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Millised tegevused ja tulemused jäävad alles peale Euroopa Liidu rahastuse lõppemist ning kuidas tagate vajalikud ressursid nende säilitamiseks?
Antud vormi saab ainult vaadata kasutades Adobe Reader tarkvara (http://get.adobe.com/reader/).
Kui vorm avanes "Protected View" režiimis, siis vormi parimaks toimimiseks tuleks kõik funktsioonid sisse lülitada. Kui peale kõigi funktsioonide aktiveerimist ilmub sama veateade, siis kontrollige, et  JavaScript oleks sisse lülitatud - Edit Preferences Javascript
Vormi ei ole võimalik lugeda. Ärge salvestage ega sulgege programmi, kuna andmed võivad kahjustada saada või kaotsi minna. Vormi saab muuta ainult Adobe Readeri tarkvara abil!
Te kasutate tarkvara vananenud versiooni. Vananenud Adobe tarkvara abil täidetud vormid ei ole kehtivad. Palun laadige alla Adobe Readeri viimane versioon - http://get.adobe.com/reader/
Enne aruande täitmist laadige see alla ja salvestage PDF-failina oma arvutisse.
THIS FORM IS ONLY FOR TESTING AND ONLY FOR INTERNAL EUROPEAN COMMISSION / NATIONAL AGENCIES USE. PLEASE DO NOT DISTRIBUTE!
KESKKOND
Seda vormi ei saa avada. Palun võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
Metadata
Üldinfo
Taotlusvorm koosneb järgnevatest osadest:
- Taotluse üldandmed: selles osas küsitakse infot esitatava projekti tüübi kohta;
- Osalev(ad) organisatsioon(id): selles osas küsitakse infot taotleva organisatsiooni ja teiste projektis osalevate partnerorganisatsioonide kohta;
- Projekti kirjeldus: selles osas küsitakse infot projekti ettevalmistuse, põhitegevuste elluviimise ja jätkutegevuste kohta;
- Eelarve: selles osas tuleb esitada kogu info taotletav toetussumma kohta;
- Projekti sisukokkuvõte: selles osas peab taotleja kokkuvõtvalt kirjeldama antud projekti vajalikkust, eesmärke ning kuidas neid saavutada plaanitakse;
- Kontrollnimekiri/Andmekaitse/Taotleja kinnitus: neis osades juhitakse taotleja tähelepanu taotluse esitamise olulistele tingimustele;
- Lisad: selles osas peab taotleja lisama dokumente, mis on taotluse esitamiseks kohustuslikud;
- Esitamine: selles osas kinnitab taotleja esitatava info õigsust ja esitab taotluse elektrooniliselt.
Rohkem infot taotlusvormi täitmise kohta leiate e-vormide täitmise juhendist.
Projekti alguskuupäev peab olema vahemikus:
Projekt ei saa lõppeda hiljem kui:
Taotluse üldandmed
Kas teie projekt on rahvusvaheline noortealgatus (algatatud, planeeritud ja ellu viidud noorte endi poolt)?
Taotlustähtaeg (pp-kk-aaaa 12:00:00 Brüsseli ja 13:00:00 Eesti aja järgi)
Projekti andmed
Projekti pealkiri
Projekti pealkiri inglise keeles
Projekti akronüüm
Projekti alguskuupäev (pp-kk-aaaa)
Projekti kogukestus (kuudes)
Projekti lõpukuupäev (pp-kk-aaaa)
Organisatsiooni ametlik nimi
Vormi hash kood
Riiklik agentuur
Lähem info Erasmus+ riiklike agentuuride kohta:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
Prioriteedid
Palun valige vastavalt oma projekti eesmärkidele kõige asjakohasem horisontaalne või valdkondlik prioriteet.
Palun valige vastavalt oma projekti eesmärkidele teised asjakohased horisontaalsed või valdkondlikud prioriteedid.
Palun kommenteerige oma prioriteetide valikut.
Osalev(ad) organisatsioon(id)
Taotlev organisatsioon
Vorm ei saa ühendust osalejate portaaliga. Palun kontrollige internetiühenduse toimimist..
PICi ei leitud.
Osalejate portaali teenus ei ole hetkel kättesaadav. Proovige palun hiljem uuesti.
Osalejate portaali teenus ei ole hetkel kättesaadav. Proovige palun hiljem uuesti.
Osalejate portaali teenus ei ole hetkel kättesaadav. Proovige palun hiljem uuesti.
Osalejate portaali infot ei ole võimalik kuvada. Palun proovige hiljem uuesti.
PICi väli ei saa olla tühi.
Teie poolt valitud PIC asendati järgneva PIC numbriga:
Asendatav PIC number on juba kasutusel taotlusvormi teises osas. Palun veenduge, et te ei kasuta sama PIC numbrit erinevate organisatsioonide puhul.
