Noorsootöötajate õpirände KA 1 (rahvusvaheline koolitus, õppevisiit,
seminarid, töövari, jm) rahastustingimused*
Abikõlblikud kulud
Reisimine, mille vahemaa
on 10-99 km: 20 eurot
osaleja kohta.
Rahvusvahelised reisikulud (TRAVEL)
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
Reisimine, mille vahemaa
kalkulaator”
on 500-1999 km: 275 eurot
*kalkuleerimiseks tuleb kasutada Euroopa Komisjoni osaleja kohta.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm Reisimine, mille vahemaa
ning kilomeetrite arv tuleb
on 2000-2999 km: 360 eurot
osaleja kohta.
võtta nö ühe otsa 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.

Suurteks riigisisesteks reisikuludeks ette nähtud lisatoetus.
Lisatoetus:




edasi-tagasi sõiduks päritoluriigi siseselt peamisesse
keskusesse/lennujaama ja (või) rongi-/bussijaama jõudmiseks
ja/või
edasi-tagasi sõiduks vastuvõtva riigi siseselt kaugemal paiknevasse
lõppsihtkohta jõudmiseks (peamisest keskusest/lennujaamast ja
(või) rongi-/bussijaamast).

Kui taotlusvormis on nõuetekohaselt põhjendatud, siis võib osaleja
ühe projektitegevuse raames saada kaks suurte riigisiseste
reisikulude lisatoetust: üks päritoluriigi siseselt peamisesse
keskusesse/lennujaama ja/või rongi-/bussijaama jõudmiseks ja üks
vastuvõtva riigi siseselt kaugemal paiknevasse lõppsihtkohta
jõudmiseks.

* Kehtib 2017 aastal rahastatud projektidele.

Riigisiseste reisikulude katteks,
mis ületavad 225 eurot (edasitagasi sõidu kohta): 180 eurot
osaleja kohta edasi-tagasi
sõiduks (sh saatvad/tugiisikud)

Vajadus peab olema selgelt
kirjeldatud projektitaotluses.

Elluviimise e korralduslikud kulud (ORGANISATIONAL
SUPPORT)
• Kõik kulud, mis on otseselt seotud projekti tegevuste
elluviimisega (nt majutus, toitlustus, materjalid,
meened, koolitaja tasu, sõit e kohalik transport
tegevuse ajal jne).
• Summa põhineb põhitegevuse kestvusel ja projektiga
seotud inimeste koguarvul (nt osalejad + koolitajad / eksperdid,
tugimeeskond).
Erikulud (EXCEPTIONAL COSTS)
• Viisa ning viisa taotlemisega seonduvad kulud,
vaktsiinide kulud.

• 56 eurot päevas x osalejate arv
(kui toimub Eestis)
• 48 eurot päevas x osalejate arv
(kui toimub EL naabruspiirkonda
riigis)
NB! Max 1100 eurot
inimese kohta kokku
Teiste riikide kohta vt
Programme Guide lk 100

100% abikõlbulikest
kuludest

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

75% abikõlbulikest kuludest



Kulud, mis on seotud finantstagatise andmisega juhul, kui riiklik
büroo seda nõuab.



Ääremaade piirkondadest, ülemeremaadest ja –territooriumidelt
pärit / sinna suunduvate osalejate suured reisikulud.

Vajadus peab olema selgelt
kirjeldatud projektitaotluses.

80% abikõlbulikest kuludest

Erivajadustega osalejate kulud (SPECIAL NEEDS
SUPPORT)
- täiendavad kulud, mis on seotud otseselt puuetega
osalejate kaasamisega.
NB! Oluline: piisav põhjendatus taotlusvormis.

* Kehtib 2017 aastal rahastatud projektidele.

Vajadus peab olema selgelt
kirjeldatud projektitaotluses.

100% abikõlbulikest
kuludest

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.

Elluviimise kulude (ORGANISATIONAL SUPPORT) rahastussummad riikide järgi, kus õpirände
põhitegevus aset leiab (Programme Guide lk 100):

* Kehtib 2017 aastal rahastatud projektidele.

