma finantsspetsialisti 

poole. Siia võib sisestada ka organisatsiooni mõne muu riikliku tuvastusnumbri, mis 

pole PIC-kood ega KMKR-i number. Kui teie organisatsioonil pole äriregistrinumbrit, 

saate sisestada „Puudub“ või „Ei kohaldu”. 

5. Sisestage registreerimiskuupäev, mil teie organisatsioon sellisel kujul asutati või 

registreeriti, nt teie riigi äriregistris või kaubanduskojas. 
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Joonis 10. Registreerimine – organisatsiooni põhiandmed (kerige alla) 

6. Sisestage registreerimisasutus, mille all teie organisatsioon asutati / registreeriti (nt 

äriregister, linna/piirkonna haldusüksus, kaubanduskoda). 

7. Valige ripploendist organisatsiooni asutamise / registreerimise riik. Tavaliselt on 

see organisatsiooni peakontori ja juriidilise aadressi asukohariik. 

8. Valige piirkond, kus organisatsioon asutati / registreeriti. Isegi kui see teave on 

märgitud valikuliseks, on see haridusprogrammi jaoks oluline. Soovitame tungivalt 

sobiv piirkond valida. 

9. Sisestage organisatsiooni juriidiline nimi. Juriidiline nimi peab vastama 

organisatsiooni põhikirjas väljatoodud ametlikule juriidilisele nimele, kuid peab olema 

sisestatud ladina tähtedes. See väli mahutab kuni 240 tähemärki. 

10. Valige organisatsiooni ametlik keel. See on keel, mida kasutatakse organisatsioonis 

ametliku suhtluskeelena. 

11. Sisestage organisatsiooni käibemaksukohustuslase (KMKR) number (kui see on 

olemas): klõpsake valikul „Jah” ja sisestage KMKR-i number väljale, mis ilmub valiku 

kõrvale. KMKR-i number on kordumatu number, mis antakse igale käibemaksu 

maksvale organisatsioonile. 
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12. Sisestage organisatsiooni NACE kood (kui see kohaldub). Euroopa Ühenduse 

majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator ehk NACE on Euroopa 

tööstusstandardil põhinev klassifikatsioonisüsteem, mis kasutab kuuekohalist 

koodiformaati. Lisateavet saate aadressilt 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC. 

13. Täpsustage oma organisatsiooni õiguslik vorm: valige ripploendist teie 

organisatsiooni õiguslikule registreerimisvormile kõige paremini sobiv vaste. Kui te ei 

leia loendist sobivat õiguslikku vormi, valige „MUU”. Õiguslik vorm on tavaliselt 

märgitud organisatsiooni registreerimisakti või põhikirja. See sõltub juriidilise isiku 

tüübist ja registreerimise riigist. Näiteks kui teie organisatsioon on eraõiguslik asutus, 

võib selle õiguslik vorm olla osaühing või aktsiaselts. Pärast organisatsiooni andmete 

kinnitamist näidatakse, et õigusliku vormi on kinnitanud Euroopa Komisjon.  

Märkus: ülikool või avalik-õiguslik asutus pole kehtivad õiguslikud vormid. 

14. Klõpsake nupul . 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC
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Registreerimisviisard: juriidilise AADRESSI andmed 

Registreerimisviisardi lehel „AADRESS” küsib URF teie käest teie organisatsiooni juriidilist 

aadressi ja muid sellega seotud andmeid, nt veebiaadressi, telefoninumbreid.  

Tärniga (*) on märgitud  kohustuslikud sisestusväljad ning teistel sisestusväljadel soovitame 

anda võimalikult palju teavet. 

Lehel „Aadress” (vt Joonis 11. Organisatsiooni juriidilise aadressiga seotud info) toimige järgmiselt: 

1. Sisestage juriidilise aadressi osana tänava nimi, nagu see on märgitud 

organisatsiooni ametlikus juriidilises põhikirjas (enamasti on see peakontori, mitte 

filiaalide, osakondade vm aadress). 

 

Joonis 11. Organisatsiooni juriidilise aadressiga seotud info 

2. Sisestage tänavanime juurde organisatsiooni juriidilises aadressis märgitud 

majanumber või tänaval asuva ehitise nimi (kuni 20 tähemärki). 

3. Sisestage postkasti number, kui organisatsioonil on postkast. 

4. Sisestage organisatsiooni juriidilises aadressis märgitud sihtnumber. 

5. Jätke CEDEX-kood tühjaks (see on kohaldatav üksnes Prantsusmaal). 

6. Sisestage organisatsiooni juriidilises aadressis märgitud linn. See on organisatsiooni 

asutamise linna ametlik nimi. Kui Te olete füüsiline isik, märkige oma alaline elukoht. 
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7. Täpsustage piirkond, kus organisatsioon asutati. Kui Te olete füüsiline isik, märkige 

oma alaline elukoht. 

8. Kui see on võimaldatud, siis valige loendist organisatsiooni juriidilises aadressis 

märgitud riik. See on organisatsiooni asutamise riigi ametlik nimi. Kui Te olete 

füüsiline isik, märkige oma alaline elukoht. 

9. Täpsustage üldtelefoni number, mille kaudu on korraldatud ametlik suhtlus 

organisatsiooniga. Kasutage järgmist vormingut, vältige tühikuid: 

+CCCNNNNNNNNNNNNNNxBBBBB: rahvusvaheline kood -C- (1–3 numbrit, nullid 

puuduvad), millele järgneb teie telefoninumber -N- (max 14 numbrit), ja kui on 

kasutusel siis järgneb laiend -B- (x-täht + max 5 numbrit; laiend on valikuline). 

10. Sisestage faksinumber, mille kaudu on korraldatud ametlik suhtlus 

organisatsiooniga. Kasutage järgmist vormingut, vältige tühikuid: 

+CCCNNNNNNNNNNNNNNxBBBBB: rahvusvaheline kood -C- (1–3 numbrit, nullid 

puuduvad), millele järgneb teie telefoninumber -N- (max 14 numbrit), ja kui on 

kasutusel siis järgneb laiend -B- (x-täht + max 5 numbrit; laiend on valikuline). 

11. Täpsustage teise telefoni number, mille kaudu on korraldatud ametlik suhtlus 

organisatsiooniga. Kasutage järgmist vormingut, vältige tühikuid: 

+CCCNNNNNNNNNNNNNNxBBBBB: rahvusvaheline kood -C- (1–3 numbrit, nullid 

puuduvad), millele järgneb teie telefoninumber -N- (max 14 numbrit), ja kui on 

kasutusel siis järgneb laiend -B- (x-täht + max 5 numbrit; laiend on valikuline). 