Juba valitud PIC numbrit ei saa kasutada teise osaleva organisatsiooni sisestamisel.
PIC tuleb kinnitada. Palun klikkige 'Kontrolli PICi' nuppu.
Valitud taotlev organisatsioon ei asu programmis osalevas riigis.
Valitud partnerorganisatsioon ei asu programmis osalevas riigis.
Osalejate portaalis on muudetud sisestatud PIC numbriga organisatsiooni andmeid. PIC eemaldatakse.
Kui taotleja taotleb konsortsiumi nimel, siis kõik konsortsiumi liikmed peavad olema taotleja organisatsiooni riigist.
Organisatsiooni profiil
Akrediteering
Kas teie organisatsioonil on kehtiv akrediteering?
Akrediteeringu tüüp
Akrediteeringu number
Taust ja kogemused
Palun kirjeldage lühidalt oma organisatsiooni/gruppi (tüüp, tegutsemisulatus ja -alad ning kui asjakohane, ligikaudne tasustatud ja tasustamata töötajate, õppijate ning grupiliikmete arv).
Millised on teie organisatsiooni/noortegrupi tegevused ja kogemused antud projekti jaoks olulistes valdkondades? Millised on sellesse projekti kaasatud võtmeisikute oskused ja teadmised?
Kas teie organisatsioon/noortegrupp on osalenud eelneva 3 aasta  jooksul mõnes ELi poolt toetatud projektis?
Palun täpsustage:
EL programm
Aasta
Projekti tunnus või lepingu number
Taotleja/Toetusesaaja nimetus
Seaduslikult volitatud allkirjaõiguslik isik
Kui aadress erineb asutuse omast, palun tehke ristike siia kasti
Kontakisik
Kui aadress erineb asutuse omast, palun tehke ristike siia kasti
Partnerorganisatsioon
Vorm ei saa ühendust osalejate portaaliga. Palun kontrollige internetiühenduse toimimist..
PICi ei leitud.
Osalejate portaali teenus ei ole hetkel kättesaadav. Proovige palun hiljem uuesti.
Osalejate portaali teenus ei ole hetkel kättesaadav. Proovige palun hiljem uuesti.
Osalejate portaali teenus ei ole hetkel kättesaadav. Proovige palun hiljem uuesti.
Osalejate portaali infot ei ole võimalik kuvada. Palun proovige hiljem uuesti.
PICi väli ei saa olla tühi.
Teie poolt valitud PIC asendati järgneva PIC numbriga:
Asendatav PIC number on juba kasutusel taotlusvormi teises osas. Palun veenduge, et te ei kasuta sama PIC numbrit erinevate organisatsioonide puhul.
Juba valitud PIC numbrit ei saa kasutada teise osaleva organisatsiooni sisestamisel.
PIC tuleb kinnitada. Palun klikkige 'Kontrolli PICi' nuppu.
Valitud taotlev organisatsioon ei asu programmis osalevas riigis.
Valitud partnerorganisatsioon ei asu programmis osalevas riigis.
Osalejate portaalis on muudetud sisestatud PIC numbriga organisatsiooni andmeid. PIC eemaldatakse.
Kui taotleja taotleb konsortsiumi nimel, siis kõik konsortsiumi liikmed peavad olema taotleja organisatsiooni riigist.
Organisatsiooni profiil
Akrediteering
Kas partnerorganisatsioonil on kehtiv akrediteering?
Akrediteeringu tüüp
Akrediteeringu number
Taust ja kogemused
Palun kirjeldage lühidalt oma partnerorganisatsiooni (tüüp, tegutsemisulatus ja -alad ning kui asjakohane, ligikaudne tasustatud ja tasustamata töötajate, õppijate ning grupiliikmete arv).
Millised on partnerorganisatsiooni/noortegrupi tegevused ja kogemused antud projekti jaoks olulistes valdkondades? Millised on sellesse projekti kaasatud võtmeisikute oskused ja teadmised?
Kas partnerorganisatsioon/noortegrupp on osalenud eelneva 3 aasta jooksul mõnes ELi poolt toetatud projektis?
Palun täpsustage:
EL programm
Aasta
Projekti tunnus või lepingu number
Taotleja/Toetusesaaja nimetus
Seaduslikult volitatud allkirjaõiguslik isik
Kui aadress erineb asutuse omast, palun tehke ristike siia kasti
Kontakisik
Kui aadress erineb asutuse omast, palun tehke ristike siia kasti
Seotud partnerid
Kui asjakohane, palun identifitseerige ja selgitage seotud partnerite (kes ametlikult projektis ei osale) kaasatust projekti. Palun selgitage kuidas nad panustavad spetsiifiliste projekti ülesannete/tegevuste elluviimisesse või toetavad projekti levitust ja jätkusuutlikkust.
