
Erasmus+: Euroopa Noored

Euroopa vabatahtliku teenistuse 
toetusesaajatele

EVS Check up

30.08.2017

nele.mets@archimedes.ee | 6979 237



Samm-sammult põhitõdedest

2



Partnerlus - ühine vastutus

• Leping sõlmitakse kõigi projekti osapooltega -
koordinaator ja partnerid. 

• Allkirjastab koordinaator ka teiste osapoolte 
eest (mandate´i alusel)

• Omavaheline leping (Volunteering agreement 
– varasem Activity agreement).
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Volunteering agreement
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Reisikulud

• Panus osaleja rahvusvahelisse reisikulusse.
• Reisitoetuse ühikuhinnaks on reisi alg- ja 

lõpppunkti vahelise reisi vahemaa kohta kehtiv 
ühikuhind vastavalt “vahemaa kalkulaatorile”.

• Toetus on abikõlblik, kui osaleja on õpirändega 
seoses tegelikult reisinud.

• Vaikimisi on alguspunktiks saatva
organisatsiooni asukoht ning lõpppunktiks
vastuvõtva organisatsiooni asukoht. Kui tegelik
algus- ja lõpppunkt on erinevad, siis tuleb seda
lõpparuandes Mobility Toolis selgitada.
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Reisikulud

Tõendusdokumendid

Peab olema, küsitakse lisakontrollis
• Allkirjastatud välisriigis toimunud õpirändest 

osavõtmise tõend (nimi, e-post, tegevuse 
asukoht, algus- ja lõppkuupäevad)

• Tegelik reisimarsruut, piletid, pardakaardid, muu 
kolmanda osapoole kinnitus, kus on ära toodud 
reisi algus- ja lõpp-punkt.



Õpirändest osavõtmise tõend
peab olema allkirjastatud nii 
vabatahtliku, kui vastuvõtva 

organisatsiooni poolt
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Korralduskulud – EE 18 eur/päev

• Kõik kulud, mis on otseselt seotud projekti tegevuste 
elluviimisega.

• Elukoht, kohalik transport  (arved)
• Toit (arved või stipendiumina)
• Mentor, tuutor (töövõtuleping)
• Tegevuste elluviimisega seotud kulud (arved)
• Ettevalmistamine (saatev org – nende arve või otsesed 

kuluarved)
• Koordineerimine (CO)
• Reisikindlustus 
• Nähtavus, tulemuste kasutamine ja levitamine

Lisainfo: http://vabatahtlikud.ee/uudis/toimus-vabatahtliku-tegevuse-oiguskeskkonna-seminar/



Korralduskulud

Tõendusdokumendid
Aruande juurde
• Aruanne Mobility Tool´is (sh vabatahtliku oma)
Peab olema, küsitakse lisakontrollis
• Allkirjastatud välisriigis toimunud õpirändest 

osavõtmise tõend (nimi, e-post, tegevuse 
asukoht, algus- ja lõppkuupäevad).

NB: Tasu makstakse vastavalt reaalselt ellu viidud 
teenistuse pikkusele.



Taskuraha – EE 3 eur/päev

• Arveid ei küsita.
• Kulu on abikõlbulik juhul, kui vabatahtlik õpirändes 

osaleb.

Tõendusdokumendid

Peab olema, küsitakse lisakontrollis
• Allkirjastatud välisriigis toimunud õpirändest 

osavõtmise tõend (nimi, e-post, tegevuse asukoht, 
algus- ja lõppkuupäevad).

• Tasu makstakse vastavalt reaalselt ellu viidud 
teenistuse pikkusele.

• Kogusumma väljamaksmise tõend (ülekannete 
ülevaade pangast või vabatahtliku allkirjastatud 
tõend).



Keeleõppe toetus

• keeleõppe toetus 150 eurot projektis (ülejäänud)

• või EK online õppesüsteem

Oluline: vabatahtliku tegelik osavõtt välisriigis

räägitava töökeele kursustest /õpingutest

Tõendusdokumendid (üks kolmest) 

peab olema, küsitakse lisakontrollis
- kursuse korraldaja poolt väljastatud osavõtu tõendid

- õppematerjalide soetamise kuludokumendid

- vabatahtliku kinnituskiri



Erikulud ja erivajaduste kulud

• Vaid taotluses taotletud sisus (nt viisakulud 
või vähemate võimalustega noorte 
kaasamisest tulenevad kulud). 

• Täpsustused lepingus.

