
Strateegilise koostöö projektide rahatustingimused 2017 
 
Kõigis strateegilise koostöö projektides abikõlblikud kulud: 

 
 

Projektijuhtimine ja elluviimine 

- projektijuhtimiskulu (nt planeerimine koordineerimine, 
kommunikatsioon partneritega), 

- väiksemamahulised õppe- ja koolitusmaterjalid, 
vahendid, 

- virtuaalne koostöö ning kohalikud projektitegevused 
(noorsootöö tegevused, õppetegevuste korraldamine 
ning toetamine), 

- info levitamine, tulemuste levitamine, 
- rahvusvaheliste noortealgatuste elluviimise kulud. 

 

 
Koordineeriv organisatsioon: 
500 eurot/kuu 
Partnerorganisatsioonid: 
250 eurot/kuu 

Kokku mitte rohkem kui 
2750 eurot/kuus projekti 
kohta. 

 
Rahvusvahelised projektikohtumised 

- partnerorganisatsioonide vahel toimuvad projekti 
elluviimise ja koordineerimise eesmärgil tehtavad 
kohtumised (üks organisatsioonidest võtab vastu), 

- panus nii reisi kui elamiskuludesse. 
 

 
Reisimine, mille vahemaa on 
100-1999 km: 
575 eurot/osaleja 
 
Reisimine, mille vahemaa on 
2000-... km: 
760 eurot/osaleja 

 
Erikulud 

- panus otsestesse kuludesse, mis tekkisid seoses toodete 
või teenuste tellimisega väljapoolt projekti ellu viivaid 
organisatsioone 

- juhul, kui teenust ei ole võimalik pakkuda projekti 
elluviijatel 

- vahendid ei saa olla seotud kontoritarvetega või 
vahenditega, mida osalevad organisatsioonid 
tavapäraselt kasutavad 
 

 
75% abikõlblikest kuludest 
 
Kuni 50 000 eurot projekti 
kohta. 

 
Erivajadustega osalejate kulud 

- täiendavad kulud, mis on seotud otseselt puuetega 
osalejate kaasamisega 

 

 
100% abikõlblikest kuludest 

 
Ainult innovatsiooni loomisele suunatud KA2 projektis on võimalik lisaks taotleda: 

 
 

Intellektuaalsed väljundid (intellectual outputs) 

- nt õppekava koostamine, pedagoogilised jne 
noorsootöö materjalid, avalikult kasutatavad 
õppematerjalid, IT vahendid jne, 

- rahastust saab kasutada ainult kaasatud 

 
B1.1 eurot/tööpäev 
mänedžer  
B1.2 eurot/tööpäev 
õpetaja, koolitaja, uurija, 
noorsootöötaja 



organisatsioonide töötajate poolt loodava 
intellektuaalse väljundi jaoks, 

- summad sõltuvad töötaja profiilist ning riigist, mille 
organisatsiooni esindajaga on tegemist (sh peab olema 
projekti kaasatud organisatsioon), 

- intellektuaalne väljund peab olema piisavalt kaalukas 
(mahult ja sisult), et lisatoetuse küsimine ekspertide 
töötasuks oleks õigustatud. 

 

B1.3 eurot/tööpäev 
Tehniline abi 
B1.4 eurot/tööpäev 
tugipersonal 
 

 
Tulemuste levitamise üritused 

- kulud, mis on seotud riiklike või rahvusvaheliste 
konverentside, seminaride, ürituste elluviimisega 
selleks, et jagada ning levitada projekti raames loodud 
intellektuaalset väljundit,  

- väljaspool programmiriike toimuvad tegevused ei ole 
abikõlblikud, 

- projektile, milles ei loodud intellektuaalset väljundit, ei 
saa seda toetust küsida, 

- projekti kaasatud partnerorganisatsioonide esindajatele 
või liikmetele ei saa seda toetust küsida.  

 

 
100 eurot iga kohaliku 
osaleja kohta  
 
200 eurot iga rahvusvahelise 
osaleja kohta 
 
Kokku mitte rohkem kui 
30 000 eurot projekti kohta. 