Projekti kirjeldus
Palun selgitage käesoleva projekti konteksti, eesmärke, elluviimise vajadusi ning adresseeritud sihtgruppe. Miks peab antud projekti ellu viima rahvusvaheliselt?
Mil moel on antud projekt uuenduslik ja/või täiendav juba ellu viidud projektidele?
Kuidas te valisite oma projektipartnerid ning mida nad projekti kaasa toovad? Kas partnerlus hõlmab ka organisatsioone, kes ei ole varem sarnastes projektides osalenud?
Kuidas on ülesanded ja vastutused partnerite vahel jagatud?
Millised on projekti kõige olulisemad teemad?
Milliseid tulemusi te projekti jooksul ja selle lõppedes ootate?
Osalejad
Palun selgitage lühidalt, kuidas te valite ja kaasate osalejaid käesoleva projekti erinevatesse tegevustesse?
Vähemate võimalustega osalejad: kas projekt kaasab osalejaid, kes seisavad silmitsi olukorraga, mis raskendab nende osalemist projekti tegevustes?
Kui palju osalejaid kuulub sellesse kategooriasse?
Mis laadi takistavate situatsioonidega antud osalejad kokku puutuvad?
Kuidas te toetate neid osalejaid, et nad saaksid täisväärtuslikult planeeritud tegevustes osaleda?
Kui palju inimesi ligikaudu, kes ei kuulu projekti otsese rahastuse alla, on antud projekti tegevuste sihtgrupiks või saavad projektist kasu (nt kohaliku kogukonna liikmed, noored, eksperdid, poliitikakujundajad ja teised asjakohased inimesed/grupid)? Palun sisestage antud inimeste arv siia:
Palun kirjeldage lühidalt, kuidas ning millistesse sündmustesse antud inimesi kaasatakse.
Ettevalmistus
Palun kirjeldage enda ja partnerorganisatsiooni(de) poolt tehtavaid ettevalmistusi enne reaalsete projektitegevuste algust, nt administratiivsed korraldused, kommunikatsioon tegevuste osas, isikute valik, juhendajad, huvirühmade kaasamine jms.
Tegevuse kestus, välja arvatud reisipäevad, peab olema vahemikus 5 päeva ja 2 kuud (60 päeva).
Tegevuse kestus, välja arvatud reisipäevad, peab olema vahemikus 1 päev ja 2 kuud (60 päeva).
Kestus, mis on siin väljal toodud (päevades), peab olema väiksem või võrdne kestusega päevades vastava tegevuse juures.
Kestus, mis on siin väljal toodud (kuudes), peab olema väiksem või võrdne kestusega kuudes vastava tegevuse juures.
Tegevuse kestus, välja arvatud reisipäevad, peab olema vahemikus 3 päeva ja 2 kuud (60 päeva).
Tegevuse kestus, välja arvatud reisipäevad, peab olema vahemikus 1 päev ja 12 kuud.
Tegevuse kestus, välja arvatud reisipäevad, peab olema vahemikus 2 kuud ja 12 kuud.
Algus- ja lõpukuupäevad peavad asuma projekti algus- ja lõpukuupäevade vahemikus.
Lõpukuupäev peab olema pärast alguskuupäeva.
Tegevuse toimumise riik peab olema üks projektis osalevatest riikidest või riik, kus baseeruvad EL institutsioonid (Belgia, Saksamaa, Luksemburg, Prantsusmaa, Holland).
Projekti juhtimine ja elluviimine
Palun esitage detailne info nende projekti tegevuste osas, mille viite ellu projekti juhtimise ja elluviimise eelarvest.
Palun kirjeldage metoodikat, mida te plaanite projektis kasutada.
Rahvusvahelised projektikohtumised: kui sageli te plaanite kohtuda, kes nendel kohtumistel osaleb, kus antud kohtumised toimuvad ja mis on nende eesmärk.
Kuidas te oma partneritega suhtlete ning koostööd teete?
Kuidas tagate projektis kohase eelarvekontrolli ning ajakasutuse?
Kuidas te monitoorite projekti kulgu, kvaliteeti ning saavutusi? Palun kirjeldage teie poolt kasutatavaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid indikaatoreid. Palun tooge välja info nii kaasatud töötajate osas kui ka monitooringtegevuste ajastamise ning sageduse kohta.
Kuidas te hindate, mil määral on projekt saavutanud oma eesmärgid ja tulemused? Milliseid indikaatoreid te kasutate, et mõõta projekti tulemuste kvaliteeti?
Millised on teie plaanid projekti riskide maandamiseks, mis võivad projekti jooksul juhtuda (nt viivitused, eelarvelised küsimused, konfliktide lahendamine jms)?
Kuidas ja kelle poolt toimub projektitegevuste monitooring?
