
Taotlusaasta 2017 Taotlusvoor 3 KA3 - Poliitikate kujundamine
KA347 - Noorte ja otsustajatevaheline dialoog

Vormi ID KA347-808136AB Tähtaeg (Brüsseli aeg) 6 Oct 2017 12:00:00

1 / 13ET

 

Taotluse üldandmed
 
Projekti pealkiri _
 
Projekti pealkiri inglise keeles _
 
Projekti akronüüm _
 
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 on selle projekti elluviimine oluline? Mis on selle eesmärgid? Missuguseid teemasid ja probleeme
te soovite antud projektiga käsitleda ja lahendada? Kuidas on käesolev projekt seotud
noortevaldkonna struktuurse dialoogi eesmärkide ning põhimõtetega?
 

Millised allolevad teemad haakuvad enim teie projektiga?
 
_
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Osalejate profiil
 
Palun kirjeldage projekti kaasatud osalejate tausta (kaasa arvatud otsustajad/eksperdid, kui vajalik) ja
kuidas toimub osalejate valik.
 
 
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?
 
 
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
 
Milliseid ettevalmistusi teete noorte osalusprojekti tegevuste läbiviimiseks nii teie kui
partnerorganisatsioonid (juhul, kui viimaseid projektis on)? Kuidas on osalejad teadlikud või kaasatud
teemade, tegevuste ja seminari(de) metoodika kujundamisse? Kui asjakohane, siis kuidas te plaanite
koostööd ja suhtlust projekti partnerite, otsustajate ning teiste asjakohaste võtmeisikutega?
 

Projekti praktiline korraldus
 
Kuidas on projekti praktilised ja logistilised aspektid korraldatud (reisikorraldus, majutus, kindlustus,
osalejate kaitse ja turvalisus, viisad, ettevalmistavad kohtumised partneritega jne)?
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Põhilised tegevused
 
Palun kirjeldage põhilisi kavandatavaid tegevusi ja töömeetodeid. Kui teie projekt kaasab ka partnereid, siis palun kirjeldage iga projektipartneri rolli
tegevuste elluviimisel.
 

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

ID Nimetus Tegevuse tüüp Ridade
koguarv

Osalejate
koguarv Eelarve kokku

Andmeid ei leitud
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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
 

Reisitoetus

Tegevu
se ID

Tegevuse
tüüp

Saatev riik
Sihtriik
Tegevuskoht (nt
linn)

Reisitoetus
osaleja kohta

Osalejate arv
(k.a saatjad)

Üle 225 €
maksev
siseriiklik
reisikulu

Siseriikliku
reisikulu
lisatoetuse
saajate arv (sh
saatvad isikud)

Reisitoetus
kokku

Andmeid ei leitud

Korraldustoetus

Tegeus
e ID

Tegevuse
tüüp Rea number Sihtriik Kestus

(päevades)
Osalejate arv
(k.a saatjad)

Toetus osaleja
/ päeva kohta

Taotletav
toetus kokku

Andmeid ei leitud

Erivajadusega seotud lisatoetus

Tegevuse ID Tegevuse tüüp Erivajadusega osalejate arv Kulude põhjendus Taotletav toetus kokku
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Andmeid ei leitud

Erikulud

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

Andmeid ei leitud



Taotlusaasta 2017 Taotlusvoor 3 KA3 - Poliitikate kujundamine
KA347 - Noorte ja otsustajatevaheline dialoog

Vormi ID KA347-808136AB Tähtaeg (Brüsseli aeg) 6 Oct 2017 12:00:00

10 / 13ET

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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

Andmeid ei leitud

Tegevuste ja osalejate ülevaade

Tegevuse tüüp Tegevuste arv Osalejate koguarv

Andmeid ei leitud

Eelarve ülevaade

Tege
vuse
d ID

Tegevuse tüüp Reisitoetu
s

Korraldus
toetus

Erivajadu
sega
seotud
lisatoetus

Erikulud Kokku

Andmeid ei leitud
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Projekti kogu toetus

Kalkuleeritud toetus 0.00 EUR
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Lisad

Faili nimi Faili suurus
(kB)
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Kontrollnimekiri
 
Enne taotluse esitamist palun kontrollige, et kõik Erasmus+ programmijuhendis välja toodud tehnilised
tingimused oleksid täidetud:

Kõik vajalikud taotlusvormi väljad on täidetud
Teie organisatsioon on asutatud Eestis ja olete esitamas taotlust Eesti riiklikule agentuurile 
Kui teil on projektipartnerid, siis kõikide projektipartneritega kahepoolselt allkirjastatud mandaadid

on üles laetud (ei ole selles faasis kohustuslik)
Iga planeeritava tegevuse tegevuskava on üles laetud

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