12. Täpsustage veebiaadress, mille kaudu on korraldatud ametlik suhtlus 

organisatsiooniga. See peab olema kujul www.homepage.domain, näiteks 

www.organisatsioon.ee. 

13. Klõpsake nupul , et suunduda järgmise sammu juurde. 
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Registreerimisviisard: KONTAKTANDMED 

Registreerimisviisardi lehel „KONTAKT” palub URF teil sisestada organisatsiooni ametliku 

kontaktisiku kontaktandmed. Kui registreerite teise organisatsiooni nimel, seotakse 

registreerimisprotsessi lõpus määratav osaleja tunnuskood (PIC) selle teise 

organisatsiooniga. Seega sisestage palun selle juriidilise isikuga seotud kontaktteave, sh 

kontaktisik, kellelt andmete kinnitamise käigus palutakse tugidokumente. 

Tärniga (*) on märgitud  kohustuslikud sisestusväljad ning teistel sisestusväljadel soovitame 

anda võimalikult palju teavet. 

Lehel „Kontakt” (vt Joonis 12 „Registreerimine – kontaktandmed) toimige järgmiselt. 

1. Sisestage kontaktisiku tiitel (nt „hr”, „pr”, „prof”, „dr”). 

 

Joonis 12 „Registreerimine – kontaktandmed” 

2. Sisestage kontaktisiku ametikoht organisatsioonis (juhul kui on). 

3. Sisestage kontaktisiku osakond / allasutus organisatsioonis.  

4. Sisestage kontaktisiku ametlik e-posti aadress. See peab kuuluma kontaktisikule, 

mitte organisatsiooni ametkonnale, meeskonnale või töörühmale. 

5. Täpsustage kontaktisiku sugu.  
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6. Sisestage kontaktisiku perekonnanimi. Süsteem kuvab automaatselt registreerija 

perekonnanime – muutke seda, kui kontaktisik on keegi teine. 

7. Sisestage kontaktisiku eesnimi. Süsteem kuvab automaatselt registreerija eesnime – 

muutke seda, kui kontaktisik on keegi teine. 

8. Klõpsake alajaotuses „Aadress” valikul „Jah”, kui soovite kasutada juriidilise isiku 

jaoks eelsisestatud aadressiandmeid. See valik kopeerib automaatselt eelmises 

sammus sisestatud aadressiandmed. 

Kui jätate valiku „Ei” (vaikimisi) peale, sisestage palun uued aadressiandmed 

järgmiselt. 

a. Sisestage kontaktisiku aadressi tänava nimi. 

b. Sisestage kontaktisiku aadressi maja number või tänaval asuva ehitise nimi 

(pikkus võib olla kuni 20 tähte või numbrit). 

c. Sisestage postkasti number, kui kontaktisikul on postkast. 

 

Joonis 13. Registreerimine – kontaktandmed (kerige alla) 

d. Sisestage kontaktisiku aadressi sihtnumber. 

e. Jätke CEDEX-kood tühjaks (see on kohaldatav üksnes Prantsusmaal). 

f. Sisestage kontaktisiku aadressi linn. 

g. Täpsustage kontaktisiku aadressi piirkond. 
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h. Valige loendist kontaktisiku aadressi riik. 

9. Alajaotuses „Telefonid” valige „Jah”, kui kontaktisiku telefoninumbrid on samad, mis 

on varem juriidilise isiku jaoks sisestatud. See valik kopeerib automaatselt eelmises 

sammus sisestatud telefoniandmed. 

Kui jätate valiku „Ei” (vaikimisi) peale, sisestage palun uued telefoniandmed 

järgmiselt. 

a. Täpsustage kontaktisiku peamise telefoni number. Kasutage järgmist 

vormingut, vältige tühikuid: +CCCNNNNNNNNNNNNNNxBBBBB: 

rahvusvaheline kood -C- (1–3 numbrit, nullid puuduvad), millele järgneb teie 

telefoninumber -N- (max 14 numbrit), ja kui on kasutusel siis järgneb laiend -

B- (x-täht + max 5 numbrit; laiend on valikuline). 

b. Sisestage kontaktisiku faksinumber. Kasutage järgmist vormingut, vältige 

tühikuid: +CCCNNNNNNNNNNNNNNxBBBBB: rahvusvaheline kood -C- (1–3 

numbrit, nullid puuduvad), millele järgneb teie telefoninumber -N- (max 14 

numbrit), ja kui on kasutusel siis järgneb laiend -B- (x-täht + max 5 numbrit; 

laiend on valikuline). 

c. Täpsustage kontaktisiku teise telefoni number. Kasutage järgmist vormingut, 

vältige tühikuid: +CCCNNNNNNNNNNNNNNxBBBBB: rahvusvaheline kood -

C- (1–3 numbrit, nullid puuduvad), millele järgneb teie telefoninumber -N- 

(max 14 numbrit), ja kui on kasutusel siis järgneb laiend -B- (x-täht + max 5 

numbrit; laiend on valikuline). 

10. Klõpsake nupul , et suunduda järgmise sammu juurde. 
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Registreerimisviisard: PROGRAMMIGA seotud andmed 

Jõudes registreerimisviisardi lehele „PROGRAMM”, olete lõpetanud registreerimisprotsessi 

esimese osa. 

Pidage meeles, et enne kui klõpsate nupul „Lõpeta oma registreerimine”, tuleb Teil 
esitada oma organisatsiooni kohta programmispetsiifilist lisateavet. 

 

Joonis 14. Programmispetsiifiline info – valige programm 

Erasmus+ korral ja juhul, kui programm on valitud, näete alltooduga sarnast lehte. 
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Joonis 15. Programmispetsiifilise info leht 

Valige esitatud loendist oma organisatsiooni tüüp. Kui mitte ükski variant ei sobi teie 

organisatsiooniga, valige „MUU” ja lisage väljale „Organisatsiooni kirjeldus” oma 

organisatsiooni kirjeldus. 

Kui olete lõpetanud, klõpsake nupul , et jätkata eelmisel lehel. 

Seejärel klõpsake nupul , et vaadata registreeritava organisatsiooni 

kokkuvõtet. 
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Joonis 16. Registreerimise lõpetamine 
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Registreerimisviisard: ESITA (kokkuvõte) 

Registreerimisviisardi lehel „ESITA” saate registreerimisprotsessi ajal sisestatud andmed üle 

vaadata ja kinnitada (Joonis 17. Registreerimine –  teie andmete kokkuvõte). 

