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Taotluse üldandmed
Projekti pealkiri

Projekti akronüüm

Projekti pealkiri inglise keeles

Projekti alguskuupäev (pp-kk-aaaa)

Projekti kogukestus

Projekti lõpukuupäev (pp-kk-aaaa)

Riiklik büroo

Taotluse täitmise keel

Täpsem info Erasmus+ riiklike büroode kohta:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
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Osalevad organisatsioonid
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Projekti kirjeldus
Miks te soovite antud projekti ellu viia? Mis on selle eesmärgid? Kuidas see seostub Erasmus+
programmi ja konkreetse võtmetegevuse eesmärkidega? Missuguseid teemasid ja probleeme te
soovite antud projektiga käsitleda ning lahendada?

Millised allolevad teemad haakuvad enim teie projektiga?
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Osalejate profiil
Please describe for each planned activity the background and needs of the participants involved and
how these participants have been or will be selected. If there are participants with fewer opportunities
please give information about their profile/background.

Palun tooge välja üldine info osalejate vanuse kohta ning kirjeldage, kuidas tagate projekti
tegevustes osalejate soolise tasakaalu.

Vähemate võimalustega osalejad
Kas projekt kaasab osalejaid, kes seisavad silmitsi olukorraga, mis raskendab nende osalemist
projekti tegevustes?

Õpiväljundid
Milliseid osalejate pädevusi (teadmisi, oskusi ja suhtumisi/käitumisviise) projekti käigus
omandatakse ja/või arendatakse?

Erasmus+ programm kutsub üles kasutama Europassi, ECVET-süsteemi ja/või Noortepassi, et
tunnustada projektis omandatud pädevusi. Kas kavatsete oma projektis neid võimalusi kasutada?
Kui jah, siis milliseid.

Kas kavatsete kasutada mingeid siseriiklikke tunnustusvõimalusi/sertifikaate? Kui jah, siis milliseid.

Kuidas kavatsete kasutada valitud Euroopa/siseriiklikke tunnustamisvõimalusi/sertifikaate? Kuidas
tagate osalejate teadlikkuse ning reflektsiooni oma õpiprotsessist ning projekti jooksul arendatud
pädevustest? Pidage meeles lisada õpiväljundite reflektsiooni toetavad meetodid ja nende
dokumenteerimine ka iga tegevuse tegevuskavasse.
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Ettevalmistus
Palun kirjeldage oma organisatsiooni ja partneri(te) ettevalmistavaid tegevusi iga planeeritud
õpirände puhul.

Projekti praktiline korraldus
Kuidas on projekti praktilised ja logistilised aspektid korraldatud (reisikorraldus, majutus, kindlustus,
osalejate kaitse ja turvalisus, viisad, ettevalmistavad kohtumised partneritega jne)?

Projekti juhtimine
Kuidas on tagatud projekti kvaliteet ja edukas juhtimine (nt lepingud või vastastikuse mõistmise
memorandumid partneritega, õppelepingud osalejatega jne)?

Ettevalmistus
Which kind of preparation will be offered to participants (e.g. task-related, intercultural, linguistic,
risk-prevention etc)? Who will provide such preparatory activities?
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Tegevused

Põhilised tegevused
Palun kirjeldage planeeritavate tegevuste konteksti ja eesmärke ning selgitage, kuidas nad vastavad projekti eesmärkidele

Kirjeldage planeeritavate tegevuste põhiaspekte. Iga tegevuse kohta tooge välja vähemalt:tegevustüüp, toimumiskoht/kohad, planeeritud
kuupäevad, kasutatavad töömeetodid, kaasatud

Kuidas on korraldatud partneritevaheline ja (kui vajalik) ka muude asjakohaste organisatsioonide koostöö ning suhtlus?

Kui osalejatele on vajalik täiendav tugi, näiteks saatvate isikute osalemine, tugevdatud mentorlus jms, palun kirjeldage antud vajadust siinkohal.

Tegevuste nimekiri
Palun sisestage erinevad õppirände tegevused, mida te plaanite oma projektis ellu viia.

ID Nimetus Tegevuse tüüp Ridade
koguarv

Osalejate
koguarv Eelarve kokku

......
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Jätkutegevused

Mõju
Palun kirjeldage pärast projektis elluviidud tegevuste toimumist kavandatavaid jätkutegevusi.

Milline on oodatav mõju osalejatele ning osalevatele organisatsioonidele?

Milline on projekti soovitud mõju noortevaldkonna otsustajatele ja noortepoliitikale kohalikul,
regionaalsel, rahvuslikul, Euroopa ja/või rahvusvahelisel tasandil?

Projekti tulemuste levitamine
Milliseid tegevusi kavandate ellu viia projekti tulemuste levitamiseks väljaspool oma organisatsiooni
ja projekti partnerlust? Millised on levitamise sihtrühmad?

Hindamine
Kuidas kavatsete hinnata, kas ja mil määral teie projekt on jõudnud seatud eesmärkide ning
tulemusteni?
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Eelarve
Palun lisage eelarvet puudutavad kommentaarid või selgitused (nt erikulude puhul).

