
Noorte osalusprojektide rahastustingimused 2018 
 

 

Kõigile noorte osalusprojektidele abikõlblikud kulud 

 

 

Reisitoetus 

- Reisikulude kompensatsioon osalejatele: alates nende 

koduuksest kuni ürituse toimumispaika ja tagasi, 

- Kompensatsioon sõltub iga osaleja reisidistantsist, 

- Vahemaade arvutamiseks tuleb kasutada Euroopa Komisjoni 

poolt loodud spetsiaalset kalkulaatorit: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/tools/distance_en.htm 

10–99 km:              20 €/osaleja 

 

100-499 km:        180 €/osaleja 

 

500-1999 km:      275 €/osaleja 

 

2000-2999 km:    360 €/osaleja 

 

3000-3999 km:    530 €/osaleja 

 

4000-7999 km:    820 €/osaleja 

 

8000- ...   km:    1300 €/osaleja 

 

Korraldustoetus 

- Kõigi ülejäänud kulude katmiseks, mida on vaja teha projekti 

elluviimiseks (sh ettevalmistus ja järeltegevused), on ette 

nähtud fikseeritud summa osaleja kohta. 

 

 

C1.1 - 33€/päev ühe osaleja 

kohta, juhul kui tegevus leiab 

aset Eestis. 

 

Teiste riikide puhul vaata 

summasid allpool olevast 

tabelist. 

 

Täiendavalt on võimalik taotleda 

 

Erivajadustega seotud toetus 

- Lisakulud, mis on otseselt seotud osalejatega, kellel on puue, 

ja neid saatvate isikutega (sealhulgas reisi- ja elamiskulud, 

kui need on põhjendatud, ning nende osalejate toetus ei ole 

juba kaetud eelarvekategooriatega „reisimine” ja„korralduslik 

toetus”) 

 

 

100% abikõlblikest kuludest 

 

 

Erikulud 

- Viisade, vaktsiinide ja muu sellisega seonduvad kulud, 

- Vähemate võimalustega noorte kaasamisega seonduvad 

lisakulud (välja arvatud reisi- ja korraldustoetus) 

 

 

 

100% abikõlblikest kuludest 

 

 

- kulutused, mis on seotud (online) konsultatsioonidega, noorte 

küsitluste läbiviimisega või projekti tulemuste levitamisega, 

kui need on projekti eesmärgi saavutamiseks vajalikud, 

- kulud, mis on seotud finantstagatise andmisega juhul, kui 

riiklik büroo seda nõuab. 

- vajadus peab olema selgelt kirjeldatud projektitaotluses. 

 

 

75% abikõlblikest kuludest  

 

   

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

 

Maksimaalne toetussumma noorte osalusprojektile on 50 000 eurot. 

 

Tabel 1. Ühikuhinnad riikide järgi, kus projekti tegevus aset leiab: 

 

 Elluviimise kulud 

C1.1 

Belgia  42 

Bulgaaria  32 

Tšehhi Vabariik  32 

Taani  45 

Saksamaa  41 

Eesti  33 

Iirimaa  49 

Kreeka  38 

Hispaania  34 

Prantsusmaa  38 

Horvaatia  35 

Itaalia  39 

Küpros  32 

Läti  34 

Leedu  34 

Luksemburg  45 

Ungari  33 

Malta  39 

Holland  45 

Austria  45 

Poola  34 

Portugal  37 

Rumeenia  32 

Sloveenia  34 

Slovakkia  35 

Soome  45 

Rootsi  45 

Suurbritannia  45 

Endine Jugoslaavia Vabariik  Makedoonia 28 

Island  45 

Lichtenstein  45 

Norra  50 

Türgi 32 

Erasmus+ partnerriigid 29 


