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A. Sissejuhatus 
 
Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu liikmesriigid on kokku leppinud 
programmi „Aktiivsed noored“ asutamises, millega jõustatakse noorte inimeste mitteformaalset 
õpet toetav õiguslik raamistik. See leiab aset aastast 2007 kuni 2013. aasta lõpuni.  
 
Programm „Aktiivsed noored“ annab olulise panuse oskuste omandamisse ning on seega peamine 
vahend, mis pakub noortele inimestele mitteformaalset ja informaalset õpet koos Euroopa 
mõõtmega. See annab oma panuse ka läbivaadatud Lissaboni strateegias sätestatud eesmärkide 
saavutamisse,1Euroopa noortepakti,2noorsooalase koostöö Euroopa raamistikku3 ning komisjoni 
plaani D demokraatia, dialoogi ja debati kohta4 ning sellega püütakse Euroopa tasandil vastata 
noorte vajadustele noorukieast täiskasvanueani.  
 
Programm „Aktiivsed noored" tugineb varasema programmi „Euroopa noored“ (1989–1999), 
Euroopa vabatahtliku teenistuse ning tegevusprogrammi NOORED (2000–2006) kogemustele. 
 
Seda programmi esitles komisjon pärast ulatuslikku konsulteerimist erinevate noorsoo valdkonna 
huvirühmadega. Programmi NOORED vahehindamine toimus aastal 2003 ning selle käigus saadi 
mitmekesist tagasisidet paljudelt programmiga seotud spetsialistidelt, huvirühmadelt ja 
üksikisikutelt. Programmi „Aktiivsed noored“ väljatöötamisel kasutati eelhindamist.  
 
See programm on reaktsioon kogu Euroopas noorte hulgas ilmnevatele arengutele. See järgib ka 
Euroopa noorsooalase koostööraamistiku viimaseid arenguid ning toetab vastavaid poliitilisi 
protsesse. 
 
Programmi „Aktiivsed noored“ (2007–2013) kogueelarve on 885 000 000 eurot. 

 
Enne programmi „Aktiivsed noored“ 2007. aasta projektikutsete rakendamist peavad olema täidetud 
järgmised tingimused: 
• programmi „Aktiivsed noored“ iga-aastase tööprogrammi vastuvõtmine pärast selle esitamist 

programmikomiteele;  
• Euroopa Liidu 2007. aasta eelarve vastuvõtmine eelarvepädevate institutsioonide poolt.  

 
Lisaks juhitakse lugejate tähelepanu järgmisele: 
 
Lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele osalevad 2007. aastal programmis tõenäoliselt ainult EFTA/EMP riigid 

(Island, Liechtenstein ja Norra) ja Türgi; nende osalemise eelduseks on programmi loomise otsuses nimetatud 
erilepingute sõlmimine. 

 
Komisjon julgustab Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit taotlejaid esitama projekte, kuhu kaasataks partnereid või 

osalejaid nendest neljast riigist.  Siiski ei saa komisjon garanteerida, et vajalikud lepingud sõlmitakse enne 
projektide valimise kuupäeva.  

 

                                                 
1 Koostöö majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel. Lissaboni strateegia uus algus“, KOM (2005) 24, 2. veebruar 
2005. 
2 22-23.3.2005 Euroopa Ülemkogu Brüsseli istungjärgu eesistuja otsused, 1. lisa  
3 Nõukogu 27. juuni 2002. aasta resolutsioon (2002/C 168/02) Euroopa koostööraamistiku kohta noorsoo valdkonnas, 
EÜT C 168, 13.7.2002, lk 2–5. 
4 KOM(2005) 494 lõplik, 13. oktoober 2005. 
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Esimesel aastal soovitatakse Euroopa Liidu liikmesriikidel esitada igaks juhuks projekte, mis oleksid tõenäoliselt 
abikõlblikud ka juhul, kui lepinguid ei sõlmita õigeaegselt (eelkõige piisav partnerite ja/või osalejate arv 
Euroopa Liidu liikmesriikidest vastavalt allprogrammi nõuetele).   
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Programmi „Aktiivsed noored“ eesmärgid 
Programmi „Aktiivsed noored“ õiguslikus aluses sätestatud üldeesmärgid on järgmised: 
 

• edendada noorte inimeste kodanikuaktiivsust üldiselt, aga eelkõige nende Euroopa 
kodaniku aktiivsust;  

• kujundada noorte inimeste seas solidaarsust ja edendada sallivust, et eelkõige 
tugevdada Euroopa Liidu sotsiaalset ühtekuuluvust; 

• tugevdada eri maade noorte üksteisemõistmist; 
• panustada noorsootegevuse tugisüsteemide kvaliteedi ja kodanikuühiskonna 

organisatsioonide noorsooalase võimekuse arendamisse; 
• edendada Euroopa noorsooalast koostööd. 

 
Kõnealuseid üldeesmärke rakendatakse projekti tasandil, võttes arvesse järgmisi 
püsiprioriteete. 

 

Programmi „Aktiivsed noored“ prioriteedid 

1)  Euroopa kodakondsus 

Programmi „Aktiivsed noored“ üks prioriteet on teadvustada noortele, et nad on 
Euroopa kodanikud. Eesmärk on julgustada noori inimesi avaldama arvamust 
Euroopa teemadel, sealhulgas Euroopa kodakondsuse teemal, ning kaasata neid 
arutelusse Euroopa Liidu ülesehituse ja tuleviku üle.  
 
Seetõttu peaksid projektid olema tugeva Euroopa-mõõtmega ning ergutama 
arutelusid kujuneva Euroopa ühiskonna ja selle väärtuste üle. 

2) Noorte inimeste osalemine 

Programmi „Aktiivsed noored“ peamiseks prioriteediks seatakse noorte osalemine 
demokraatias. Osalemise üldeesmärk on julgustada noori olema aktiivsed kodanikud. 
Kõnealune eesmärk hõlmab kolme järgmist mõõdet, mis on sätestatud nõukogu 
resolutsioonis5 ühiste eesmärkide kohta noorte osaluse ja teavitamise valdkonnas: 
 

• suurendada noorte inimeste osalemist oma kogukonna kodanikuelus; 
• suurendada noorte inimeste osalemist esindusdemokraatia süsteemis;  
•  rohkem toetada eri viise, kuidas õppida osalema.  

 
Programmi „Aktiivsed noored“ raames rahastatavad projektid peaksid peegeldama 
neid kolme mõõdet, seades projekti elluviimise pedagoogiliseks põhimõtteks 
osalemise.  