 

Joonis 17. Registreerimine –  teie andmete kokkuvõte 

Teil on võimalik teha järgnevat: 

 Oma andmete kokkuvõtte printimiseks klõpsake nupul „Prindi”. 

 Et andmete kinnitamist ajutiselt peatada, salvestage registreerimise mustand klõpsates 

nupul „Salvesta mustand”. Seejärel andmed salvestuvad ja viisardi aken sulgub. 

 Salvestatud registreerimise mustandi kustutamiseks klõpsake nupul „Kustuta mustand”. 

 Kui leiate vea või soovite muul põhjusel muudatusi teha, klõpsake vastaval nupul lehe 

ülaosas („Organisatsioon”, „Aadress”, „Kontakt” või „Programm”), et liikuda lehele, 

millel on vaja midagi muuta. 

 Kui olete kõik andmed üle kontrollinud ja olete kindel, et need on õiged ja kooskõlas, 

klõpsake registreerimisteabe esitamiseks nupul . 

Kui te olete registreerimise lõpetanud, kuvab registreerimisviisard lõpliku kinnituslehe (Joonis 

18. Registreerimine – kinnitus) koos teie organisatsioonile määratud värske PIC-numbriga. 
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Registreerimisviisard: KINNITUS 

Kinnituslehel on esitatud lühikokkuvõte teie organisatsiooni juriidilistest andmetest ja äsja 

määratud PIC-number (vt Joonis 18. Registreerimine – kinnitus). 

 

 

Joonis 18. Registreerimine – kinnitus 

Sel hetkel saadab URF kohe kinnitava meili, mis sisaldab teie sisestatud andmeid ja 

organisatsiooni osaleja tunnuskoodi (PIC). Meilisõnum saadetakse iseregistreerija e-posti 

meiliaadressile (määratud tema ECAS-i kontol) ja kontaktisiku ametlikule meiliaadressile 

(see, mis sisestati „Kontakti” lehel). 

Allpool on esitatud kinnitava meilisõnumi näide, sh Erasmus+ programmiga seotud teave. 

Juhime tähelepanu, et „Peamine kontaktisik” on organisatsiooni registreerimisel määratud 

kontaktisik. 

 

Kellelt: fp7-pdm-noreply@ec.europa.eu 

Teema: Teie registreering Euroopa Komisjoni unikaalses registreerimissüsteemis (URF) 

 

Lugupeetud hr/pr Näidis Kasutaja 
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Hariduse ja kultuuri peadirektoraat ning Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri 

Täitevasutus tänavad, et olete registreerinud juriidilise isiku meie osalejatest organisatsioonide andmebaasis. 

 

Kirje loomine õnnestus. Teie registreeritud juriidilise isiku AJUTINE osaleja tunnuskood (PIC) on 949701296. 

 

Nüüd saate oma PIC-i abil anda sisse taotlusi EAC/EACEA programmides. Kui teie organisatsioon on EACEA 

hallatavate projektide jaoks välja valitud, peab ta läbima juriidilise isiku kinnitamise ja esitama tugidokumendid.  

 

Plangid ja juhised saate alla laadida aadressilt 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#et 

Kui teie organisatsioon kandideerib riiklike büroode hallatud projektidesse (viide riiklike büroode nimekirjale ja 

nende hallatud projektidele (tegevustele)), peab ta esitama tugidokumendid, nagu nõuavad Taotleja juhend ja teie 

riiklik büroo (selleks laadige tugidokumendid URF-i üles). 

 

Palun pidage meeles, et kinnitamine võib PIC-i muuta (nt kui kinnitamine näitab, et sama juriidiline isik on teise 

PIC-i all olemas). 

 

 

Andmete kinnitamise talitus 

 

 

Altpoolt leiate sisestatud andmete kokkuvõtte 

 

Organisatsiooni andmed 

=================== 

Juriidiline nimi: Demoorganisatsioon 

Ärinimi: DEMOORGANISATSIOON 

Registreerimisriik: Belgia 

Ametlik keel: inglise 

NACE kood: programmeerimine, konsultatsioonid ja seotud tegevused 

Õiguslik vorm: TEADMATA 

Õiguslik vorm vabatekstina:  

KMKR-i number: BE123456789 

Registrinumber: 123456789 

Registreerimise kuupäev: 01.01.1990 

Registreerimisasutus: Demoasutus 

 

 

Juriidiline aadress 

=================== 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#et
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Tänava nimi ja majanumber: Rue Demo 

Postkast: 1 

Piirkond/maakond: piirkond: pealinna Brüsseli piirkond; ringkond: pealinna Brüsseli ringkond 

Sihtnumber: 1000 

CEDEX:  

Linn: Brüssel 

Riik: Belgia 

Veebileht: www.demo.com 

Faks:  

Üldtelefon: +322 123 456 

Teine telefon:  

Peamine kontaktisik 

=================== 

Kontaktisiku tiitel: hr 

Kontaktisiku sugu: M 

Kontaktisiku ametikoht organisatsioonis: tegevjuht 

Kontaktisiku osakond:  

Kontaktisiku perekonnanimi: KASUTAJA 

Kontaktisiku eesnimi: DEMO 

Kontaktisiku riik: Belgia 

Kontaktisiku tänav: Rue Demo 

Kontaktisiku majanumber:  

Kontaktisiku postkast: 1 

Kontaktisiku piirkond/maakond: piirkond – pealinna Brüsseli piirkond, ringkond – pealinna Brüsseli ringkond 

Kontaktisiku sihtnumber: 1000 

Kontaktisiku CEDEX:  

Kontaktisiku linn: Brüssel 

Kontaktisiku faks:  

Kontaktisiku üldtelefon: +322 123 456 

Kontaktisiku teine telefon:  

Kontaktisiku meiliaadress: demo@demo.com 

 

EAC/EACEA-ga seotud info 

=================== 

Organisatsiooni tüüp: muu 

Organisatsiooni tegevusala:  

Organisatsiooni kirjeldus: muu organisatsioon 
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Salvesta mustand ja jätka registreerimist 

Pärast registreerimisprotsessi esmase sammu läbimist saate kuni salvestamise hetkeni 

sisestatud registreerimisandmed salvestada ning hiljem registreerimist jätkata. 

Mustandi salvestamiseks klõpsake nupul , mille leiate igalt lehelt alates peatükist 

„Registreerimisviisard: ORGANISATSIOONI andmed“. URF kinnitab salvestamist kahe sõnumiga, 

nagu näha allolevatel joonistel. 

