
Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse 

üldised abikõlblikkuse tingimused 2018 

 

Abikõlblikud 

osalevad 

organisatsioonid 

Iga organisatsioon, millel on asjakohane kvaliteedimärk või Erasmus+ 

vabatahtliku teenistuse akrediteering. 

Kes võivad taotleda? Taotleda võivad kõik ESK programmiriikide abikõlblikud organisatsioonid. 

Projekti kestus Vabatahtliku teenistuse 

projektid 

  3 kuni 24 kuud. 

ESK partnerluse projektid ESK partnerlus kestab 3 aastat (2018, 2019 and 

2020). Iga-aastased rahastamistaotlused katavad 

18-kuulise projektiperioodi. 

 

Kellele taotlus 

esitada? 

Vabatahtliku teenistuse 

projektid 

  Taotleva organisatsiooni asukohariigi riiklikule     

agentuurile. 

ESK partnerluse projektid Taotleva organisatsiooni asukohariigi riiklikule 

agentuurile. 

Iga-aastased taotlused tuleb esitada agentuurile, 

kellega ESK partnerlus on sõlmitud.  

 

 

Millal taotleda? 

Vabatahtliku teenistuse 

projektid 

Taotluse esitamise tähtaeg järgmise aasta 1. jaanuari 

ja 31. mai vahel algavate projektide jaoks on 16. 

oktoobril kell 12.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi). 

ESK partnerluse projektid Taotluse esitamise tähtaeg on 13. septembril kell 

12.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi).  

Iga-aastase rahastamise taotluse esitamise tähtaeg 

on 16. oktoobril kell 12.00 (keskpäev Brüsseli aja 

järgi). Oktoobriks esitatud projektid võivad alata 1. 

Jaanuarist 2018. 

 

 

 

 

Muud kriteeriumid 

Taotlusvormile tuleb lisada seadusliku esindaja kinnitus. 

Ettevalmistav kohtumine (APV): eelkõige vähemate võimalustega noorte 

tegevuste puhul. 

Kui projektis on ette nähtud APV, tuleb täita järgmised abikõlblikkuskriteeriumid: 

 APV kestus: maksimaalselt 2 päeva, arvestamata reisipäevi; 

Osalejate arv: üks esindaja iga tugiorganisatsiooni kohta. Osalejate arv võib olla 

suurem tingimusel, et kõik täiendavad osalejad on vähemate võimalustega 

vabatahtlikud.  

 

 



Täiendavad abikõlblikkuse kriteeriumid 

individuaalsele vabatahtlikule teenistusele 

 

Kestus 2 kuni 12 kuud, arvestamata reisiaega 

Vähemate võimalustega noorte teenistuse minimaalne kestus on 2 nädalat, 

arvestamata reisiaega. 

 

 

Toimumispaik 

Teenistused peavad toimuma programmiriigis või EL-i naabruspiirkonnas 

asuvas partnerriigis. 

Programmiriigist pärit vabatahtlikud peavad teenistuse läbima 

programmiriigis või EL-i naabruspiirkonnas asuvas partnerriigis. EL-i 

naabruspiirkonnas asuvast partnerriigist pärit vabatahtlikud peavad 

teenistuse läbima programmiriigis. 

 

 

 

 

 

Toetuskõlblikud osalejad 

Noored vanuses 18–30 aastat, kes elavad seaduslikult programmiriigis või 

EL-i naabruspiirkonnas asuvas partnerriigis ja kes on registreerunud Euroopa 

Solidaarsuskorpuse portaalis. 

Iga vabatahtlik võib elu jooksul osaleda vaid ühes Solidaarsuskorpuse 

vabatahtlikus teenistuses. Põhjendatud erandjuhtudel tohivad siiski 

vabatahtlikud, kes on juba osalenud riigisiseses vabatahtlikus teenistuses, 

osaleda seejärel ka piiriüleses vabatahtlikus teenistuses. Vastupidine aga 

võimalik ei ole ja teenistuse koguaeg ei tohi olla pikem kui 14 kuud. 

Osalemine ei ole võimalik vabatahtlikele, kes on juba osalenud mõnes 

Erasmus+ programmi vabatahtlikus tegevuses või Euroopa vabatahtlikus 

teenistuses. 

Erand: vabatahtlikud, kes on läbinud Erasmus+ programmi või Euroopa 

Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse kestusega kuni 2 kuud, võivad 

osaleda Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlikus teenistuses. 

 

 

Osalevate 

organisatsioonide arv 

Riikidevaheliste tegevuste puhul peab osalevaid organisatsioone olema 

vähemalt kaks: üks vastuvõttev organisatsioon ja üks tugiorganisatsioon. 

Tugiorganisatsioone peab olema üks iga osaleja päritoluriigi kohta. 

Riigisiseste tegevuste puhul on nõutud vähemalt üks vastuvõttev 

organisatsioon. 

 

Muud kriteeriumid 

Selleks, et kindlustada selge side riigiga, kus asub riiklik agentuur, millele 

taotlus esitati, peab vähemalt üks vastuvõttev või tugiorganisatsioon olema 

pärit vastava riikliku agentuuriga samast riigist. 

 

 

 

 

 



 

Täiendavad abikõlblikkuse kriteeriumid grupiteenistusele 

 

Tegevuse kestus 

2 nädalat kuni 2 kuud1, arvestamata reisiaega 

Tegevuse toimumispaik Tegevused peavad toimuma programmiriigis või EL-i naabruspiirkonnas 

asuvas partnerriigis. 

Kõlblikud osalejad Noored vanuses 18–30 aastat, kes elavad seaduslikult programmiriigis või 

EL-i naabruspiirkonnas asuvas partnerriigis ja kes on registreerunud 

Euroopa Solidaarsuskorpuse portaalis. 

Osalejate arv ja rühmade 

koosseis 

10–40 osalejat vähemalt kahest eri riigist, millest üks on programmiriik. 

Vähemalt veerand vabatahtlikest peab olema pärit välisriigist. 

Osalevate 

organisatsioonide arv 

Projektis peab osalema vähemalt üks vastuvõttev organisatsioon. 

 

Muud kriteeriumid 

Selleks, et kindlustada selge side riigiga, kus asub riiklik agentuur, millele 

taotlus esitati, peab vähemalt üks iga tegevusega seotud vastuvõttev või 

tugiorganisatsioon olema pärit vastava riikliku agentuuriga samast riigist. 

 

                                                           
1
 Kuni 59 päeva, arvestamata reisipäevi 


