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Partnerorganisatsioon
Vorm ei saa ühendust osalejateportaaliga. Palun kontrollige internetiühenduse toimimist.
PIC-i ei leitud.
Osalejateportaali teenus ei ole hetkel kättesaadav. Proovige palun hiljem uuesti.
Osalejateportaali teenus ei ole hetkel kättesaadav. Proovige palun hiljem uuesti.
Osalejateportaali teenus ei ole hetkel kättesaadav. Proovige palun hiljem uuesti.
Osalejateportaali infot ei ole võimalik kuvada. Palun proovige hiljem uuesti.
PICi väli ei saa olla tühi.
Teie poolt valitud PIC asendati järgneva PIC numbriga:
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.
Osalejateportaalist imporditud andmeid sisestatud organisatsiooni PIC osas on muudetud. PIC eemaldatakse.
Kui organistatsioon taotleb konsortsiumi nimel, peavad kõik konsortsiumi liikmed olema taotlejaga samast riigist.
Organisatsiooni profiil
Organisatsiooni taust ja kogemused
Palun kirjeldage lühidalt oma partnerorganisatsiooni.
Millised on organisatsiooni tegevused ja kogemused antud taotluse jaoks olulistes valdkondades?
Millised on sellesse projekti kaasatud võtmeisikute oskused ja teadmised?
Seaduslikult volitatud allkirjaõiguslik isik
Kui aadress erineb organisatsiooni omast, palun tehke ristike siia kasti
Kontakisik
Kui aadress erineb organisatsiooni omast, palun tehke ristike siia kasti
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?
Kuidas leidsite oma projektipartnerid? Millised on need kogemused ja pädevused, mis nad projekti kaasa toovad?
Millised allolevad teemad haakuvad enim teie projektiga?
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?
Kui palju osalejaid (koguarvust) kuulub sellesse kategooriasse?
Mis laadi takistavate situatsioonidega antud osalejad kokku puutuvad?
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.
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
Millist praktilist ja logistilist tuge saavad osalejad projekti jooksul (reisikorraldus, majutus, kindlustus, osalejate turvalisus, viisad, juhendamine ja toetamine, ettevalmistavad kohtumised partneritega jne)?
Kohalike tegevuste sees peab saatev riik ning sihtriik olema sama.
Ühes tegevuses projekti sees peab saatev riik ja sihtriik olema erinev.
Igal real peab vastuvõttev/sihtriik olema alati sama.
Saatev riik ja sihtriik peavad olema üks riikidest, mis on esindatud osalevate organisatsioonide hulgas.
Tegevuse algus- ja lõpukuupäev peab olema projekti algus- ja lõpukuupäevade sees.
Lõpukuupäev peab olema peale alguskuupäeva.
Põhilised tegevused
Palun kirjeldage põhilisi kavandatavaid tegevusi ja töömeetodeid. Kui teie projekt kaasab ka partnereid, siis palun kirjeldage iga projektipartneri rolli tegevuste elluviimisel.
Tegevuse detailid
Palun sisestage planeeritavad tegevused
Tegevuse nr
Tegevuse tüüp
Tegevuse tüüp
Saatev riik
Sihtriik
Tegevuskoht (linn)
Tegevuskoht (linn)
Algus-kuupäev
Lõpu-kuupäev
Kogukestus (päevades), välja arvatud reisipäevad
Reisi-päevad
Kogukestus (päevades), kaasa arvatud reisipäevad
Osalejate koguarv
Erivajadustega osalejad (osalejate koguarvust)
Vähemate võimalustega osalejad (osalejate koguarvust)
Osalevate noorte arv (osalejate koguarvust)
Saatjad (osalejate koguarvust)
Kokku
Palun lisage tegevuse tegevuskava käesoleva taotlusvormi peatükk "LISAD" juurde.
Tegevuste ja osalejate ülevaade
Tegevuse tüüp
Tegevuste arv
Osalejate arv
Kokku
Jätkutegevused
Palun kirjeldage pärast projektis elluviidud tegevuste toimumist kavandatavaid jätkutegevusi.
Mõju
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?
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?
Eelarve
Üldinfo rahastusreeglite kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist ja Eesti riikliku büroo kodulehelt: www.erasmuspluss.ee.
Reisitoetus
Tegevuse nr
Tegevuse tüüp
Grupi nr
Saatev riik
Sihtriik
Sihtkoha kaugus (km)
Osalejate arv (k.a saatjad)
Reisitoetus osaleja kohta
Reisitoetus kokku
Kokku
Korraldustoetus
Tegevuse nr
Tegevuse tüüp
Grupi nr
Sihtriik
Kestus päevades
Osalejate arv (k.a saatjad)
Summa osaleja kohta päevas
Korraldustoetus kokku
Kokku
Erivajadusega seotud lisatoetus
Tegevuse nr
Tegevuse tüüp
Erivajadusega osalejate arv
Kulude põhjendus
Taotletav toetus (erivajadus) kokku
Kokku
Erikulud
Tegevuse nr
Tegevuse tüüp
Osalejate arv (k.a saatjate arv)
Erikulude põhjendus
Taotletav toetus (erikulud) kokku
Kokku
Vajadusel palun lisage eelarvet puudutavad kommentaarid või selgitused (oluline juhul, kui korraldustoetuse saajate arv on väiksem kui projektis osalejate arv).