                                                 
5  Nõukogu 25. novembri 2003. aasta resolutsioon (2003/C 295/04), ELT C 295, 5.12.2003, lk 6–8. 



 7

3)  Kultuuriline mitmekesisus 

Programmi „Aktiivsed noored“ prioriteetideks on kultuurilise mitmekesisuse 
austamine ning võitlemine rassismi ja ksenofoobia vastu. Programmiga plaanitakse 
arendada noorte kultuuridevahelist õpet, hõlbustades eri kultuuridest ja rahvustest 
ning erineva religioosse taustaga noorte ühistegevusi.  

 
Seoses projektide väljatöötamise ja rakendamisega tähendab see, et projektis 
osalevad noored peaksid olema teadlikud projekti kultuuridevahelisest mõõtmest. 
Projektis osalejatele tuleb kultuuridevaheliste töömeetodite abil anda võimalus 
osaleda võrdsetel alustel. 

4)  Vähesemate võimalustega noorte inimeste kaasamine 

Euroopa Komisjon peab tähtsaks prioriteediks anda vähesemate võimalustega 
noortele juurdepääs programmile „Aktiivsed noored“.  
 
Noorte rühmitused ja organisatsioonid peaksid võtma asjakohaseid meetmeid, 
vältimaks teatavate sihtrühmade tõrjutust. Programm „Aktiivsed noored“ on 
mõeldud kõigile ning tuleks teha jõupingutusi erivajadustega noorte kaasamiseks. 
 
Tihedas koostöös riiklike büroode ja SALTO teabekeskustega on Euroopa Komisjon 
algatanud strateegia vähesemate võimalustega noorte kaasamiseks programmi 
„Aktiivsed noored“, suunates tähelepanu eelkõige halvemas hariduslikus, sotsiaal-
majanduslikus, kultuurilises või geograafilises olukorras olevatele või puuetega 
noortele. 
 
Lisaks võidakse programmile „Aktiivsed noored“ seada ka iga-aastased prioriteedid 
ning teatada nendest komisjoni ja riiklike büroode veebisaidil ning käesoleva 
programmijuhendi lisas. 
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Programmi „Aktiivsed noored“ ülesehitus 
Programmi „Aktiivsed noored“ eesmärkide saavutamiseks nähakse ette viis allprogrammi. 

Allprogramm 1 – Euroopa noored 

Selle allprogrammiga soovitakse:  
 

• suurendada noorte inimeste liikuvust noorsoovahetuse kaudu; 
• arendada noorte inimeste kodanikutunnet ja üksteisemõistmist, toetades 

demokraatias osalemisega seotud noorsooalgatusi, projekte ja tegevust.  
 
Allprogrammiga 1 toetatakse järgmisi meetmeid. 

1.1  Noorsoovahetused 

Noorsoovahetused pakuvad eri riikide noorte (põhimõtteliselt vanuses 13–25 aastat) 
rühmadele võimalust kohtuda ja teineteise kultuure tundma õppida. Rühmad 
plaanivad üheskoos omavahelisi noorsoovahetusi mõlemale poolele huvi pakkuval 
teemal. 

1.2.  Noorsooalgatused 

Selle allmeetmega toetatakse kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil 
väljatöötatud rühmaprojekte. Samuti toetatakse sellega eri riikide sarnaste projektide 
võrgustamist, tugevdamaks seega nende Euroopa-mõõdet ning parandamaks noorte 
inimeste koostööd ja nendevahelist kogemuste vahetust. Noorsooalgatused on 
suunatud peamiselt noortele vanuses 18–30 aastat. Noori alates 15. eluaastast võib 
kaasata juhul, kui neid saadab noorsootöötaja või juhendaja.  

1.3.  Noorte demokraatia projektid 

Selle allmeetmega toetatakse noorte inimeste osalemist kohaliku, piirkondliku või 
riikliku tasandi demokraatias, aga ka rahvusvahelisel tasandil. Allmeetmes võivad 
osaleda noored vanuses 13–30 aastat. 

Allprogramm 2 – Euroopa vabatahtlik teenistus 

Euroopa vabatahtlik teenistus toetab noorte inimeste osavõttu eri vormides 
vabatahtlikust tegevusest nii Euroopa Liidus kui väljaspool seda.  
 
Selles allprogrammis osalevad noored inimesed (vanuses 18–30) võtavad iseseisvalt 
või rühmadena osa mittetulunduslikust tasustamata tegevusest. Teenistus võib kesta 
kuni kaksteist kuud. Erandjuhtudel võivad Euroopa vabatahtlikus teenistuses osaleda 
ka vähemalt 16aastased noored. 
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Allprogramm 3 – noored maailmas 

Selle allprogrammi eesmärk on toetada projekte partnerriikidega, eelkõige 
noorsoovahetusi ning noortetöös ja noorteorganisatsioonides aktiivseid osalejaid ning 
noorteorganisatsioonide partnerluste ja võrgustike arengut. 

3.1.  Koostöö Euroopa Liidu naaberriikidega 

Selle allmeetmega toetatakse projekte partneritest naaberriikidega. Peamiselt 
toetatakse sellega noorsoovahetusi ning noorsooalaseid koolitus- ja 
võrgustamisprojekte.  

3.2.  Koostöö maailma teiste riikidega 

Selles allmeetmes käsitletakse noorsooalast koostööd, eelkõige heade tavade vahetust 
maailma muudes osades asuvate partnerriikidega. Sellega julgustatakse noorte 
inimeste ja noorsootöötajate vahetusi ja koolitust ning noorte partnerlusi ja 
noorteorganisatsioonide võrgustikke.  

Allprogramm 4 – noorte tugisüsteemid 

Selle meetmega toetatakse asutusi, mis tegutsevad Euroopa tasandil aktiivselt 
noorsoo alal, eelkõige noortega tegelevate valitsusväliste organisatsioonide 
tegutsemist, nende võrgustamist, projekte välja töötavate inimeste nõustamist, 
tagades kvaliteedi noortetöös ja noorteorganisatsioonides aktiivsete osalejate 
vahetuste, koolituste ja võrgustamise abil. Lisaks soodustatakse innovatsiooni ja 
kvaliteeti, pakutakse noortele teavet, arendatakse programmi eesmärkide täitmiseks 
vajalikke struktuure ja meetmeid ning soodustatakse partnerlusi kohalike ja 
piirkondlike ametiasutustega. 
 
Allprogramm 4 on jagatud kaheksaks allmeetmeks: 

4.1. Toetus aktiivselt Euroopa tasandil noorsoo alal tegutsevatele asutustele 

See allmeede hõlmab tegevustoetusi valitsusvälistele organisatsioonidele, mis 
tegutsevad Euroopa tasandil aktiivselt noorsoo alal eesmärgiga teenida üldhuve. 
Nende tegevus on suunatud noorte inimeste osalemisele avalikus elus ja ühiskonnas 
ning Euroopa noorsooalase koostöö arendamisele. 

4.2. Toetus Euroopa noortefoorumile 

Selle allmeetme raames antakse igal aastal toetust Euroopa noortefoorumi 
käimasolevale tegevusele.  

4.3. Noortetöös ja noorteorganisatsioonides aktiivsete osalejate koolitus ja võrgustamine 

Selle allmeetmega toetatakse noortetöös ja noorteorganisatsioonides aktiivsete 
osalejate koolitust ja nende võrgustamist, eelkõige nendevahelist kogemuste ja heade 
tavade vahetust, aga samuti tegevusi, millest võivad lähtuda pikaajalised 
kvaliteetprojektid ning partnerluste ja võrgustike loomine. 



 10

4.4. Innovatsiooni ja kvaliteeti soodustavad projektid 

Selle allmeetmega toetatakse projekte, millega tutvustatakse, rakendatakse ja 
edendatakse noorsooalaseid uudseid lähenemisviise.  

4.5. Noorte ning noortetöös ja noorteorganisatsioonides aktiivsete osalejate teavitamine 

Selle allmeetmega toetatakse neid Euroopa ja riikliku tasandi meetmeid, mis 
hõlbustavad noorte juurdepääsu teabele ja sideteenustele ning suurendavad noorte 
inimeste osalust kasutajasõbralike sihtgrupikohaste infotoodete ettevalmistamises ja 
levitamises.  Samuti toetatakse selle allmeetmega selliste Euroopa, riiklike, 
piirkondlike ja kohalike noorteportaalide arendamist, mis on mõeldud asjakohase 
teabe levitamiseks.  

4.6. Partnerlused 

Selle allmeetme raames rahastatakse piirkondlike või kohalike ametiasutuste 
partnerlusi, arendamaks programmi erinevaid meetmeid ühendavaid pikaajalisi 
projekte.  

4.7.  Toetus programmi struktuuridele 

Selle allmeetmega rahastatakse programmi haldusstruktuure, eelkõige riiklikke 
büroosid. 

4.8. Programmile lisandväärtuse andmine 

Selle allmeetme abil rahastab komisjon seminare, kollokviume ja koosolekuid, et 
lihtsustada programmi rakendamist ja selle tulemuste väärtustamist. 

Allprogramm 5 – toetus Euroopa noorsooalasele koostööle 

Selle allprogrammiga soovitakse: 
 
• algatada läbimõeldud dialoog erinevate noorsoo alal tegutsejate vahel, eelkõige 

noorte endi, noorsootöötajate, noorteorganisatsioonide ning poliitikakujundajate 
vahel,  

• toetada noorteseminare ning riiklikke ja riikidevahelisi noorteseminare, 
• anda oma panus noorsooalase poliitilise koostöö arengusse,  
• hõlbustada noorte paremaks mõistmiseks vajalike võrgustike väljatöötamist, 
• toetada koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega. 

5.1. Noorte inimeste ja noorsoopoliitika eest vastutajate kohtumised 

Selle allmeetmega toetatakse noorte inimeste, noorsootöötajate ja noorsoopoliitika 
eest vastutajate koostööd, seminare ja läbimõeldud dialoogi. Need tegevused 
hõlmavad Euroopa Liidu eesistujate korraldatud konverentse ja Euroopa 
noortenädalat. 
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5.2. Toetus tegevusele, millega teadvustatakse paremini noorsooga seonduvat 

Selle allmeetmega toetatakse avatud koordineerimismeetodi raames algatatud 
projekte, mis hõlmavad noorsoo prioriteetidega seonduvate olemasolevate teadmiste 
väljaselgitamist.  

5.3. Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega 

Selle meetme abil toetatakse Euroopa Liidu koostööd rahvusvaheliste noorsoo alal 
töötavate organisatsioonidega, eelkõige Euroopa Nõukogu ja ÜRO või selle 
allasutustega. 
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B. Programmi „Aktiivsed noored“ 
rakendamine 

Kes rakendab programmi „Aktiivsed noored“?  

Euroopa Komisjon 

Programmi „Aktiivsed noored“ sujuva toimimise eest vastutab Euroopa Komisjon. 
Komisjon haldab jooksvalt programmi eelarvet ning seab prioriteete, sihte ja 
kriteeriume. Lisaks juhendab ja jälgib komisjon programmi üldist rakendamist, 
järelmeetmeid ja hindamist Euroopa tasandil. 

 
Samuti vastutab Euroopa Komisjon riiklike büroode järelevalve ja koostöö eest. 
Need bürood määratakse ja luuakse programmi iga osalisriigi noorsooküsimustega 
tegelevate ametiasutuste poolt. Euroopa Komisjon teeb tihedat koostööd riiklike 
büroodega ning jälgib nende tegevust.  
 
Euroopa Komisjon tugineb hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri 
täitevasutusele. 

Riiklikud bürood 

ELi liikmesriigid, aga ka teised programmi osalisriigid kaasatakse programmi 
„Aktiivsed noored“ juhtimisse, eelkõige programmikomitee kaudu, millesse nad 
määravad oma esindajad. Samuti vastutavad nad riiklike büroode määramise ja 
järelevalve eest. Viimatimainitud ülesannet täidetakse koos Euroopa Komisjoniga. 

Programmi „Aktiivsed noored“ riiklikud bürood 

Programmi „Aktiivsed noored“ rakendamine on suuremalt jaolt detsentraliseeritud, 
et teha toetuse saajatega võimalikult tihedat koostööd ning et kohaneda paremini 
riiklike süsteemide ja noorte olukorra erinevustega. Programmi iga osalisriik määrab 
riikliku büroo (vt allpool). Riiklikud bürood edendavad ja rakendavad programmi 
riigi tasandil ning toimivad ühenduslülina Euroopa Komisjoni, riiklike, piirkondlike 
ja kohalike projekti elluviijate ning noorte endi vahel. Büroode ülesanded on 
järgmised: 
 

• koguda ja avaldada asjakohast teavet programmi „Aktiivsed noored“ kohta; 
• hallata nende projektitaotluste läbipaistvat ja erapooletut väljavalimist, mida 

otsustatakse rahastada detsentraliseeritult; 
• tagada tõhusad ja tulemuslikud haldusprotsessid; 
• leida koostööhuvilisi väljastpoolt, aitamaks kaasa programmi rakendamisele; 
• hinnata ja seirata projekti rakendamist; 
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• toetada projektitaotlejaid ja projektide elluviijaid programmi kogu 
olelustsükli jooksul; 

• kujundada koos kõigi riiklike büroodega ja komisjoniga välja hästi toimiv 
võrgustik; 

• muuta programm nähtavamaks; 
• edendada programmi tulemuste väärtustamist ja levitamist riiklikul tasandil.  