 

Joonis 19. Registreerimine – mustandi salvestamise teade 1 

 

Joonis 20. Registreerimine – mustandi salvestamise teade 2 

Iga kord, kui registreerimise mustandi salvestate, saate ECAS-i registreerimise ajal 

sisestatud meiliaadressile automaatse teavituskirja. 
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Kui soovite salvestatud registreerimise mustandiga jätkata, logige sisse, minge peamenüüs 

„Organisatsioonide“ alt lehele „Registreeri” ja klõpsake nuppu  (vt 

Joonis 21. Registreerimine – jätka registreerimise mustandiga). 

 

Joonis 21. Registreerimine – jätka registreerimise mustandiga 

Märkus: süsteem jätkab registreerimist ainult alates teie viimasest mustandist – korraga pole 

võimalik säilitada rohkem kui ühte registreerimise mustandit. 

Märkus: nupu  kaudu saab registreerimise mustandiga jätkata vaid 

juhul, kui olete varasemalt selle salvestanud. 

 

Registreerimisviisard avab lehe, kus salvestasite registreerimise mustandi viimati. Saate 

jätkata ülejäänud sammudega ja muuta või kontrollida oma praegusi andmeid (vt Joonis 22. 

Registreerimine – andmete muutmine). 
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Joonis 22. Registreerimine – andmete muutmine 

Oma registreerimise mustandit saate kustutada nupu  abil, mis on olemas igal 

lehel (nupp töötab vaid juhul kui olete registreerimise mustandi salvestanud). 

Registreerimisviisard sulgub. 

Märkus: URF säilitab teie registreerimise mustandit kuni 12 kuud alates viimasest mustandi 

salvestamisest. Kui te ei jätka registreerimist ühe aasta jooksul, kustutatakse teie mustand 

automaatselt. 
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Registreeritud andmete muutmine 

Pärast registreerimisandmete sisestamist saate neid muuta avades peamenüüs 

„Organisatsioonide” alt lehe „Minu organisatsioonid”. Selleks klõpsake organisatsiooni 

kõrval oleval nupul  (vt Joonis 23. Registreeritud organisatsioonid). 

 

Joonis 23. Registreeritud organisatsioonid 

Lisateavet saate peatükist „Organisatsiooni andmete muutmine“. 
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Registreeritud andmete vaatamine 

Oma organisatsiooni registreerimisandmete vaatamiseks (iseregistreerija rollis) – näiteks 

pärast andmete sisestamist, kuid enne nende kinnitamisega alustamist – liikuge peamenüüs 

„Organisatsioonide” alt lehele „Minu organisatsioonid” ja klõpsake nupul  vastava 

organisatsiooni kõrval. 

Vaikimisi avaneb organisatsiooni andmete uuenduste paneeli vaheleht „Organisatsioon”. 

Vastavatelt vahelehtedelt saate vaadata organisatsiooni, juriidilise aadressi ja kontaktisiku 

üksikasju (vt Joonis 24. Registreerimine – esitatud andmed). 

 

Joonis 24. Registreerimine – esitatud andmed 
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Tugidokumentide üleslaadimine 

Lisadokumente saate üles laadida failisuurusega kuni 6 MB ühe faili kohta. Juba üleslaaditud 

dokumente ei saa tagasi võtta ega muuta. 

OLULINE: lisateavet URF-i dokumendihaldusvahendi kohta saate peatükist 

„DOKUMENDIHALDUS“. 

Dokumendihaldusse sisenemiseks liikuge osalejaportaali peamenüüs „Organisatsioonide” 

alt lehele „Minu organisatsioonid” ja klõpsake seejärel nupul  organisatsiooni kõrval, 

mille jaoks soovite dokumente üles laadida. 

Vaikimisi avaneb URF-i uuenduste paneeli vaheleht „Organisatsioon”. Dokumendi 

üleslaadimiseks minge vahelehele „Dokumendid”, nagu on näidatud Joonis 25. 

Registreerimine – dokumentide lehekülg. 

 

Joonis 25. Registreerimine – dokumentide lehekülg 

Märkus: kui lehe all vasakus nurgas olevast ripploendist valitakse mõni konkreetne 

programm, siis kuvab uuenduste paneel (kus asub dokumendihaldusvahend) erinevaid 

vahelehti. 
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Uue dokumendi üleslaadimiseks toimige järgmiselt. 

1. Klõpsake nupul  ja lehe paremale küljele ilmub dokumendi lisainfo 

ala. 

 

Joonis 26. Registreerimine – uue dokumendi üleslaadimise lehekülg 

2. Klõpsake nupul , et valida üleslaadimiseks fail. 

3. Valige soovitud dokumendifail ja klõpsake nupul . 
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4. Määrake ripploendist dokumendi tüüp (Joonis 27. Registreerimine – laadi dokument üles – 

dokumendi tüüp). 

 

Joonis 27. Registreerimine – laadi dokument üles – dokumendi tüüp 

 

Märkus: kui teie dokument ei käi ühegi loendis toodud tüübi alla, valige tüüp „Muu”. Vt 

lähemalt dokumenditüüpide kohta peatükis „DOKUMENDIHALDUS“. 
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Joonis 28. Registreerimine – laadi dokument üles – kirjeldus ja ametlik keel 

5. Sisestage väljale „Kirjeldus” (Joonis 28. Registreerimine – laadi dokument üles – kirjeldus ja 

ametlik keel) faili kirjeldus: autor, teema, sisu jne. 

6. Märkige linnukesega „Originaalkeel”, kui dokument on organisatsiooni originaal-

keeles (nt organisatsiooni asutamiskoha keel). 

7. Klõpsake nupul , et faili andmed salvestada ja fail üles laadida. 
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Joonis 29. Registreerimine – üleslaaditud dokumentide loend 

Teie dokument on üles laaditud: leiate selle dokumendiloendist lehe vasakul küljel 

(Joonis 29. Registreerimine – üleslaaditud dokumentide loend). 

Märkus: lisateavet dokumendi staatuste kohta saate peatükist „DOKUMENDIHALDUS“. 

8. Kui soovite üles laadida järgmise dokumendi, klõpsake nupul .  

URF-i uuenduste paneelist väljumiseks klõpsake nupul . 

 

Märkus: kõik vahelehel „Dokumendid” tehtud muudatused salvestatakse otsekohe. Aga kui 

olete ülejäänud vahelehtedel muid uuendusi teinud, peate enne väljumist kõikide muudatuste 

salvestamiseks klõpsama nupul . 
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ANDMETE MUUDATUSED JA UUENDUSED 

Organisatsiooni andmete muutmine 

Saate muuta oma registreerimisandmeid. Uuendamise võimalust tähistab nupu 

 olemasolu URF-i uuenduste paneelil. 