Kuidas te hindate oma projekti edukust?
Kui teie projektis on see asjakohane, siis kas te plaanite kasutada Erasmus+ online platvorme (nt EPALE, School Education Gateway, e Twinning) projekti ettevalmistamiseks, elluviimiseks ja/või järeltegevusteks.
Intellektuaalsed väljundid
Kas teie projekt sisaldab intellektuaalseid väljundeid?
Kui täidate intellektuaalse väljundi osa, palun võtke arvesse, et antud info võimaldab täpsustada ning hinnata selle sobivust vastavate kuludega eelarves.
Väljundi tunnus
Väljundi nimetus
Väljundi kirjeldus (sisaldades: innovatsiooni elemendid, oodatav mõju ning ülekandmise potentsiaal)
Palun kirjeldage tööjaotust, ülesandeid, mis viivad intellektuaalse väljundi loomiseni ning kasutatavat metoodikat
Alguskuupäev (pp-kk-aaaa)
Lõpukuupäev (pp-kk-aaaa)
Keeled
Andmekandja(d) või -keskkond
Tegevust juhtiv organisatsioon
Osalevad organisatsioonid
Suuremahuline tulemuste levitamise üritus
Kas te plaanite oma projekti suuremahulisi tulemuste levitamise üritusi?
Toetust suuremahulisteks tulemuste levitamise ürituseks saab taotleda vaid juhul, kui projektis plaanitakse toota märkimisväärseid intellektuaalseid väljundeid. Teised levitamistegevused tuleb rahastada projekti juhtimise ja elluviimise eelarvest.
Ürituse tunnus
Ürituse nimetus
Tegevuskoha riik
Ürituse kirjeldus
Alguskuupäev (pp-kk-aaaa)
Lõpukuupäev (pp-kk-aaaa)
Intellektuaalne väljund on kaetud
Tegevust juhtiv organisatsioon
Osalevad organisatsioonid
Õppimis-/Õpetamis-/Koolitustegevused
Kas te plaanite oma projekti riikidevahelisi õppimis-, õpetamis- või koolitustegevusi?
Mis on nende õppimis-, õpetamis- või koolitustegevuste (sh pikaajalised tegevused) lisaväärtus seoses projekti eesmärkide saavutamisega?
Palun kirjeldage iga õppimis-, õpetamis- või koolitustegevust, mida te plaanite oma projektis ellu viia.
Tegevuse nr
Valdkonnad
Tegevuse tüüp
Tegevuse kirjeldus (sh osalejate profiil organisatsiooni kohta)
Tegevuse koht
Osalejate arv
Erivajadustega osalejad (osalejate koguarvust)
Saatjad (osalejate koguarvust)
Kas see on pikaajaline tegevus?
Kestus päevades
Kestus kuudes
Osalevad organisatsioonid
Kuidas te valite, valmistate ette ning toetate osalejaid ning tagate nende turvalisuse? Palun kirjeldage praktilisi korraldusi, sh õppimis-, õpetamis- või koolituskokkuleppeid, kui asjakohane.
Palun kirjeldage, kuidas käsitlete antud õppimis-, õpetamis-, koolitustegevuste osalejate õpiväljundite analüüsi ja tunnustamist. Kas teie projekt kasutab selliseid Euroopa vahendeid nagu Europass, ECVET, Noortepass, ECTS jne või mõnda siseriiklikku vahendit/sertifikaati?
Jätkutegevused
Mõju
Milline on oodatav mõju osalejatele, osalevatele organisatsioonidele, sihtgruppidele ning teistele võtmeisikutele/organisatsioonidele?
Milline on projekti soovitud mõju kohalikul, regionaalsel, rahvuslikul, Euroopa ja/või rahvusvahelisel tasandil?
Kuidas te mõõdate eelnevalt välja toodud mõju?
Mis on oodatav mõju projekti kaasatud noortele osalejatele, osalevatele organisatsioonidele, sihtgruppidele ning kohalikele kogukondadele?
Tulemuste levitamine ning kasutamine
Teilt nõutakse oma projekti tulemuste levitamise plaani välja töötamist. Palun andke vastused allpool olevatele küsimustele.
Kes on teie projekti tulemuste levitamise tegevuste sihtgrupiks nii osalevate partnerite ringis kui väljapool seda? Palun määratlege eelkõige sihtgrupp/grupid kohalikul/regionaalsel/riiklikul/EL tasandil ja põhjendage oma valikut.
Milliseid tegevusi te plaanite teha väljapool projekti partnerite ringi, et projekti tulemusi jagada?
Kes on partnerite võrgustikust vastutav tulemuste levitamise tegevuste eest ja milline on nende ekspertiis/kogemus antud valdkonnas? Milliseid ressursse kavatsete kasutada tulemuste levitamise plaani rakendamiseks?