 
Lisaks on neil oluline vahendusroll noortetöö arendamisel:  
 
• luues võimalusi kogemuste vahetamiseks; 
• pakkudes koolitust ja mitteformaalse õppe kogemust; 
• edendades selliseid väärtusi, nagu sotsiaalne hõlvatus, kultuuriline 

mitmekesisus ja kodanikuaktiivsus; 
• toetades kõikvõimalikke, eeskätt organiseerimata noortestruktuure ja -rühmi; 
• ergutades mitteformaalse õppe tunnustamist asjakohaste meetmete abil. 
 

Lisaks toimivad riiklikud bürood Euroopa noorsooalase koostööraamistiku 
tugistruktuurina. 

Hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutus 

Programmi „Aktiivsed noored“ allprogrammide tsentraliseeritud rakendamise eest 
vastutab hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutus. See asutus 
vastutab nende projektide kogu olelustsükli eest. 
 
Lisaks on täitevasutuse kanda jaotises „Millist abi on võimalik saada?“ esitatud 
tugitegevused. 

Muud struktuurid 

Lisaks ülaltoodud organitele pakuvad programmile „Aktiivsed noored“ 
omapoolseid täiendavaid kogemusi järgmised struktuurid: 

SALTO teabekeskused 

SALTO teabekeskuste eesmärk on parandada programmi „Aktiivsed noored“ 
raames rahastatavate projektide kvaliteeti prioriteetsetes valdkondades. 
Kõnealustes Euroopa prioriteetsetes valdkondades pakub SALTO riiklikele 
büroodele ja Euroopa noortetööle ressursse, teavet ja koolitust ning ergutab 
mitteformaalse õppe tunnustamist. 

Võrgustik Eurodesk 

Võrgustik Eurodesk pakub teavet noortele ja nendega töötavatele inimestele 
Euroopas pakutavate õppimis-, koolitus- ja noorsooga seotud võimaluste kohta ning 
noorte osalemise kohta Euroopa tegevustes. Võrgustik Eurodesk pakub teenusena 
vastuseid päringutele ning teavet rahastamise, ürituste ja väljaannete kohta.  
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Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu partnerlus noorsootöö valdkonnas 

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu partnerlusega soovitakse suurendada 
nende kahe institutsiooni ning nende huvirühmade vahelist sünergiat peamiselt 
noorsoopoliitika, noortetöö ning noorsooalase teadustegevuse vallas. Partnerlus 
võimaldab pakkuda koolitusi, seminare, võrgustike kohtumisi ning koolitusmaterjale, 
mida saab kasutada projekti ettevalmistamisel ja rakendamisel. Sellega hallatakse ka 
Euroopa noorsoopoliitika teadmuskeskust (European Knowledge Centre for Youth 
Policy, EKCYP), kogu Euroopa noorsoopoliitika uurimisandmebaasi.  
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Kes osalevad programmis „Aktiivsed noored“?  

 
Programm „Aktiivsed noored“ on suunatud noortele inimestele vanuses 13–30 eluaastat 
(noor peab olema programmi osalisriigi või – sõltuvalt tegevuse laadist – ühe partnerriigi 
seaduslik elanik), aga ka teistele noorsoo ja mitteformaalse õppe alal tegutsejatele.  
 
Programmi peamine sihtrühm on noored inimesed vanuses 15–28 eluaastat. 
 
Programm on avatud kõigile noortele inimestele, olenemata nende haridustasemest või 
sotsiaalsest ja kultuurilisest taustast. 

Osalejate vanusepiirangud 

Iga allprogrammi puhul kehtivad vanusepiirangud on toodud allolevas tabelis. 
 
Ülemine vanusepiir:  osalejad ei tohi taotluse tähtaja jooksul olla vanemad kui 
osutatud suurim vanus. Näiteks kui ülemine vanusepiir on 25 eluaastat, ei tohi 
osalejad taotluse tähtaja jooksul saada 26aastaseks.  
 
Alumine vanusepiir: osalejad peavad vähemalt taotluse tähtajaks ületama alumise 
vanusepiiri. Näiteks kui alumine vanusepiir on 13 eluaastat, peavad osalejad taotluse 
tähtajaks olema saanud 13aastaseks.  

 
   Alumine vanusepiir Ülemine vanusepiir Erand 

Allprogramm 1: Euroopa Noored    
 
1.1 Noorsoovahetus   13   25         26-30 
1.2. Noorsooalgatused   18   30        15-17 
1.3. Noorte 
       demokraatia projektid    13   30      
   Puudub 
 
Allprogramm 2: Euroopa vabatahtlik teenistus 
               Alumine vanusepiir        Ülemine vanusepiir
 Erand 
     18   30         16-17 
 
Allprogramm 3: Noored maailmas 
Noorsoovahetuste puhul kehtivad allprogrammi 1 eeskirjad, koolitus- ja 
võrgustamisprojektide puhul allmeetme 4 eeskirjad. 
 
Allprogramm 4: Noorte toetussüsteemid 
Vanusepiirid puuduvad 
 
Allprogramm 5: Euroopa noorsooalane koostöö 
5.1 Riikidevahelised noorteseminarid ja riiklikud noorteseminarid 
             Alumine vanusepiir           Ülemine vanusepiir  
 15 30 
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Erandkorras alandatud vanusepiiri – nagu on ette nähtud noorsooalgatuste ja Euroopa 
vabatahtliku teenistuse puhul – võib kohaldada ainult tingimusel, et tagatakse 
asjakohane järelevalve.  

Programmi osalisriigid ja partnerriigid 

Enamik programmi „Aktiivsed noored“ raames kaasrahastatavatest 
projektitüüpidest nõuab kahe või enama partneri vahelist partnerlust. Eristatakse 
programmi osalisriike ja partnerriike. 

Programmi osalisriigid  

Programmis osalevad järgmised riigid: 
Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid6 

 
Austria 
Belgia 
Bulgaaria 
Küpros 
Tšehhi 
Taani 
Eesti 
Soome 
Prantsusmaa 

Saksamaa 
Kreeka 
Ungari 
Iirimaa 
Itaalia 
Läti 
Leedu 
Luksemburg 
Malta 

Holland 
Poola 
Portugal 
Rumeenia 
Slovakkia 
Sloveenia 
Hispaania 
Rootsi 
Ühendkuningriik 

 

Osalevad Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA)7 riigid, mis 
on ühtlasi Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmed8  

 
Island Liechtenstein Norra 

 

Osalevad Euroopa Liidu kandidaatriigid9 

 
 Türgi   

 
Osalejad programmi osalisriikidest saavad osa võtta kõigist programmi „Aktiivsed 
noored“ allprogrammidest. 