 
(ii innovatsiooni loomise kui heade praktikate jagamise projektis on võimalik lisaks 

taotleda õppimis-, õpetamis- ja koolitustegevuste toetust: 

 
 

Reisikulu 

- osaleja (ning vajadusel teda saatva isiku) 
reisikulu, 

- ühe otsa distants elukohariigist tegevuse 
toimumispaika, 

- kalkuleerimiseks tuleb kasutada Euroopa 
Komisjoni kalkulaatorit - 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm 
 

Vahemaa 10-99km: 
20 eurot/osaleja 

Vahemaa 100-499km:  
180 eurot/osaleja 

Vahemaa 500-1999km:  
275 eurot/osaleja 

Vahemaa 2000-2999km:  
360 eurot/osaleja 

Vahemaa 3000-3999km:  
530 eurot/osaleja 

Vahemaa 4000-7999km:  
820 eurot/osaleja 

Vahemaa 8000-... km 
1300 eurot/osaleja 

 
Reisi lisatoetus: 

- edasi-tagasi sõiduks koduriigi siseselt lennu-
/rongi-/bussijaama jõudmiseks, 

- edasi-tagasi sõiduks vastuvõtva riigi siseselt 
lennu-/rongi-/bussijaamast tegevuse 

 
Juhul kui riigisisesed reisikulud 
ületavad 225 eurot:  
 
180 eurot/osaleja kohta edasi-tagasi 
sõiduks  



lõppsihtkohta jõudmiseks. 
- kui taotlusvormis on nõuetekohaselt 

põhjendatud, siis võib ühe osaleja kohta küsida 
ühe projektitegevuse raames kaks lisatoetust: 
üks koduriigi siseseks ja teine vastuvõtva riigi 
siseseks reisimiseks. 

 

(sh saatvad isikud) 

 

Individuaalne toetus 

- korraldustoetus ühe tegevuspäeva kohta 
- heade praktikate jagamise projektis saab 

rahastada maksimaalselt 100 inimese osalemist 
õppimis-, õpetamis- ja koolitustegevustes. 
 
Lisatingimused:  

- pikaajaline noorsootöötajate õpiränne: 2 kuud 
kuni 12 kuud, 

- lühiajaline töötajate õpiränne: 5 päeva kuni 2 
kuud, 

- noorte kombineeritud õpiränne: 5 päeva kuni 2 
kuud. 

 
 

pikaajaline noorsootöötajate 

õpiränne 

 
61. päeva - 12 kuud  
B1.7 päev/osaleja 
 
lühiajaline töötajate õpiränne 

 
1.-14. päev  
100 eurot/osaleja 
 
15.-60. päev  
70 eurot/osaleja 

noorte kombineeritud õpiränne 

 
1.-14. päev  
55 eurot/osaleja 
 
15.-60. päev  
40 eurot/osaleja 
 

 

Keeleline toetus (linguistic support) 

- kulud, mis on seotud osaleja keeleliste oskuste 
arendamisega, 

- toetuse vajadus tuleb taotluses selgelt välja tuua. 
- ainult tegevustele, mis kestavad 2-12 kuud 

 

 
150 eurot/osaleja 

 

 

 

Maksimaalne toetussumma 3-aasta pikkusele KA2 projektile on 450 000 eurot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Intellektuaalsed väljundid 

 

 Manager 
B1.1 

Teacher/Trainer/
Researcher/ 
Youth worker 
B1.2 

 

Technician 
B1.3 

Adminis-
trative 
staff 
B1.4 

 

Denmark, Ireland, Luxembourg, 
Netherlands, Austria, Sweden, 
Liechtenstein, Norway 
 

294 
 

241 190 157 

Belgium, Germany, France, Italy, 
Finland, United Kingdom, 
Iceland 
 

280 
 

214 162 131 

Czech Republic, Greece, Spain, 
Cyprus, Malta, Portugal, Slovenia 
 

164 
 

137 102 78 

Bulgaria, Estonia, Croatia, 
Latvia, Lithuania, Hungary, 
Poland, Romania, Slovakia, 
former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Turkey 
 

88 
 

74 55 39 

 

 

Tabel 2. Õppimis-, õpetamis- ja koolitustegevused 

 

 

Riik Pikaajaline 

noorsootöötajate 

õpiränne 

B1.7 

Belgia 53 
Bulgaaria 53 
Tšehhi Vabariik 53 
Taani 60 
Saksamaa 45 
Eesti 38 

Iirimaa 60 
Kreeka 53 
Hispaania 45 
Prantsusmaa 53 
Horvaatia 38 
Itaalia 53 
Küpros 53 
Läti 45 
Leedu 38 
Luksemburg 53 



Ungari 53 
Malta 45 
Holland 60 
Austria 53 
Poola 53 
Portugal 45 
Rumeenia 53 
Sloveenia 38 
Slovakkia 45 
Soome 53 
Rootsi 60 
Suurbritannia 60 
Endine Jugoslaavia  
Vabariik Makedoonia  

45 

Island 53 
Liechtenstein  53 
Norra 53 
Türgi 53 
 