Programmil Erasmus+ on avatud ligipääsu nõue kõikidele materjalidele, mis on programmi projektide raames loodud. Kui teie projekti raames luuakse materjale, siis palun kirjeldage, kas ja kuidas te kindlustate digitaalsel kujul nende avaliku kättesaadavuse. Juhul kui plaanite materjali avalikku kättesaadavust piirata, siis palun selgitage selle põhjuseid, ulatust ja olemust.
Kuidas tagate, et projekti tulemused jäävad kättesaadavaks ja neid kasutatakse teiste poolt?
Juhul, kui see on asjakohane, palun esitage siin vajalikku lisainfot andmaks täielikku ülevaadet teie tulemuste levitamise plaanist ja selle oodatud mõjust (nt kuidas olete tuvastanud, milliseid tulemusi on kõige olulisem levitada; kuidas tagate kõikide partnerite kaasamise; kuidas näete sünergiat teiste võtmetegijatega jne).
Jätkusuutlikkus
Millised tegevused ja tulemused jäävad alles peale Euroopa Liidu rahastuse lõppemist ning kuidas tagate vajalikud ressursid nende säilitamiseks?
Eelarve
Üldinfo rahastusreeglite kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist ja Eesti riikliku agentuuri kodulehelt http://noored.ee/rahastusreeglid-2/. Kõik summad tuleb esitada eurodes.
Projekti juhtimine ja elluviimine
Organisatsiooni PIC kood
Organisatsiooni roll
Organisatsiooni nimetus
Organisatsiooni päritoluriik
Küsitud toetus
Küsitud toetus kokku
Rahvusvahelised projektikohtumised/kokkusaamised
Saatva organisatsiooni PIC kood
Organisatsiooni päritoluriik
Osalejate arv kokku
Sihtkoha kaugus (km)
Toetus osaleja kohta
Küsitud toetus
Kokku
Intellektuaalsed väljundid
Milliseid osalevate organisatsioonide personaliressursse te plaanite kasutada, et luua väljundeid, mis panustavad oluliselt projekti mõju suurendamisse ja edasikandumisse (uus tunniplaan, pedagoogilised materjalid, IT vahendid, analüüsid ja uurimused jne)?
Organisatsiooni PIC kood
Väljundi  tunnus
Personali kategooria
Organisatsiooni päritoluriik
Töötatud päevade arv
Toetus päeva kohta
Küsitud toetus
Kokku
Kokku
Suuremahulised tulemuste levitamise üritused
Organisatsiooni PIC kood
Organisatsiooni päritoluriik
Ürituse tunnus
Tegevuse toimumise riik
Kohalike osalejate arv
Toetus kohaliku osaleja kohta
Välisosalejate arv
Toetus välisosaleja kohta
Küsitud toetus
Kokku
Kokku
Kokku
Õppimis-/Õpetamis-/Koolitustegevused
Reisitoetus
Organisatsiooni PIC kood
Organisatsiooni päritoluriik
Tegevuse number
Tegevuse tüüp
Sihtkoha kaugus (km)
Reisitoetus osaleja kohta
Osalejate arv kokku (k.a saatjad)
Üle 225 € maksva siseriikliku reisikulu lisatoetus
Siseriikliku reisikulu lisatoetuse saajate arv (sh saatvad isikud)
Küsitud toetus
Kokku
Kokku
Individuaalne toetus
Pikaajalised õppimis-/õpetamis-/koolitustegevused
Organisatsiooni PIC kood
Organisatsiooni päritoluriik
Tegevuse nr
Tegevuse tüüp
Sihtriik
Kestus osaleja kohta (kuudes)
Osalejate arv (ilma saatjateta)
Toetus osaleja kohta
Kestus saatva isiku kohta (kuudes)
Saatjate arv
Toetus saatja kohta
Küsitud toetus
Kokku
Kokku
Kokku
Lühiajalised õppimis-/õpetamis-/koolitustegevused
Organisatsiooni PIC kood
Organisatsiooni päritoluriik
Tegevuse nr
Tegevuse tüüp
Kestus osaleja kohta (päevades)
Osalejate arv (ilma saatjateta)
Toetus osaleja kohta
Kestus saatja kohta (päevades)
Saatjate arv
Toetus saatja kohta
Küsitud toetus
Kokku
Kokku
Kokku
Keeleline tugi
Organisatsiooni PIC kood
Organisatsiooni päritoluriik
Tegevuse nr
Tegevuse tüüp
Osalejate arv (ilma saatjateta)
Toetus osaleja kohta
Küsitud toetus
Kokku
Kokku
Erikulud (ülemeremaade ja -territooriumite reisikulud)
Organisatsiooni PIC kood
Organisatsiooni päritoluriik
Tegevuse nr
Tegevustüüp
Osalejate arv (k.a saatjad)
Kulude eesmärk ja kirjeldus
Küsitud toetus (kuni 80% abikõlblikest kuludest)
Kokku
Kokku
Erivajadusega seotud lisatoetus
Organisatsiooni PIC kood
Organisatsiooni päritoluriik
Erivajaduste-ga osalejate arv
Kirjeldus
Küsitud toetus
Kokku
Erikulud
Organisatsiooni PIC kood
Organisatsiooni päritoluriik
Kulude kirjeldus
Küsitud toetus (75% kogutoetusest)
Kokku
Vajadusel palun lisage eelarvet puudutavad kommentaarid või selgitused.