URF-i uuenduste paneel 

URF-i uuenduste paneel (Joonis 30. URF-i uuenduste paneel) võimaldab kasutajatel 

organisatsiooni andmeid uuendada. 

 

Joonis 30. URF-i uuenduste paneel 

URF-i uuenduste paneel sisaldab järgmisi vahelehti: 

 Sõnumid 

 Dokumendid 

 Organisatsioon 

 Juriidiline aadress 

 Kontaktisik 
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 Õiguslik staatus 

 LEAR 

 EAC 

Märkus: neid vahelehti kuvatakse vastavalt uuenduste paneeli all vasakul nurgas asuvas 

ripploendis tehtud raamprogrammi valikule. 

 

Uuenduste paneeli üldvalikud 

Kõik uuenduste paneeli vahelehed sisaldavad andmete uuendamise valikut. Kui klõpsate 

nupul , salvestab URF KÕIK muudetud andmed KÕIKIDEL vahelehtedel 

ning sulgeb seejärel uuenduste paneeli. Ainus erand on dokumendihaldusvahend: kõik sinna 

üles laaditud failid ja tehtud muudatused salvestatakse kohe pärast andmete sisestamist. 

 

Joonis 31. URF-i uuenduste paneel – üldvalikud 

Nupu  abil saate tühistada uuenduste paneeli all vasakus nurgas tehtud 

konkreetse programmi valiku. 

Muudatusi saab tühistada ja ilma neid salvestamata saab uuenduste paneeli sulgeda nupu 

 abil. 

Põhi-, üld- ja spetsiifiliste andmete uuendused 

Uuenduste paneel võimaldab teil uuendada organisatsiooni põhi-, üld- ja spetsiifilisi andmeid, 

järgides algse registreerimise andmete järjekorda. 

 Põhiandmed 

o Organisatsiooni andmed (nimi, registrinumber, KMKR jms) 

o Juriidiline aadress 

 Üldandmed 

o Kontaktisik 

o Dokumendihaldus 

 Spetsiifilised andmed 

o EAC organisatsiooni tüüp 
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Organisatsiooni põhiandmete uuendamine 

Põhiandmete uuendused hõlmavad organisatsiooni põhiteabe ja juriidilise aadressi 

muudatusi vahelehtedel „Organisatsioonid” ja „Juriidiline aadress”. 

 

Organisatsiooni andmed 

Vahelehel „Organisatsioon” saate muuta kõiki organisatsiooni põhiandmeid, mis sisestati 

esmase registreerimise käigus. Teavet väljade kohta leiate peatükist „Registreerimisviisard: 

ORGANISATSIOONI andmed“. 

Organisatsiooni juriidilise nime, äriregistrinumbri ja/või asutamis- / registreerimisriigi 

muutmisel peate täpsustama muudatuse jõustumise kuupäeva. Seda teavet on vaja seoses 

muudatustega toetustes. 

Märkus: jõustumiskuupäeva sisestusväli on vaikimisi suletud ning seda saab toimetada alles 

pärast ühe või rohkema ülalmainitud muudatuse tegemist. 

 

Joonis 32. Kinnitatud andmete muutmine (organisatsiooni andmed) 
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Juriidiline aadress 

Vahelehel „Juriidiline aadress” saate muuta kõiki organisatsiooni juriidilise aadressiga 

seotud andmeid. 

Tänava nime, majanumbri, sihtnumbri, linna ja/või riigi muutmise järel ilmub nähtavale 

peidetud jõustumiskuupäeva väli ning see seatakse automaatselt käesoleva kuupäeva järgi. 

Soovi korral saate määrata mõne muu kuupäeva, mil tehtud muudatused jõustuvad. 

Seda teavet on vaja seoses muudatustega toetustes. 

 

Joonis 33. Kinnitatud andmete muutmine (juriidiline aadress) 
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Organisatsiooni üldandmete uuendamine 

Üldandmete uuendamine hõlmab teabe muutmist vahelehtedel „Kontaktisik” ja 

„Dokumendid”. 

 

Kontaktisik 

Vahelehel „Kontaktisik” saate muuta kontaktisiku üksikasju. 

 

Joonis 34. Kinnitatud andmete muutmine (kontaktisik) 
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Dokumendid: dokumendihaldus 

Dokumendihaldusvahend asub URF-i uuenduste paneeli vahelehel „Dokumendid”. See 

võimaldab volitatud kasutajatel uusi tugidokumente üles laadida ning üleslaaditud 

dokumentide metaandmeid (lisainfot ja kirjeldusi) muuta. 

 

Joonis 35. Kinnitatud andmete muutmine (dokumentide vaheleht) 

Teil on võimalik üles laadida dokumendifaile failisuurusega kuni 6 MB ühe faili kohta. 

Organisatsiooni jaoks üles laaditud dokumentide kogumahule piirangut pole. Iga üles 

laaditud dokumendi kohta peate sisestama kirjelduse, tüübi ja autori – need andmed on 

kohustuslikud. 

Samuti saate kõiki organisatsiooni üleslaaditud dokumente lugeda ja alla laadida. Samas ei 

saa te juba kord süsteemi üles laaditud dokumenti kustutada, isegi kui te selle ise üles 

laadisite. 

OLULINE: Üksikasjalikku teavet URF-i dokumendihalduse kohta saate peatükist 

„DOKUMENDIHALDUS“. Ühtlasi leiate sealt dokumendihalduse toimingute sammukaupa 

kirjelduse. 
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Programmiga seotud andmete uuendamine: EAC 

Programmidega (nt Erasmus+ või Loov Euroopa) seotud andmete uuendamiseks valige 
uuenduste paneeli alt vasakust nurgast vastav programm.  

 

Joonis 36. Programmi valik 
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Lehte värskendatakse ja lehe ülaossa ilmub vaheleht „EAC”. 

 

Joonis 37. Vaheleht „EAC” 

 

Klõpsake „EAC”, et näha vahelehte täiendavaid küsimusi oma organisatsiooni kohta. Enne 

taotluse esitamist (nt programmis Erasmus+) peate esitama järgmised andmed: 

 organisatsiooni tüüp 

 kas Teie organisatsioon on väike või keskmise suurusega ettevõte (VKE)? 

 organisatsiooni kirjeldus 

 

Lehe vasakul küljel kuvatakse lisaselgitusi, näiteks on esitatud väikese või keskmise 

suurusega ettevõtte määratlus. 