                                                 
6 Programmi „Aktiivsed noored“ raames on abikõlblikud ka ülemeremaade ja -territooriumide isikud ning asjakohastel 
juhtudel ka ülemeremaade ja -territooriumide avalikud ning eraõiguslikud asutused ja institutsioonid, mille suhtes 
kohaldatakse programmi eeskirju ja nendes liikmesriikides kehtivat korda, millega ülemeremaad ja -territooriumid on 
seotud. Kõnealuste ülemeremaade ja -territooriumide loend on toodud nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsuse 
(ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega (2001/822/EÜ), ELT L 314, 30.11.2001) 
lisas 1A 
7 Šveits saab osalisriigiks ELi ja Šveitsi vahel sõlmitud kahepoolse lepinguga. 
8 EFTA/EMP liikmesriikide osalemine jõustub vastava EMP ühiskomitee otsusega. 
9 Juhul kui täidetakse vajalikke tingimusi programmi rakendamiseks riiklikul tasandil. 
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Partneritest naaberriigid10 
Programm „Aktiivsed noored“ toetab programmi osalisriikide ja partneritest 
naaberriikide koostööd. 
 

Kagu-Euroopa11 

 

Ida-Euroopa ja 
Kaukasus12 

 

Vahemere 
partnerriigid13 

 
Albaania 
Bosnia ja Hertsegoviina 
Horvaatia 
endine Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariik 
(FYROM) 
Montenegro 
Serbia14 

 
 

 
Armeenia 
Aserbaidžaan 
Valgevene 
Gruusia 
Moldova 
Vene Föderatsioon15 
Ukraina 
 

 
Alžeeria 
Egiptus 
Iisrael 
Jordaania 
Liibanon 
Maroko 
Läänekalda ja Gaza 
sektori Palestiina 
omavalitsus 
Süüria 
Tuneesia 

 

Maailma teised partnerriigid 

Programmi allprogrammi 2 ja allmeetme 3.2 raames on võimalik koostöö maailma 
teiste partnerriikidega, kes on allkirjastanud asjaomased noorsooalased lepingud 
Euroopa Ühendusega.  

Viisad 

Põhimõtteliselt on programmi „Aktiivsed noored“ raames Euroopa Liidu (EL) 
välistest riikidest ELi saabuvatel toetusesaajatel ning EList ELi mittekuuluvatesse 
riikidesse eri noorsooprojektidest osa võtma suunduvatel noortel tarvis taotleda 
vastava võõrustajariigi viisat. Samuti võivad teise ELi liikmesriiki sisenemiseks 
vajada viisat noored, kes elavad alaliselt ELi liikmesriigis, aga kellel on ELi 
mittekuuluva riigi kodakondsus/pass.  
 
Taotlejal on kohustus tagada – koostöös kõigi partnerorganisatsioonidega –, et mis 
tahes nõutavad viisad on olemas juba enne plaanitud tegevuse algust. Tungivalt 
soovitatakse alustada viisa taotlemist palju varem, kuna see toiming võib mitu 
nädalat aega võtta. 
 

                                                 
 
11 Stabiliseerimis-- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid 
12 Euroopa naabruspoliitikas sätestatud riigid, mis on allkirjastanud asjaomased noorsooalased lepingud Euroopa 
Ühendusega. 
13 Sama, mis ülalpool. 
14 Sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244. 
15 Kuigi Vene Föderatsioon ei osale Euroopa naabruspoliitikas, peetakse seda siiski partnerriigiks vastavalt Euroopa 

Liiduga allkirjastatud partnerluse erilepingule.. 
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Komisjon on programmi „Aktiivsed noored“ osavõtjate huvides avaldanud mõned 
üldsoovitused viisa/elamisloa taotlemise kohta. See dokument on koostatud 
noorteorganisatsioonide, noorsootöötajate ja -juhtide ning noorte inimeste huvides, 
eesmärgiga pakkuda neile abi ja nõuandeid viisataotluse ettevalmistamiseks 
lühiajaliste (kuni kolm kuud) ja pikaajaliste (üle kolme kuu) vahetusprojektide puhul. 
Dokumenti on võimalik alla laadida komisjoni veebisaidilt.  
 
Viisade, elamislubade, sotsiaalkindlustuse jne kohta võib saada täiendavat nõu ja 
toetust riiklikelt büroodelt ja täitevasutuselt. 

Üldised valikumenetlused 
Projekti elluviijad ja projekti käivitamisest huvitatud noored peavad täitma asjakohased 
taotlused ning järgima allpool lühidalt kirjeldatud ja iga allprogrammi juures 
üksikasjalikumalt selgitatud taotluse esitamise korda.  
 
Iga toetuse andmise otsus põhineb vastavusel formaalsetele ja kvaliteedikriteeriumidele ning 
eesmärkidele, aga ka programmi „Aktiivsed noored“ ja selle allprogrammide 
prioriteetidele. 
 
Enamiku taotlusi vaatavad riigi tasandil läbi riiklikud bürood. Projekte valivad riiklikud 
valimisrühmad, mis koosnevad noorsoo ja noorsooprogrammide teemat tundvatest 
inimestest, näiteks riiklike noortekogude liikmetest. Valik tehakse vastavalt Euroopa 
Komisjoni juhtnööridele. 
 
Otseselt Euroopa tasandil vaadatakse läbi väga vähesed teatud tüüpi projektid ning need 
valib enamjaolt välja täitevasutus.  
 
Kõigi allprogrammide puhul peavad taotluse otse täitevasutusele esitama need Euroopa 
valitsusvälised organisatsioonid, mille põhiasukoht on ühes programmi osalisriigis ja millel 
on filiaalid vähemalt kaheksas programmi osalisriigis.  

Taotlemistähtajad 

Riiklikul tasandil valitavatel projektidel on aastas viis taotlemistähtaega: 
 

Projektid, mis algavad 
vahemikus 

Taotlemistähtaeg16 

1. mai – 30. september 1. veebruar 
1. juuli – 30. november 1. aprill 
1. september – 31. jaanuar 1. juuni 
1. detsember – 30. aprill 1. september 
1. veebruar – 31. juuli 1. november 

 
Kõigil Euroopa tasandil valitavatel projektidel on aastas kolm taotlemistähtaega:  
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Projektid, mis algavad 
vahemikus 

Taotlemistähtaeg 

1. juuli – 30. november 1. veebruar 
1. november – 30. märts 1. juuni 
1. jaanuar – 31. juuli 1. september 

 
Taotlusvormid 
Ametlikke taotlusvorme jagavad riiklikud bürood ja täitevasutus. Samuti saab neid 
alla laadida komisjoni, täitevasutuse ja riiklike büroode veebisaitidelt (vt lisa).  
Taotlused tuleb esitada ülalolevas tabelis toodud tähtaegadeks. 