Teie riigi kindlasummaliste toetuste määrad ei ole kättesaadavad. Palun võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
Sisestatud andmete põhjal ei õnnestu toetuse kalkuleerimine. Palun võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
Kindlasummaliste toetuste määrad ei ole hetkel kättesaadavad. Palun proovige hiljem uuesti vajutades "Kinnita" nuppu. Veateate kordumisel võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
Kindlasummaliste toetuste määrad ei ole hetkel kättesaadavad. Palun proovige hiljem uuesti vajutades "Kinnita" nuppu. Veateate kordumisel võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
E-vorm ei saa ühendust toetusmäärade andmebaasiga. Palun kontrollige internetiühenduse toimimist ja proovige tegevust korrata vajutades "Kinnita" nuppu. Veateate kordumisel võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
Kindlasummaliste toetuste määrad ei ole hetkel kättesaadavad. Palun proovige hiljem uuesti vajutades "Kinnita" nuppu. Veateate kordumisel võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
Tehnilised detailid
Projekti sisukokkuvõte
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 elluviimisel kasutatav metoodika, tulemuste ja oodatava mõju lühikirjeldus ning projektist tulenev võimalik kasu pikemas perspektiivis. Antud kokkuvõte tehakse avalikult kättesaadavaks juhul, kui  projekti toetatakse.
Juhime tähelepanu, et projekti avalikku kokkuvõtet nõutakse ka projekti lõpparuande faasis Erasmus+ projektitulemuste platvormil. Projekti jääkmakse eelduseks on antud kokkuvõtte olemasolu.
Palun esitage sisukokkuvõte inglise keeles. Ingliskeelne kokkuvõte avaldatakse juhul, kui projekti toetatakse.
Osalevad organisatsioonid
Organisatsiooni PIC kood
Organisatsiooni nimi
Riik
Organisatsioone kokku
Eelarve ülevaade
Organisatsiooni PIC kood
Organisatsiooni päritoluriik
Rahvusvahe-lised projektikoh-tumised/kokkusaa-mised
Intellektu-aalsed väljundid
Suuremahu-lised tulemuste levitamise üritused
Õppimis-/Õpetamis-/Koolitustegevused
Reisitoetus
Individuaal-ne toetus
Keeleline tugi
Erikulud (ülemere-maade ja -territooriu-mite reisikulud)
Erivajadusega seotud lisatoetus
Erikulud
Kokku
Kokku
Projekti juhtimine ja elluviimine
Projekti kogu toetus
Kalkuleeritud toetus
Kontrollnimekiri
Enne taotluse esitamist palun kontrollige, et kõik Erasmus+ programmijuhendis välja toodud tehnilised tingimused oleksid täidetud:
olete kasutanud ametlikku strateegilise koostöö (KA2) taotlusvormi.
kõik vajalikud taotlusvormi väljad on täidetud.
teie organisatsioon on asutatud Eestis ja olete esitamas taotlust Eesti riiklikule agentuurile (vt punkt B.2).
taotlus on täidetud ühes Erasmus+ programmis osaleva riigi ametlikus keeles. Noortevaldkonna projekte Eestis saab esitada eesti ja inglise keeles.
Olete lisanud taotlusele kõik asjakohased dokumendid:
taotleja kinnitus täismahus (2 lk) (Declaration of Honour), mille on allkirjastanud  organisatsiooni seaduslikult volitatud allkirjaõiguslik isik, kes on taotluses välja toodud.
partnerite kahepoolselt allkirjastatud kinnitus (mandaat).
projektitegevuste ja -väljundite ajakava.
kõik osalevad  organisatsioonid on laadinud oma õiguslikku staatust tõendavad dokumendid osalejateportaali kaudu URF andmebaasi (vt programmijuhendis osa C).
kui taotleja ei ole avalik-õiguslik või rahvusvaheline organisatsioon ning tema poolt taotletav summa ületab 60 000 eurot, tuleb osalejateportaali kaudu URF andmebaasi lisada finantsvõimekust tõendav dokumentatsioon (vt programmijuhendi  C osa).
taotlus esitatakse programmijuhendis nimetatud tähtajaks.
olete oma taotluse salvestanud ja/või välja printinud hilisemaks isiklikuks kasutamiseks.