Kui Te kandideerite programmi Erasmus+, valige ripploendis toodud variantide seast 

organisatsiooni tüüp. 

Kõrgharidusasutus (kolmanda taseme haridus) 

Kool/asutus/hariduskeskus – üldharidus (eelharidus) 
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Kool/asutus/hariduskeskus – üldharidus (esimese taseme haridus) 

Kool/asutus/hariduskeskus – üldharidus (teise taseme haridus) 

Kool/asutus/hariduskeskus – kutseõpe (teise taseme haridus) 

Kool/asutus/hariduskeskus – kutseõpe (kolmanda taseme haridus) 

Kool/asutus/hariduskeskus – täiskasvanuharidus 

Riiklik avalik-õiguslik asutus 

Piirkondlik avalik-õiguslik asutus 

Kohalik avalik-õiguslik asutus 

Väike ja keskmise suurusega ettevõte 

Suurettevõte 

Vabaühendus / ühing / sotsiaalne ettevõte 

Sihtasutus 

Sotsiaalpartner või muu töötajate esindaja (kaubanduskoda, ametiühing, kutseühing) 

Teadusasutus või -keskus 

Riiklik Noortenõukogu 

Euroopa vabaühendus 

ELi võrgustik 

Noorsootööga tegelev noorteühendus 

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus 

Akrediteerimis-, sertifitseerimis- või kvalifitseerimisasutus 

Nõustamisasutus 

Rahvusvaheline avalik-õiguslik organisatsioon 

Spordisektori (üht osa) esindav organisatsioon või ühendus 

Spordiliit 

Spordiliiga 

Spordiklubi 

Muu 
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Kahtluse korral valige sellest nimekirjast „Muu”. 

Kui andmed on uuendatud, järgige järgnevaid uuenduste kinnitamise juhiseid. 

Teie uuenduste kinnitamine 

Kõikidel URF-i uuenduste paneeli vahelehtedel on nupud  ja  (Joonis 

38. Vahelehtedel asuvad nupud „Uuenda” ja „Välju”). 

 

Joonis 38. Vahelehtedel asuvad nupud „Uuenda” ja „Välju” 

 

Uuenduste tühistamine 

Klõpsake nupul , et sulgeda URF-i uuenduste paneel oma viimaseid muudatusi 

salvestamata. 

 

Uuenduste kinnitamine 

Klõpsake nupul , et salvestada KÕIKIDEL vahelehtedel tehtud 

muudatused. Ilmub kinnitusküsimus, et kas te olete muudatuste tegemise soovis kindel 

(Joonis 39. Muudatuste kinnitamine). 

 

Joonis 39. Muudatuste kinnitamine 

 Kinnitusküsimuse tühistamisel hoiab URF alles teie viimased muudatused ning viib teid 

tagasi viimatisele vahelehele. Saate uuendamisega jätkata ning teha uusi muudatusi. 

 Küsimuse kinnitamisel salvestab URF teie tehtud muudatused ja sulgeb uuenduste 

paneeli. Seejärel võite kas naasta EAC osalejaportaali lehele või välja logida. 
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DOKUMENDIHALDUS 

 

Dokumendihaldusvahend asub URF-i uuenduste paneeli vahelehel „Dokumendid”. See 

võimaldab volitatud kasutajatel uusi tugidokumente üles laadida ning üleslaaditud 

dokumentide metaandmeid (lisainfot ja kirjeldusi) muuta.  

 

Joonis 40. Kinnitatud andmete muutmine (dokumentide vaheleht) 

Teil on võimalik üles laadida dokumendifaile failisuurusega kuni 6 MB ühe faili kohta. 

Organisatsiooni jaoks üles laaditud dokumentide kogumahule piirangut pole. Iga üles 

laaditud dokumendi kohta peate sisestama kirjelduse, tüübi ja autori – need andmed on 

kohustuslikud. 

Samuti saate kõiki organisatsiooni üleslaaditud dokumente lugeda ja alla laadida. Samas ei 

saa te juba kord süsteemi üles laaditud dokumenti kustutada, isegi kui te selle ise üles 

laadisite. 
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Vaatamine, sortimine ja otsing 

 Vaatamine: dokumendi lisainfo ja kirjelduse vaatamiseks klõpsake lihtsalt dokumendi 

nimega kastil. Dokumendi üksikasjad kuvatakse paremal pool, kus saate kirjeldusi muuta. 

 Sortimine: nimekirjas olevaid dokumente sorditakse üleslaadimise kuupäeva järgi. 

Kasutage väikest noolt sildi „Sordi” kõrval, et sortimise järjekorda vahetada (enne 

vanemad või uuemad dokumendid). 

 Otsing: organisatsiooniga seotud tugidokumentide hulgast otsimiseks kasutage kasti 

„Filter” dokumendiloendi kohal (see on nähtaval vaid siis kui loendis on mõni dokument). 

Dokumente otsitakse järgmisi metaandmeid kasutades: faili nimi, tüüp, autor, staatus. 

Dokumenditüübid 

URF-i dokumendihaldusvahendis on nimekiri eelmääratud dokumenditüüpidest, mille hulgast 

saab valida sobiva dokumendi üleslaadimise ajal. 

Dokumenditüübi valikuloend on saadaval paremal küljealal, kui lisate uut dokumenti või 

toimetate olemasoleva dokumendi andmeid (vt alt). 

 

Joonis 41. Kinnitatud andmete muutmine (dokumenditüüpide valikuloend) 

Dokumenditüüpide nimetused kirjeldavad nende eesmärki ja sisu. Tugidokumendi 

üleslaadimisel valige palun tüüp, mis üleslaaditava dokumendiga kõige paremini sobib. Kui 

ükski eelmääratud tüüp ei sobi, valige palun tüüp „Muu” ja lisage dokumenti puudutav teave 

selle kirjeldusse. 
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Piirangud 

Käivitatavaid ja skriptifaile on keelatud üles laadida – süsteem neid ei aktsepteeri. (Nt selliste 

failide laiendid: .exe, .bat, .com, .vbs, .vbx, .ocx, .tlb, .js, .bas, .dll, .war, .cmd, .pl, .php, .sh). 

Üles ei saa laadida suuremaid faile kui 6 MB faili kohta. 

Uue dokumendi üleslaadimine 

Uue dokumendi üleslaadimiseks ehk lisamiseks toimige järgmiselt: 

1. Klõpsake nupul  ja lehe paremale küljele ilmub dokumendi lisainfo 

ala. 