Abikõlblikkuse kriteeriumid 

Et olla abikõlblik, tuleb juriidilisel isikul (projekti elluviija on enamasti ühendus, 
kuid erandina – teatud allprogrammide puhul – võivad toetust saada ka eraisikud, 
nagu iga vaadeldava allprogrammi puhul määratletud) esitada toetusetaotlus 
ülalmainitud asjakohasel vormil õigeks tähtajaks. Taotleja peab olema 
mittetulundusorganisatsioon (teatud tegevuste puhul võib toetust saada ka 
tulundusorganisatsioon). 
 
Taotleja peab vastama kõnealuse allprogrammi järgmistele abikõlblikkuse 
kriteeriumidele: 
 

• selles jaotises kirjeldatud abikõlblikkuse kriteeriumid (pidades silmas 
vaadeldavaid riike või osalejate vanust); 

• selles jaotises esitatud asjakohase allprogrammi abikõlblikkuse 
kriteeriumid (näiteks ettenähtud tegevuse iseloom, osalejate arv). 

Valikukriteeriumid 

Abikõlblikkuse kriteeriumidele vastavat taotlust tuleb kontrollida ka järgmiste 
valikukriteeriumide suhtes: 
 

• taotlejal peavad olema stabiilsed ja piisavad rahastamisallikad, mille 
abil hoida tegevust käigus kogu selle kestuse või aasta jooksul, mille 
eest toetust makstakse, ja taotleja peab osalema tegevuse 
rahastamises; 

• taotlejal peavad kavandatud tegevuse täideviimiseks olema piisavad ja 
sobivad võimekused ning ajendid. 
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Toetuse andmise kriteeriumid 

Valikukriteeriumidele vastavaid taotlusi hinnatakse seejärel toetuse andmise 
kriteeriumide suhtes, et selgitada välja projektid või organid, mis võivad muuta 
programmi maksimaalselt tulemuslikuks ning mis vastavad lisaks ka programmi 
eesmärkidele ja prioriteetidele, garanteerivad Euroopa Liidu rahastamise nähtavuse 
ning pakuvad välja tegevused, et tagada tulemuste võimalikult laiaulatuslik  
kasutamine. 
 
Toetuse andmise kriteeriume on kirjeldatud iga allprogrammi lõpus. 

Toetuse andmise otsuste teatavakstegemine 

Ettepanekute hindamise eest vastutavad rühmad – nii riigi kui Euroopa tasandil – 
kohtuvad tavaliselt kuus kuni kaheksa nädalat pärast taotluste tähtaegade möödumist. 
Enamasti teatatakse taotlejatele nende taotlustega seotud toetuse andmise otsustest 
kümne kuni kaheteistkümne nädala jooksul pärast taotluse tähtaegade möödumist. 
Täpsemat teavet saavad taotlejad küsida oma riiklikelt büroodelt (riigi tasandil 
valitavate projektide puhul) või täitevasutuselt (Euroopa tasandil valitavate 
projektide puhul). 

Üldised finantseeskirjad 

Samamoodi kui muude ühenduse toetuste puhul, kehtivad ka programmi „Aktiivsed 
noored“ raames antud rahalistele toetustele teatavad Euroopa Liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavatest finantsmäärustest tulenevad eeskirjad. Nende kohaldamine on 
kohustuslik. 
 
Finantseeskirju kirjeldatakse lühidalt allpool ja üksikasjalikumalt iga allprogrammi 
juures. 

Toetuste tüübid 

Programmiga „Aktiivsed noored“ rahastatakse kahte tüüpi toetusi: 
 

• projektide toetused (näiteks noorsoovahetuse projekti toetus 
allprogrammi 1.1 puhul); 

• noorsooalase aktiivse organi tegevuseelarve toetus (näiteks noorte 
valitsusvälise organisatsiooni toetus allprogrammi 4.1 puhul). 

Topeltrahastamine: ei 

Igal abisaajal on õigus saada ühenduse eelarvest ühele ja samale projektile üks ja 
ainult üks toetus. Projektid, millele plaanitakse taotleda või mis on juba saanud muud 
ühenduse toetust, tunnistatakse abikõlbmatuks.  
 
Toetusesaajale antakse ainult üks tegevustoetus majandusaasta kohta. 
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Toetuse summa 

Tasub märkida, et lepinguga antavat summat tuleb pidada maksimaalseks ja et seda 
ei saa ühelgi juhul suurendada.  
 
Lõplik toetussumma antakse alles pärast lõpparuande analüüsi ja seda võidakse 
vastavalt projekti tegeliku rakendamise kontrollile vähendada (näiteks fikseeritud 
toetussummadega lõplikud toetused arvutatakse välja osalejate tegeliku, mitte 
eeldatava arvu põhjal). 

 Mittekasumlikkus 

Antava toetuse eesmärgiks ega tulemuseks ei tohi olla abisaajale kasumi tootmine. 
Praktikas tähendab see järgmist:  
 

• kui projekti kogutulud on suuremad kui lõplikud kogukulud, 
vähendatakse ühenduse toetust pärast lõpparuande analüüsi sellele 
vastavalt; see eeskiri ei mõjuta kindla suurusega toetussummasid ega 
ühikukulude astmestikku; 

• ühenduse tegevustoetust saavate organisatsioonide tegevuseelarve 
ülejääk ei ole lubatud.  

 
Tulu ilmnemisel võidakse nõuda varem makstud toetussummade tagastamist. 

Kaasrahastamine 

Projekti kogukulusid ei saa rahastada ainult toetuse abil. Elluviijatel tuleb näidata 
oma pühendumust projektile, leides peale ühenduse toetuse ka muid 
rahastamisallikaid. Selleks saab näiteks korraldada rahakogumisüritusi, panustada 
omavahendeid või taotleda toetusi muudelt organisatsioonidelt (nt kohalikult 
omavalitsuselt või muudelt kohalikelt või piirkondlikelt ametiasutustelt). 
Kaasrahastamise tõendus tuleb esitada lõpparuandes.  
 
See eeskiri ei mõjuta kindla suurusega toetussummasid ega ühikukulude astmestikku. 
Abikõlblikuks kaasrahastamisallikaks peetakse ka mitterahalisi toetusi.  

Abikõlblik periood – projektikuupäevade eristamine tegevuse kuupäevadest 

Projektikuupäevad hõlmavad kogu perioodi algsest ettevalmistusest kuni 
lõpphindamiseni. Tegevuse kuupäevad viitavad perioodile, mille jooksul tegevus 
reaalselt aset leiab (nt päevast, mil vabatahtlik saabub vastuvõtjariiki, kuni tema 
lahkumispäevani, noorsoovahetus esimene ja viimane päev jne).  
 