Andmekaitse
ISIKUANDMETE KAITSE
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
Taotleja kinnitus (Declaration of Honour)
Taotluse allkirjastab  organisatsiooni seaduslikult volitatud allkirjaõiguslik isik. Allkirjastatud taotleja kinnitus (punkt M täismahus, 2 lk) tuleb skaneerida ja lisada antud taotlusele (punkt N).
Mina, allakirjutanu, kinnitan, et mulle teadaolevalt on antud taotluses esitatud informatsioon täpne ja tõepärane ja käesolevaga taotlen Erasmus+ programmi toetust alapeatükis EELARVE välja toodud summas.
Kinnitan, et:
- antud taotluses esitatud informatsioon on täpne ja tõepärane.
- noortevaldkonna projektide puhul on kinni peetud osalejatele kehtestatud vanusepiirangust.
- minu poolt esindatava asutuse juriidiline staatus vastab taotluskutse tingimustele.
KAS
organisatsioon, mida esindan, omab finantsilist ja haldussuutlikku võimekust esitatud projekti elluviimiseks
VÕI
organisatsioon, mida esindan, vastab taotluskutses sätestatud avalik-õigusliku organisatsiooni staatusele ning nõudmisel võib esitada seda tõendavad dokumendid, et:
organisatsioon pakub õppimisvõimalusi ja
- kas (a) vähemalt 50% oma aastatuludest 2 viimase aasta jooksul on ta saanud avaliku sektori allikatest;
- või (b) kontrollivad seda avalik-õiguslikud asutused või nende esindajad.
Olen volitatud taotleva organisatsiooni nimel allkirjastama EÜ lepinguid.
Kinnitan, et (juhul, kui taotletakse enam kui 60 000 €)
Organisatsioon, mida esindan:
- ei ole pankrotis ega likvideeritud, tema suhtes ei ole algatatud kohtumenetlust, tal puuduvad võlausaldajate poolt esitatud nõuded, tema äritegevus ei ole peatatud ja tema suhtes ei ole ka vastavat menetlust algatatud, ega ole algatatud ka ükskõik millist muud analoogilist menetlust, mis on sätestatud asukohariigi seadustes või määrustes;
-  ei ole süüdi mõistetud ametialases kuriteos 'res judicata' kohtuotsuse alusel;
- ei ole olnud süüdi ametialaste käitumisreeglite raskes rikkumises, mis on tõendatud mistahes viisil, mida riiklik agentuur saab kinnitada;
- on tasunud kõik oma asukohajärgsed sotsiaalmaksud või muud õigusaktides sätestatud maksud ning kõik selle riigi seadusandlusest tulenevad kohustused, kus projekti tegevused ellu viiakse;
- tema suhtes ei kehti ühtegi 'res judicata' kohtuotsust, mis on kohaldatud pettuse, korruptsiooni, kuritegelikku  organisatsiooni kuulumise või ükskõik millise muu Euroopa Ühenduse finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse eest;
- ei ole hetkel administratiivse karistuse subjekt vastavalt Finantsregulatsiooni artiklile 109(1) (Council Regulation 966/2012).
Nõustun, et:
Organisatsioonile, mida esindan, ei eraldata toetust juhul, kui toetuse menetlemise ajal tekib vastuolu ülalpool avaldatud punktidega või  järgmistes olukordades:
- huvide konflikti tekkimisel (perekondlikel, isiklikel või poliitilistel põhjustel või läbi riiklike, majanduslike või muude huvide, mis on ühised organisatsiooni või isikuga, kes on otseselt või kaudselt seotud projektitaotluste hindamise või valimisega);
- toetuse eraldamise menetluses osalemiseks vajalike riikliku agentuuri poolt nõutavate andmete moonutamisel, valeandmete esitamisel või nõutavate andmete esitamata jätmisel.
Käesoleva taotluse aktsepteerimise korral on riiklikul agentuuril õigus avaldada organisatsiooni nimi ja aadress, eraldatud finantstoetuse kasutamise eesmärk, toetuse suurus ning finantseerimismäär.
Kohustun:
- minu organisatsioon ja teised projekti partnerorganisatsioonid osalevad riikliku agentuuri ja/või Euroopa Komisjoni kutsel programmi tulemuste levitustegevustes, kuhu vajadusel kaasatakse ka tegevustes osalenuid.
Nõustun, et minu poolt esindatud organisatsiooni suhtes võib rakendada administratiiv- ja finantssanktsioone, kui ilmneb väärandmete esitamine või oluliste lepinguliste kohustuste täitmatajätmine organisatsiooni poolt mõne varasema lepingu või toetusskeemi raames.