Reisitoetus

Tegevuse
ID Tegevuse tüüp Rea number

Saatev riik
Sihtriik
Tegevuskoht
(linn)

Reisitoetus
osaleja kohta

Osalejate arv
(k.a saatvad
isikud)

Siseriikliku
reisikulu
lisatoetuse
saajate arv (sh
saatvad isikud)

Reisitoetus
kokku

Kokku 0.00 EUR

Elamiskulude toetus

Tegevuse
ID Tegevuse tüüp Rea number Sihtriik

Kestus osaleja
kohta
(päevades)

Osalejate arv Toetus osaleja
kohta

Taotletav
toetus kokku

Kokku 0.00 EUR

Korraldustoetus
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Tegevuse
ID Tegevuse tüüp Rea number Sihtriik Korraldustoetu

s Osalejate arv Toetus osaleja
kohta

Taotletav
toetus kokku

Kokku 0.00 EUR

Erivajadusega seotud lisatoetus

Tegevuse ID Tegevuse tüüp Erivajadusega osalejate
arv Kulude kirjeldus Taotletav toetus kokku

Kokku 0.00 EUR

Erikulud

Tegevuse ID Tegevuse tüüp Erivajadusega osalejate
arv Kulude kirjeldus Taotletav toetus kokku

Kokku 0.00 EUR
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Projekti sisukokkuvõte

Kokkuvõte
Palun kirjeldage lühidalt oma projekti sisu. Pidage meeles, et Euroopa Komisjon või riiklik agentuur
võib projekti sisukokkuvõtet või osa sellest kasutada oma väljaannetes. Kokkuvõte ilmub ka
Erasmus+ projektitulemuste platvormil.
Projekti sisukokkuvõte peaks olema selge ja ülevaatlik ning sisaldama kindlasti järgnevat infot:
taotluse üldine kontekst ja taust, projekti eesmärgid, osalejate arv ja profiil, tegevuste kirjeldus,
projekti tegevuste elluviimise metoodika, tulemuste ja oodatava mõju lühikirjeldus ning projektist
tulenev võimalik kasu pikemas perspektiivis. Antud kokkuvõte tehakse avalikult kättesaadavaks
juhul, kui projekti toetatakse.

Palun esitage sisukokkuvõte inglise keeles. Ingliskeelne kokkuvõte avaldatakse juhul, kui projekti
toetatakse.

Osalevate organisatsioonide kokkuvõte

Organisatsiooni nimi Riik Organisatsiooni tüüp

 

No records found

Tegevuste ja osalejate ülevaade

Tegevuse tüüp Tegevuste arv Osalejate koguarv Vähemate võimalustega
osalejad

 

No records found

Eelarve ülevaade



Taotlusaasta 2017 Taotlusvoor 3 KA1 - Learning Mobility of Individuals
KA105 - Youth mobility

Vormi ID KA105-32D369D5 Tähtaeg (Brüsseli aeg) 6 Oct 2017 12:00:00

11 / 13ET

 

 

Teg
evu
sed
ID

Tegevuse tüüp Reisitoet
us

Elamisk
ulude
toetus

Korraldu
stoetus

Erivajad
usega
seotud
lisatoetu
s

Erikulud Kokku

 

No records found

Projekti kogu toetus

Kalkuleeritud toetus 0.00 EUR
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Lisad
 
Lisade maksimaalne arv (sh taotleja kinnitus) on 10 ja maksimaalne kogusuurus 10240 kB.

 
Palun lae taotleja kinnitus alla, prindi, peale seda allkirjastada dokument seadusliku esindaja poolt ning
lisa

Faili nimi Faili suurus
(kB)

 
Palun lisa tegevuskava iga projektis planeeritud tegevuse kohta

Faili nimi Faili suurus
(kB)

 
Palun lisage kõik asjakohased dokumendid.

Faili nimi Faili suurus
(kB)

Kogu suurus (kB) 0
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ISIKUANDMETE KAITSE 

Kontrollnimekiri
 
Enne taotluse esitamist palun kontrollige, et :

It fulfils the eligibility criteria listed in the Programme Guide.
Kõik vajalikud taotlusvormi väljad on täidetud 
Teie organisatsioon on asutatud Eestis ja olete esitamas taotlust Eesti riiklikule agentuurile. Hetkel

valitud NA:  

Samuti pidage meeles järgmist:
 
Kõigi projekti partnerite kahepooselt allkirjastatud kinnitused (mandaat), peavad olema lisatud
taotlusele. Kui taotlus saab toetuse, käsitletakse allkirjastatud kinnitusi (mandaate) toetuslepingu
allkirjastamise tingimuseks.
 
Kõikide osalevate organisatsioonide õiguslikku staatust tõendavad dokumendid peavad olema üles
laetud osalejateportaali kaudu URF andmebaasi (vt programmijuhendis osa C).
 
The requested grant exceeds 60 000 EUR. If the applicant organisation is not a public body or an
international organisation, please do not forget to upload the necessary documents proving your
financial capacity in the participants' portal (for more details, see the section \"Selection Criteria\" in
Part C of the Programme Guide).

Andmekaitse

 
Taotlusvormi töötleb arvuti. Kõik isikuandmed (nimed, aadressid, CVd jne) töödeldakse kooskõlas
Euroopa Parlamendi ja Komisjoni määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja organisatsioonides ning selliste andmete vaba liikumisega.
Küsitud isikuandmeid kasutatakse ainult selleks ette nähtud eesmärgil:

Taotlusvormide puhul: taotleja poolt esitatud taotluse hindamiseks vastavalt taotluskutses
sätestatud spetsifikatsioonidele, toetatud projektide administreerimisel ja finantside juhtimisel ja
tulemuste levitamisel läbi selleks ette nähtud Erasmus+ IT-vahendite. Viimasel juhul on vajalik
seotud kontaktisikute ühemõtteline nõusolek;

-

Akrediteerimise taotluste puhul: taotleja poolt esitatud taotluse hindamiseks vastavalt taotluskutses
sätestatud tingimustele;

-

Aruandevormide puhul: projektide statistiliseks ja vajadusel finantsiliseks jälgimiseks ja kontrolliks.-
 
Kogutavate andmete täpsema kirjelduse, nende kogumise eesmärgi ja töötlemise kirjelduse leiate
vormile lisatud dokumendist Specific Privacy Statement (vt link all).
 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm

Ma nõustun andmekaitse teatisega

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm

