
* Kehtib 2018 aastal rahastatud projektidele. 
 
 

Noorsootöötajate õpirände KA 1 (rahvusvaheline koolitus, õppevisiit, 
seminarid, töövari, jm) rahastustingimused* 

 
Abikõlblikud kulud 

 

Rahvusvahelised reisikulud (TRAVEL) 

Reisimine, mille vahemaa  

on 10-99 km: 20 eurot  

osaleja kohta.  

Reisimine, mille vahemaa  

•  Panus osalejate/koolitajate reisikuludesse. on 100-499 km: 180 eurot  

•  Elukohast kuni tegevuse toimumispaika ning tagasi osaleja kohta.  

•  Summad põhinevad kilometraažil - EK “vahemaa kalkulaator“ 
*kalkuleerimiseks tuleb kasutada Euroopa Komisjoni kalkulaatorit 
veebilehele:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm. Kilomeetrite arv tuleb võtta nö ühe 
otsa kohta 

 

Reisimine, mille vahemaa on 500-
1999 km: 275 eurot 
 osaleja kohta. 

 

 

 

 Reisimine, mille vahemaa  

 on 2000-2999 km: 360 eurot  

 osaleja kohta.  

 Reisimine, mille vahemaa  

 on 3000-3999 km: 530 eurot  

 osaleja kohta.  

  Reisimine, mille vahemaa  
  on üle 4000-7999 km: 820  

 eurot osaleja kohta.  

 Reisimine, mille vahemaa  

 on üle 8000 km: 1100 eurot  

 

osaleja kohta. 
  

Elluviimise e korralduslikud kulud (ORGANISATIONAL •  56 eurot päevas x osalejate arv   

SUPPORT)    (kui toimub Eestis)  

   

•  Kõik kulud, mis on otseselt seotud projekti tegevuste •  48 eurot päevas x osalejate arv  

elluviimisega (nt majutus, toitlustus, materjalid, 

 (kui toimub EL naabruspiirkonda 

riigis)  

meened, koolitaja tasu, sõit e kohalik transport 

NB! Max 1100 eurot 

inimese kohta kokku 

 

tegevuse ajal jne).  

•  Summa põhineb põhitegevuse kestvusel ja projektiga  

seotud inimeste koguarvul (nt osalejad + koolitajad / eksperdid, 

tugimeeskond). 

Teiste riikide kohta vt 

Programme Guide lk 100  

   

Erikulud (EXCEPTIONAL COSTS)   

•  Viisa ning viisa taotlemisega seonduvad kulud, 100% abikõlbulikest  

vaktsiinide kulud. kuludest  

•  Vähemate võimalustega noori kaasavate projektide puhul nt 
tugevdatud mentorluse kulud, spetsiaalne ettevalmistus jne NB! 
Oluline: piisav põhjendatus taotlusvormis. 
 

  

  

  

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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 Kulud, mis on seotud finantstagatise andmisega juhul, kui riiklik 
büroo seda nõuab. 
 
 
 

 

75% abikõlbulikest kuludest  

Vajadus peab olema selgelt 

kirjeldatud projektitaotluses. 

 

 

 Osalejate suured reisikulud 
Õpirände projektide taotlejatel on lubatud taotleda erakorraliste 
kulude eelarvest rahalist toetust osalejate reisikulude katteks 
(kuni 80% kõigist abikõlblikest kuludest, vt „Millised on 
rahastamiseeskirjad?”). See on lubatud eeldusel, et taotlejad 
põhjendavad, miks tavapärased rahastamisreeglid (fikseeritud 
summad, mis põhinevad reisi distantsil) ei kata osalejate 
reisikuludest vähemalt 70%. 
 
 
 

 

80% abikõlbulikest kuludest 

Vajadus peab olema selgelt   

kirjeldatud projektitaotluses. 

 

Erivajadustega osalejate kulud (SPECIAL NEEDS   

SUPPORT) 100% abikõlbulikest  

-   täiendavad kulud, mis on seotud otseselt puuetega kuludest  

osalejate kaasamisega.   

NB! Oluline: piisav põhjendatus taotlusvormis.   

 
 
NB! avalik-õiguslikud asutused regionaalsel/riiklikul tasandil, regioonide liidud, Euroopa 

territoriaalse koostöö organisatsioonid ja vastutustundlikud ettevõtted saavad projektitoetust 

taotledes rahastust 50% ülal ning allpool välja toodud toetussummadest. 
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Elluviimise kulude (ORGANISATIONAL SUPPORT) rahastussummad riikide järgi, kus õpirände 
põhitegevus aset leiab (vt ka Programme Guide ): 
  

 