Teie riigi kindlasummaliste toetuste määrad ei ole kättesaadavad. Palun võtke ühendust oma riikliku bürooga.
Sisestatud andmete põhjal ei õnnestu toetuse kalkuleerimine. Palun võtke ühendust oma riikliku bürooga.
Kindlasummaliste toetuste määrad ei ole hetkel kättesaadavad. Palun proovige hiljem uuesti vajutades "Kinnita" nuppu. Veateate kordumisel võtke ühendust oma riikliku bürooga.
Kindlasummaliste toetuste määrad ei ole hetkel kättesaadavad. Palun proovige hiljem uuesti vajutades "Kinnita" nuppu. Veateate kordumisel võtke ühendust oma riikliku bürooga.
E-vorm ei saa ühendust toetusmäärade andmebaasiga. Palun kontrollige internetiühenduse toimimist ja proovige tegevust korrata vajutades "Kinnita" nuppu. Veateate kordumisel võtke ühendust oma riikliku bürooga
Kindlasummaliste toetuste määrad ei ole hetkel kättesaadavad. Palun proovige hiljem uuesti vajutades "Kinnita" nuppu. Veateate kordumisel võtke ühendust oma riikliku bürooga.
Tehnilised detailid
Projekti sisukokkuvõte
Palun kirjeldage lühidalt oma projekti sisu. Projekti sisukokkuvõte peab olema selge ja ülevaatlik ning sisaldama kindlasti järgnevat infot: taotluse üldine kontekst ja taust, projekti eesmärgid, osalejate arv ja profiil, tegevuste kirjeldus, projektijuhtimise metoodika, tulemuste ja oodatava mõju kirjeldus, võimalik kasu pikemas perspektiivis.
Palun pidage meeles, et Euroopa Komisjon või riiklik büroo võib projekti sisukokkuvõtet või osa sellest kasutada oma väljaannetes ning Erasmus+ tulemuste levitamise platvormil avaldamiseks.
Palun esitage sisukokkuvõte ka inglise keeles.
Osalevad organisatsioonid
Organisatsiooni nimi
Riik
Organisatsiooni tüüp
Organisatsioone kokku
Eelarve ülevaade
Ülevaade taotletavast toetusest.
Tege-vuse nr
Tegevuse tüüp
Reisitoetus
Korraldus-toetus
Erivajadusega seotud lisatoetus
Erikulud
Kokku
Kokku
Projekti kogu toetus
Kalkuleeritud toetus
Kontrollnimekiri
Enne taotluse esitamist palun kontrollige, et kõik Erasmus+ programmijuhendis välja toodud tehnilised tingimused oleksid täidetud:
olete kasutanud ametlikku KA3 taotlusvormi.
kõik vajalikud taotlusvormi väljad on täidetud.
teie organisatsioon on asutatud Eestis ja olete esitamas taotlust Eesti riiklikule büroole (vt punkt B.2).
taotlus on täidetud ühes Erasmus+ programmis osaleva riigi ametlikus keeles. Noortevaldkonna projekte 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.
partnerite kahepoolselt allkirjastatud kinnitus (mandaat) - kohustuslik kõikidele noortevaldkonna taotlejatele.
tegevuskava.
kõik osalevad  organisatsioonid on laadinud oma õiguslikku staatust tõendavad dokumendid osalejateportaali kaudu URF andmebaasi (vt programmijuhendis osa C või www.erasmuspluss.ee).
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 punkt M täismahus (kaks lehekülge) 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 punktis J 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
ühel juhul asutus, mida esindan, omab finantsilist ja haldussuutlikku võimekust esitatud projekti elluviimiseks
VÕI
teisel juhul  organisatsioon, mida esindan, vastab taotluskutses sätestatud avalik-õigusliku  organisatsiooni staatusele ning nõudmisel võib esitada seda tõendavad dokumendid,
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 mis tahes viisil mida riiklik büroo saab õigustada
- 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;
- ta ei ole hetkel administratiivse karistuse subjekt vastavalt Finantsregulatsiooni artiklile 109(1) (Council of Regulations 966/2012).
Nõustun, et:
Asutusele, 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 büroo poolt nõutavate andmete moonutamisel, valeandmete esitamisel või nõutavate andmete esitamata jätmisel.
Käesoleva taotluse aktsepteerimise korral on riiklikul bürool õigus avaldada organisatsiooni nimi ja aadress, eraldatud finantstoetuse kasutamise eesmärk, toetuse suurus ning finantseerimismäär.
Kohustun:
- minu  organisatsioon ja teised projekti partnerorganisatsioonid osalevad riikliku büroo 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 organisatsiooni 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.
Järgnev(ad) lisa(d) ei ole enam PDF dokumendile lisatud ning nad eemaldatakse lisade tabelist:
Järgnev(ad) lisa(d) ei ole läbi lisade tabeli manustatud, seega nad eemaldatakse:
Lisa
Eemalda
Palun pidage meeles, et kontrollnimekirjas mainitud dokumendid tuleb siia manustada enne taotluse elektroonilist esitamist.
Faili nimi
Faili suurus (kB)
Maht kokku
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 peale 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 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 bürood 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 vaidlusamiseks.
Vormi printimine
Prindi kogu vorm
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