Valitud projektid ei või alata varem kui allolevas tabelis esitatud. On tungivalt 
soovitatav, et tegevusega ei alustataks projektiperioodi esimesel päeval, kuna sel 
juhul on ettevalmistustööga seostuvad kulud ilmnenud enne projektiperioodi algust 
ning seetõttu ei saa neid toetusest katta.   
 
Projekti lõpparuanne tuleb kahe kuu jooksul pärast projekti lõppu saata riigi tasandil 
valitud projektide puhul riiklikele büroodele ja Euroopa tasandil valitud projektide 
puhul täitevasutusele.  
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Tagasiulatuvus: ei 

Ühelgi juhul ei anta ühelegi lõpetatud projektile tagasiulatuvalt toetust. 
 

Juba alanud projektile võidakse anda toetust ainult juhul, kui taotleja suudab tõestada 
vajadust käivitada projekt enne lepingu allkirjastamist. Sellised on juhud, kui enne 
toetusetaotluste esitamise tähtaega ei ilmnenud abikõlblikke kulusid.  

 
VÕTKE ARVESSE: projekti käivitamine enne lepingu allkirjastamist jääb 
organisatsiooni vastutusele ega suurenda toetuse saamise tõenäosust. 
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Millist abi on võimalik saada?  

Toetav lähenemine 

Programmi „Aktiivsed noored“ puhul tähendab toetav lähenemine kasutajate 
juhendamist programmi kõigis etappides, alates esimesest kokkupuutest 
programmiga ja taotlemistoimingutest kuni projekti elluviimiseni ja 
lõpphindamiseni.  
 
Kõnealune põhimõte ei tohi minna vastuollu õiglaste ja läbipaistvate 
valikumenetlustega. See tugineb aga ideele, et kõigile võrdsete võimaluste 
tagamiseks on teatud noorterühmi vaja nõustamis-, järelevalve- ja 
juhendamissüsteemidega rohkem abistada.  
 
Seetõttu peetakse programmi „Aktiivsed noored“ oluliseks põhimõtteks pakkuda 
taotlejatele eri tasandil abi, koolitust ja nõustamist. Detsentraliseeritult pakuvad 
koolitusvõimalusi ja teavet riiklikud bürood ning Eurodesk; tsentraliseeritult antakse 
abi täitevasutuse ja SALTO võrgustiku kaudu. 
 
Programmi juhendi lisas tuuakse ära Euroopa Komisjoni, täitevasutuse, riiklike 
büroode, SALTO teabekeskuste, võrgustiku Eurodesk ning komisjoni ja Euroopa 
Nõukogu partnerluse kontaktandmete loend.  

„Aktiivsed noored“: koolitusstrateegia 

Programmi „Aktiivsed noored“ Euroopa koolitusstrateegiat koordineerib Euroopa 
Komisjon ning sellega soovitakse panustada noorsootegevuse tugisüsteemide 
kvaliteeti ja kodanikuühiskonna organisatsioonide noorsooalasesse suutlikkusse ning 
see on ka programmi järjepidevate kvaliteedipüüdluste tuumaks; viimased hõlmavad 
teavitusmeetmeid, mitteformaalse õppe tunnustamist, kõigi tegutsejate koostööd ning 
noorsoo- ja haridusalase teadustegevuse ellurakendamist. 

 
Programmi „Aktiivsed noored“ Euroopa koolitusstrateegia on programmi peamine 
vahend noorsootöötajate ja teiste oluliste tegutsejate suutlikkuse pideval 
suurendamisel. Koolitusstrateegia pakub olulistele tegutsejatele tuge vajalike 
hoiakute ja pädevustega tegelemiseks, eelkõige mitteformaalse õppe vallas ning 
noorte inimestega töötamisel Euroopa tasandil ja Euroopa olukorda silmas pidades.  

 
Peamised huvirühmad on järgmised: 
• Riiklikud bürood; 
• SALTO teabekeskused; 
• Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu partnerlus; 
• noorsoo alal tegutsevad valitsusvälised organisatsioonid; 
• Euroopa koolitajad. 

 
Peamised elemendid on järgmised: 
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• koolitus- ja koostööplaanid – riiklike büroode kui vahendajate kvaliteeditoe 
vahend;  

• riiklike büroode töötajate ja programmi muude struktuuride töötajate koolitus; 
• SALTO teabekeskuste pakutav infosisuga seonduv toetus riiklikele büroodele, 

organisatsioonidele ja eraisikutele; 
• Euroopa Komisjoni ja Euroopa nõukogu noorsooalase partnerluse ressursid;  
• Allprogramm 4.3 – noortetöö aktivistide ja noorteorganisatsioonide koolitus ja 

võrgustamine 

Riiklikud bürood 

Riiklikud bürood pakuvad projektide ettevalmistamise ja rakendamise jaoks 
koolitust ja üldteavet selliste koolitusvõimaluste kohta.  
 
Iga riiklik büroo 

• pakub riiklike ja rahvusvaheliste koolituste, seminaride ja õpikodade paketti 
inimestele, kes on huvitatud programmi „Aktiivsed noored“ projektidest või 
juba osalevad nendes; 

• annab osalejatele, projektikoordinaatoritele, olemasolevatele või eeldatavatele 
partneritele ning toetusesaajatele nõu, teavet ja abi kogu projektide plaanimis- 
ja elluviimisaja jooksul; 

• aitab luua, arendada ja koondada riikidevahelisi, programmi erinevate 
tegutsejate partnerlusi; 

• jagab süsteemset teavet programmi, selle eeskirjade ja toimimisviiside kohta; 
• korraldab programmi sihtrühmade teavitamiseks konverentse, koosolekuid, 

seminare ja muid üritusi, et parandada programmi haldamist ja esitamist ning 
levitada selle tulemusi ja häid tavasid. 

SALTO teabekeskused 

SALTO (Support for Advanced Learning and Training Opportunities, nüüdisaegne 
õppe- ja koolitusvõimaluste tugi) teabekeskus pakub koolitus- ja koostöövõimalusi 
eesmärgiga parandada mitteformaalse õppe kvaliteeti ja tunnustamist. 
 
Teabekeskuste töö seisneb järgmises: 
 

• koolituskursuste, õppelähetuste ja foorumite korraldamine ning partnerluste 
loomine; 

• koolitus- ja noorsootöö meetodite ja vahendite väljatöötamine ning 
dokumenteerimine;   

• ülevaate andmine noorsootöötajatele mõeldud Euroopa koolitustegevusest 
Euroopa koolituskalendri abil; 

• praktilist nõu pakkuvate väljaannete koostamine; 
• ajakohase teabe jagamine Euroopa noorsootöö ja erinevate prioriteetide 

kohta; 
• noortetöös ja sellealases koolituses tegutsevate koolitajate ja võtmeisikute 

andmebaasi koostamine; 
• Youthpassi koordineerimine. 
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Eurodesk 

 Võrgustik Eurodesk edastab noorsooalast üldteavet ja aitab levitada ka programmi 
„Aktiivsed noored” puudutavat teavet. Eurodeski riiklikud partnerid osutavad 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil erinevaid avalikke Euroopa info 
teenuseid, mis võivad hõlmata järgmist:  

• tasuta vastamine päringutele telefoni teel, kohapeal, e-posti teel, faksi teel 
jne; 

• küsijate nõustamine ja aitamine; 
• väljaanded ja teabeallikad; 
• üritused, konverentsid, seminarid jne;  
• juurdepääs Euroopa infole Internetis;  
• koolitus- ja tugiteenused.  