Aruande juurde vaja esitada:

• Kuludokumentide koopiad (algsed 
kuludokumendid, mitte 
partnerorganisatsiooni arve).
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Lisaks

• Mittekasumlikkus – antava toetuse eesmärgiks 
ega tulemuseks ei tohi olla toetusesaajale 
kasumi tootmine.

• Topeltrahastamist ei saa – igal toetusesaajal on 
õigus ELi eelarvest saada ühele ja samale 
projektile ainult üks toetus. Projektide eristus.

• Mitte abikõlbulikud kulud – vt leping



Kuludokumendid

• Toetusesaaja peab säilitama kõiki 
originaaldokumente viis aastat alates 
jääkmaksest.

• Kui toetuse summa ei ületa 60 000 eurot on 
dokumentide säilitamise kohustus kolm aastat.



Signa kindlustus

• Tehakse enne koduriigist lahkumist

• Kindlustuskood

- Vabatahtlikul alati kaasas

- CO/HO/SO teavad

• Kindlustusjuhise jälgimine/teadlikkus

• Kui ei tea, mida teha: 

- Helista kindlustusele

- Helista büroosse
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Muudatused teenistustes

• Teenistuse aeg muutub

e-kiri büroole (veenduge, et kogu uus teenistuse pikkus mahub 
projektiperioodi)

• Teenistuse pikkus muutub

ametlik avaldus (kuupäevadega), kestval teenistusel vabatahtliku 
selgitus 

• Vabatahtlik muutub

E-kiri büroole, kogu uue vabatahtliku info uus sisestus Google 
ankeeti ja Mobility Tooli

Üldiselt saatev organisatsioon ei muutu – partnerlus jääb
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Muudatustest teavitamine

• kohustus noorteagentuuri teavitada kõikidest 
projekti vormilistest (näiteks eelarve) või sisulistest 
(tegevustes) muudatustest. 

• teavitada enne muudatuste sisseviimist ning saada 
muudatuste tegemiseks büroopoolne nõusolek.

• alati tuleb kirjas viidata projekti numbrile, mille kohta 
suhtlus käib (nt 2014-1-EE01-KA105-000XXX).



Lõpparuanne – Mobility TOOLis

� Max 2 kuud pärast projekti lõppu

� Vabatahtliku aruanne (Participant Report Form)

� Tegelik nädalakava

� Erikulude dokumentide koopiad

� NB: aruande sisu kvaliteeti hinnatakse

� http://euroopa.noored.ee/rahastus/aruandlus/
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Lõpparuande kvaliteet

• ulatus, mil määral saavutati ja viidi ellu toetusesaaja 
taotluses kirjeldatud tegevusi ja tulemusi

• õpiväljundite kvaliteet ja mõju – mida on õpiränne 
osalejatele avaldanud

• mõju, mida õpiränne on avaldanud osalevatele 
organisatsioonidele

• õpirännet toetavate praktiliste meetmete kvaliteet, mis 
hõlmab ettevalmistust,  seiret ja tuge õpirändes
osalejatele

• osalejate õpiväljundite tunnustamise/kinnitamise 
korraldamise kvaliteet

• ulatus, mil määral kanti õpirändes osalejatele 
lepingujärgselt üle toetussummad vastavalt toetusesaaja ja 
osaleja vahel.



Programmi Erasmus+ toetus

Programmi toetuse mainimine...

- kommunikatsioonis (meedias, blogis, listides jne),

- avalikel üritustel 

...on teie kui toetusesaaja lepingujärgne 
kohustus!
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Programmi toetus

• VISUAALNE 

- veebileht, nänn, kuulutus jms – lisa logo - SA Archimedese 
noorteagentuuri ja Erasmus+ sümboolika
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Programmi toetus

• SÕNUMIT EDASI ANDEV

film, loosung jms – lisa logo ja lause

“Käesolev projekt on ellu viidud Euroopa Ühenduse programmi Erasmus+: 
Euroopa Noored toetuse abil. Selle projekti sisu ei pruugi tingimata kajastada 
Euroopa Ühenduse või SA Archimedese seisukohti ega hõlma nendepoolset 

vastutust”
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Vaata lisa

Lisainfo, juhised ja logod on saadaval: 

http://euroopa.noored.ee/rahastus/proje
kti-kvaliteet/projekti-moju/projekti-

nahtavus/

EVT elluviimine ja aruandlusdokumendid 

(sh osavõtmistõendi põhi)

http://noored.ee/rahastus/aruandlus/euroopa-
vabatahtlik-teenistus/
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Küsimusi?

Kogemusi?
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