Koht:
Kuupäev (pp-kk-aaaa):
Taotleva asutuse nimetus:
Seaduslikult volitatud allkirjaõigusliku isiku nimi:
Allkiri:
Allkirjastava isiku isikukood:
Taotleva organisatsiooni tempel (juhul, kui on olemas):
Lisad
Antud dokumenti ei saa lisada. Lisada saab järgnevaid dokumente:
Lisatav(ad) dokument(did) ületavad lubatud mahu (kB)
Palun vähendage lisatud dokumendi/tide mahtu.
Täitmata dokumenti ei saa lisada.
Antud dokument on juba avatud või kasutusel.
Seda dokumenti ei saa lisada. Faili nime pikkus peab olema vahemikus 1-250 tähemärki, sh faili laiend.
Errors have been detected with the files attached to this form. Please verify the list of files in the Annexes chapter is complete and if required add missing annexes again. The following list contains annexes which have been automatically removed:
Inconsistencies were found with the files attached to this form and some of them have been automatically removed. Please verify that all the files you wish to submit with this form are still listed in the Annexes chapter.
Lisa
Eemalda
Palun pidage meeles, et kontrollnimekirjas mainitud dokumendid tuleb siia manustada enne taotluse elektroonilist esitamist.
Faili nimi
Faili suurus (kB)
Kogumaht (kuni 10 240 kB)
Esitamine
Enne täidetud vormi elektroonilist esitamist klikake nuppu "kinnita". Veenduge, et esitate elektrooniliselt ainult täidetud vormi lõpliku versiooni.
OK
Hilja
Veateade
Antud vormi ei ole veel elektrooniliselt esitatud
Antud vorm on esitatud
Andmeid antud vormis on muudetud pärast viimast elektroonilise esitamise katset.
Staatus
Brüssel, Belgia aeg
Kohalik aeg
JAH
JAH - HILINENULT
EI
Taotluse esitamine oli edukas.
Esitamise ID
Taotluse HILINE esitamine oli edukas.
Hilise esitamise ID
Palun võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
Palun proovige esitada hiljem uuesti või võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
Esitamise kinnitamine
Taotlusvorm on valmis esitamiseks. Olete kindel, et soovite jätkata?
Adobe Reader tuvastas vea.
Adobe Reader turvalisus on lubatud.
Taotluse esitamiseks tuleb teil klõpsata ekraani ülaosas oleval kollasel turvahoiatusteate ribal olevatel sobivatel valikutel.
Võrguühenduse viga.
Palun vaadake üle oma internetiühendus ning proovige uuesti esitada.
Serveriühenduse viga.
Vormi andmeid on rikutud ja seda ei saa esitada. Seda vormi on muudetud volitamata tarkvaraga.
Seda vormi saab muuta vaid Adobe Readeriga. Palun kasutage Adobe Reader tarkvara avamaks algne tühi originaalvorm ning sisestage oma andmed uuesti.
Esitamise kinnitamise viga.
HILINENUD esitamise tähtaeg on möödas ning esitamine ei ole enam lubatud.
See vorm on juba esitatud ja seda ei saa enam uuesti esitada.
Vormi esitamine ebaõnnestus, kuna manuseid ei saadud esitada.
Selle vormi versiooni ei toetata enam.
Palun leidke oma riikliku agentuuri kodulehelt uus taotlusvorm või võtke ühendust oma riikliku agentuuriga.
Andmete kinnitamine
Kohustuslike andmeväljade ja reeglite kinnitamine
Taotluse esitamise protseduur
Online esitamine (vajalik Interneti-ühendus)
Alternatiivne esitamise protseduur
Kui taotluse õigeaegne elektrooniline esitamine ei õnnestunud taotlejast mitteolenevatel põhjustel, võite 2 tunni jooksul peale ametlikku taotluse esitamise tähtaega saata e-postiga taotluse koos kõikide lisadokumentidega oma riiklikule agentuurile. Kindlasti tuleb lisada salvestatud arvuti ekraanipilt, kus on näha ülevaade taotluse esitamise katse(te)st tõendamaks, et taotlust ei olnud võimalik elektrooniliselt esitatada. Riiklik agentuur analüüsib juhtumit ja teavitab teid edasistest sammudest.
Ülevaade taotluse esitamisest
Antud vormi ei ole veel esitatud.
See tabel sisaldab lisateavet selle vormi elektroonilise esitamise katsetest ja abistab riiklikku agentuuri taotluse menetlemisel
Number
Aeg
Vormi hash-kood
Esitatud
Kirjeldus
* näitab arvutis seadistatud aega, mis ei pruugi tõendada seda, et taotlus on esitatud õigeaegselt ja mida ei saa kasutada õigeaegse esitamise väitmiseks.
Vormi printimine
Prindi kogu vorm
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