 

Joonis 42. Uuendused – uue dokumendi lisamine (sirvi) 
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2. Klõpsake nupul , et valida üleslaadimiseks fail. 

3. Määrake ripploendist dokumendi tüüp. Kui teie dokument ei käi ühegi loendis toodud 

tüübi alla, valige tüüp „Muu”.  

4. Sisestage väljale „Kirjeldus” faili kirjeldus: autor, teema, sisu jms. 

 

Joonis 43. Uuendused – uue dokumendi lisamine (lisainfo) 

5. Märkige linnukesega „Originaalkeel”, kui dokument on organisatsiooni originaal-

keeles (nt organisatsiooni asutamiskoha keel). 

6. Klõpsake nupul , et faili andmed salvestada ja fail üles laadida. 

 

Dokumendi lisainfo muutmine 

Üleslaaditud dokumendi kirjelduse ja lisainfo muutmiseks toimige järgmiselt. 

1. Klõpsake dokumendi nimega kastil, et näha selle üksikasju dokumendi lisainfo alal.  
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Joonis 44. Uuendused – dokumendi lisainfo muutmine 1 
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2. Klõpsake nupul , et asuda muutma dokumendi lisainfot. 

 

Joonis 45. Uuendused – dokumendi lisainfo muutmine 2 

3. Muutke dokumendi lisainfot vastavalt vajadusele. 

4. Muudatuste salvestamiseks klõpsake nupul . Muudatuste tühistamiseks 

klõpsake nupul . 



URF/PP kasutusjuhend (21.02.2014) – 2.0 Lk 65 (75) 

Dokumendi asendamine 

Üleslaaditud dokumendi asendamiseks toimige järgmiselt. 

1. Klõpsake dokumendi nimega kastil, et näha selle üksikasju dokumendi lisainfo alal. 

 

Joonis 46. Uuendused – dokumendi asendamine 1 
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2. Klõpsake nupul , et asuda muutma dokumendi lisainfot. 

 

Joonis 47. Uuendused – dokumendi asendamine 2 
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3. Klõpsake nupul , et valida üleslaadimiseks asendusfail. 

4. Muudatuste salvestamiseks klõpsake nupul . Muudatuste tühistamiseks 

klõpsake nupul . 

 

Dokumendi allalaadimine 

Dokumendi allalaadimiseks klõpsake dokumendiloendis selle nimel. Tavaliselt avaneb 

allalaadimise hüpikaken, kuid see oleneb teie veebilehitsejast. 

Kui te ei saa dokumendifaili alla laadida, kontrollige oma veebilehitseja turvasätteid. 

 

Dokumendi kustutamine 

URF-i dokumendihaldusvahendisse üles laaditud dokumenti ei saa kustutada. 
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TEAVITUSSÕNUMITE HALDUS 

 

Suhtlus organisatsiooni kontaktisikute vahel 

URF toetab teavitussõnumitega kommunikatsioonisüsteemi. Need sõnumid võivad olla: 

 süsteemi loodud – süsteemisündmuste jaoks, nt „Dokument on kätte saadud”; 

 sisemised – süsteemi kasutajate vaheliseks sisekommunikatsiooniks; 

 välised – osaleja sisse- ja väljaminevaks kommunikatsiooniks teiste inimestega. 

URF-i uuenduste paneeli sõnumihaldusvahend võimaldab teil luua ja välja saata välist 

tüüpi teavitussõnumeid. Need sõnumid jõuavad kõikide inimesteni, kes on organisatsiooniga 

seotud. 

Märkus: URF-is võivad teavitussõnumid sisaldada ainult teksti ning kasutaja ei saa neid 

kustutada. 

Uue teavitussõnumi loomiseks avage URF-i uuenduste paneel ja toimige järgmiselt: 

1. Uue sõnumi lisamiseks klõpsake nupul . 

 

Joonis 48. Sõnumihaldus (tühi) 
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2. Avaneb uus kast, kuhu saate sisestada oma sõnumi teema ja sisu (Joonis 49. 

Sõnumihaldus – uue sõnumi loomine). 

 

Joonis 49. Sõnumihaldus – uue sõnumi loomine 

3. Pärast sisuteksti sisestamist klõpsake nupul .  

Sõnumi tühistamiseks klõpsake nupul . 

4. Teie sõnum on nüüd lisatud sõnumite loendisse (Joonis 50. Sõnumihaldus – 

sõnumiloend). 
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Joonis 50. Sõnumihaldus – sõnumiloend 

5. Sõnumi otsimiseks sisestage lehekülje paremas ülemises nurgas olevale väljale 

„Otsing” märksõnu. 
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Veateated: veahaldus URF-is 

Kui sisestatud andmed on valed, ebatäielikud või puuduvad üldse kuvab URF veateate 

uuenduste paneeli vasakpoolsel alal. 

Veateates on loetletud parandamist vajavad sisestused. Probleemsetele sisestusväljadele 

juhitakse ekraanil tähelepanu nii, nagu alloleval pildil näha: 

 

Joonis 51. Veateated 
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SÕNASTIK 

 

Termin Definitsioon 

Autonoomne 

(organisatsioon) 

Autonoomne organisatsioon on organisatsioon, mis ei sõltu teistest 

õigussubjektidest, millega ta võib olla seotud, on isevalitsev ja üldjuhul 

otsustab ise, kuidas oma raha kulutada ja millele oma tegevuses 

keskenduda. Sõltumatul organisatsioonil on tavaliselt oma juhatus. 

Soodustatud isik Õigussubjekt, kes võib osa saada 7RP stipendiumist 

Heauskne organisatsioon Pole küll õigussubjekt, kuid võib käituda kui ettevõte, mis rühmitab 

enda alla teisi õigussubjekte. 

Koordinaator Osaleja, kes on määratud koordinaatoriks konsortsiumis ja 

toetuslepingus. 

Dokumendihaldusvahend Dokumendihaldusvahend asub URF-i uuenduste paneeli vahelehel 

„Dokumendid” ning see võimaldab iseregistreerijatel üles laadida 

tugidokumente. 

EAC Euroopa Komisjoni Hariduse ja Kultuuri Peadirektoraat 

EACEA Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri 
Täitevasutus (täitevasutus) vastutab Erasmus+ programmi 
tsentraliseeritud tegevuste elluviimise eest. 

ECAS Euroopa Komisjoni Autentimisteenus 

Euroopa Komisjoni ametnik Euroopa Komisjoni projekti/teadusametnik või haldusametnik, kes 

esindab läbirääkimiste ajal Euroopa Komisjoni 

Ettevõte Mis tahes õigussubjekt, kes tegeleb majandustegevusega, sõltumata 

oma õiguslikust vormist. See hõlmab äriettevõtteid, kuid eriti ka 

füüsilisest isikust ettevõtjaid ja pereärisid, kes tegelevad käsitööga vms, 

ning ühinguid või liite, kes tegelevad regulaarselt majandustegevusega. 

7RP 

( FP7 ) 

Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 

tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm  

IAM Identiteedi- ja ligipääsuhaldus 

Rahvusvaheline 

organisatsioon 

Valitsustevaheline organisatsioon, välja arvatud Euroopa Ühendus, 

millel on rahvusvahelise avaliku õiguse kohaselt õigusvõime, ja 

spetsialiseeritud asutus, mille on asutanud mõni selline rahvusvaheline 

organisatsioon  

Juriidiline kohustus Komisjoni ja mõne muu õigussubjekti vaheliste kohustuste ja õiguste 

juriidiline alus  
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Termin Definitsioon 

Õigussubjekt 
Abstraktsioon, mis viitab õigustele ja kohustustele seaduse ja omandi 

suhtes. Õigussubjektil on õigusvõime. 

Iga organisatsioon, mis on tema suhtes kohalduva seaduse alusel 

registreeritud õigussubjektina (juriidiline isik), või iga füüsiline isik, kes 

tegutseb õigussuhtes (füüsiline isik), ning kes loob suhte komisjoniga: 

töövõtja (juriidiline isik), tarnija, klient, soodustatud isik, isik. 

Juriidiline või füüsiline isik Õiguslik abstraktsioon, millel on asutamiskoha riigi õiguse, ühenduse 

õiguse või rahvusvahelise õiguse kohaselt omandi suhtes õigused ja 

kohustused. Selle vastand on füüsiline isik. Juriidiline isik saab 

rühmitada enda alla teisi õigussubjekte (füüsilisi või juriidilisi isikuid) või 

kontrollida ainult omandit (nt fond). 

Füüsiline isik Õigussubjekt, kes on inimene. Füüsiline isik võib olla ettevõtja ja seda 

saab registreerida äriregistris. 

Riiklikud bürood Organisatsioonid, mille iga Erasmus+ programmi riik on määranud 

programmi riiklikul tasandil ellu viima ning olema ühenduslüli Euroopa 

Komisjoni ja osalevate organisatsioonide vahel nii riiklikul, piirkondlikul 

kui ka kohalikul tasandil.  

Organisatsioon Õigussubjekt või heauskne organisatsioon 
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Termin Definitsioon 

Osaleja  Iga juriidiline või füüsiline isik, kes on teinud tegemist RP- või CIP-

programmidega. Näiteks: õigussubjekt kui stipendiumilepingu partner, 

teatud osakond või instituut, isik, kes töötab osalevas organisatsioonis 

ja on programmidega seotud, ekspert. Osalejad asuvad väljaspool 

komisjoni. 

 

Selleks et osaleja mõistet üksikasjalikumalt selgitada, tuleb selgelt 

eristada järgmisi isikuid. 

„Täidesaatev osaleja” teeb ettepanekuid ja viib ellu tegevusi (nt 

õppetool ülikoolis või sõltumatu ekspert). 

„Osalev õigussubjekt” võtab endale vastutuse selle ettepaneku ja 

tegevuse täideviimise eest (nt ülikool või füüsilisest isikust ettevõtja 

eksperdina). „Osalev õigussubjekt on iga õigussubjekt, kes on 

osalenud, osaleb või hakkab osalema RP- ja CIP-programmides, kas 

siis ainult toetuslepingutes, lepingutes või ettepanekutes” (lepingute 

nimekiri PDM/URF WG seisuga 14. jaanuar 2007). 

Täidesaatvate osalejate ning osalevate õigussubjektide „kontaktisikud” 

teabevahetuseks (nt professor ülikooli õppetoolis, ülikooli 

finantsametnik, ekspert). Kontaktisikutel on tavaliselt osalevates 

üksustes oma ülesanne ning neil võib olla eraldi aadress. 

 

Tasub märkida, et „täidesaatev osaleja” ja „osalev juriidiline isik” võivad 

olla samad juriidilised isikud (nt eraettevõte) või mitu erinevat juriidilist 

isikut võivad kollektiivselt võtta vastutuse ühe täidesaatva osaleja eest 

(konsortsiumi juhtum).  

PIC (osaleja tunnuskood) Osaleja tunnuskood on organisatsiooni unikaalne tunnus. PIC on 

9-kohaline number, mille organisatsioon saab URF-is registreerimisel 

ning mida kasutatakse organisatsiooni tuvastamiseks protsessi igal 

sammul. Registreerimise käigus saadud PIC-i peab kinnitama VS, 

seejärel muutub see alaliseks. 

PIC Osaleja tunnuskood 

Eraõiguslik isik või 

erasektori ettevõte 

Juriidiline isik, kelle tegevust reguleerib peamiselt avalik õigus (eelkõige 

seoses asutamise, ülesehituse ja auditeerimisega) 

Avalik-õiguslik asutus Avalik-õiguslik asutus on õigussubjekt, mis on asutatud riigi seaduste 

kohaselt, ja rahvusvaheline organisatsioon. 
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Termin Definitsioon 

REA Teadusuuringute Rakendusamet 

Registreerimisviisard Registreerimisviisard on sammhaaval registreerimist juhendav vahend, 

mis pakub lihtsat ja kasutusmugavat võimalust organisatsiooni 

registreerimiseks. Selles on üksikasjalikud leheküljed ja vormid koos 

kõigi vajalike väljade ja loenditega organisatsiooni registreerimis-

andmete sisestamiseks. 

Registreerimisviisard käivitub EAC osalejaportaali lehel, kui kasutaja 

alustab uue organisatsiooni registreerimist või jätkab registreerimise 

mustandi täiendamist. 

VKE-d Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 

SOA Teenusorienteeritud arhitektuur (Service-Oriented Architecture) 

SSO Ühekordne sisselogimine (Single Sign On) 

Tugidokumendid Ametlikud dokumendid (mis tahes ametlikus EL keeles), mille on 

osalejad esitanud nende deklareeritud haldus-, finants- või 

õigusandmete tõestuseks 

URF Unikaalne registreerimissüsteem. See teenus pakub osalejatele 

ainulaadset registreerimisvõimalust raamprogrammide taotlus- ja 

lepinguetapis. See hõlmab eeskirju andmete kogumise ja kinnitamise 

kohta. 
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