 
Eurodesk pakub oma veebisaidil nii infosisu Euroopa noorteportaalile kui ka 
teabeteenuseid ja kontaktandmeid. 
 
See võrgustik kannab hoolt Euroopa noorteportaali andmete uuendamise eest ning 
soodustab selle edendamist ja edasist arendamist. Sel eesmärgil teeb Eurodesk 
koostööd teiste asjaomaste noorsooteabevõrgustikega, eelkõige Euroopa Noorte Info 
ja Nõustamise Agentuuriga (European Youth Information and Counselling Agency, 
ERYICA) ning Euroopa Noortekaardi Assotsiatsiooniga (European Youth Card 
Association, EYCA). 

Hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutus 

Hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutus pakub oma „noortetoe” 
kaudu toetust projektijuhtimise kvaliteedistandardite saavutamisel ning võimaldab 
tehnilist tuge kõigile seonduvatele tegutsejatele üleeuroopaliste ja rahvusvaheliste 
noorteprojektide puhul, keskendudes eelkõige selliste riikide toetusesaajatele ja 
osalejatele, kus puuduvad riiklikud bürood (Kagu-Euroopa, Ida-Euroopa ja 
Kaukaasia, Ladina-Ameerika ja AKV riigid).  
 
Eeskätt täidab noortetugi järgmisi ülesandeid. Noortetugi  

• abistab projekti elluviijaid, organisatsioone ja osalejaid, kui avaldatakse 
vastavat soovi; 

• toetab viisade väljastamist ja parimate tavade levitamist, aidates seega 
noorsooedendajatel ületada rahvusvahelise liikuvusega seotud takistusi;   

• võimaldab abi kriisijuhtimisel; 
• toetab Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) projektides osalevate 

organisatsioonide akrediteerimist; 
• pakub Euroopa Komisjoni väljaselgitatud vajaduste põhjal riiklikele 

büroodele koolitus- ja „töövarju” võimalusi. 

Partnerlus 

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu partnerlus noorsoopoliitika, noorsooalase 
teadustegevuse ja noortetöö vallas („partnerlus“) pakub Euroopa noorsoopoliitikaga 
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seotud kasulikku teavet ning projektide plaanimisel ja rakendamisel kasutatavaid 
vahendeid. 
Peamisteks tegevusteks on noorsootöötajaid, noortejuhte, koolitajaid, teadlasi, 
poliitikakujundajaid, eksperte ja praktikuid hõlmavad koolitused, seminarid ja 
võrgustike kohtumised, millel käsitletakse ülaltoodud teemasid ja mis peaksid aitama 
kaasa läbimõeldud dialoogile. 

Tegevused keskenduvad eelkõige Euroopa kodakondsusele ja inimõigustealasele 
teavitustööle, kultuuridevahelisele dialoogile ning koostööle, noortetöö ja -koolituse 
kvaliteedile, noortetöö tunnustamisele ja nähtavusele, noorte paremale mõistmisele ja 
nendega seonduvatele teadmistele, noorsoopoliitika väljatöötamisele ning 
kultuurilise mitmekesisuse mõistmise ja austamise edendamisele. Osa tegevusi on 
piirkondliku mõõtmega, näiteks riikides, mis moodustavad osa Euroopa 
naabruspoliitikast.  

Uusimaid uurimusi, mis põhinevad teabel noorsoo olukorra kohta kogu Euroopas, on 
kõiki võimalik saada ühest kohast – Euroopa noorsoopoliitika teadmuskeskusest 
(EKCYP). See edendab poliitikakujundajate, praktikute ja noorsooteadlaste 
teabevahetust ja dialoogi. 

Partnerluse tulemusi levitatakse jagatavate koolitusmoodulite, partnerluse veebisaidi 
ning teadusväljaannete kaudu. Koolitusmaterjalid on temaatilised käsiraamatud, mida 
saab kasutada programmi „Aktiivsed noored“ projektides.  
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Programmi „Aktiivsed noored“ olulisi tunnusjooni 

Mitteformaalne õpe 

Programm „Aktiivsed noored“ pakub noortele inimestele arvestatavaid võimalusi 
omandada oskusi ja teadmisi. Seetõttu võib seda pidada kogu Euroopas oluliseks 
mitteformaalse ja informaalse õppe vahendiks. 
 
Mitteformaalne ja informaalne õpe toimub programmis „Aktiivsed noored“ laias ja 
mitmekesises ürituste valikus. Õpe noorsoo valdkonnas pakub olulisi ja tulemuslikke 
vahendeid, millega muuta õppimine atraktiivseks, kujundada valmisolekut 
elukestvaks õppeks ja edendada noorte sotsiaalset integratsiooni. 
 
Mitteformaalne ja informaalne õpe võimaldab noortel omandada olulisi teadmisi 
ning edendada isiklikku arengut, sotsiaalset hõlvatust ja kodanikuaktiivsust, 
parandades seega nende väljavaateid tööturul. Noorsooalased õppetegevused 
annavad ühiskonnale, majandusele ja noortele endile märkimisväärset lisandväärtust.  
 
Programmi „Aktiivsed noored“ mitteformaalne ja informaalne õppetegevus 
täiendab formaalset haridus- ja koolitussüsteemi. Tegevus seisneb osalemis- ja 
õppimiskeskses lähenemises ning seda korraldatakse vabatahtlikkuse alusel, tänu 
millele seostub see tihedalt noorte vajaduste, püüdluste ja huvidega. Kuna see 
tegevus pakuvad täiendavat õppimisvõimalust ning teed formaalse hariduse ja 
koolituse juurde, on see eriti oluline vähesemate võimalustega noortele. 
 
Programmi „Aktiivsed noored“ liikuvuse ja mitteformaalse õppe kvaliteedi 
kindlaksmääramisel ning hindamisel on arvesse võetud Euroopa liikuvust käsitleva 
kvaliteediharta juhtnööre. Eeskätt peegeldub see eri allprogrammide ja meetmete 
toetuse andmise kriteeriumides, komisjoni- ja riiklike büroode poolses programmi 
sihtrühmi toetavas lähenemises, Euroopa vabatahtliku teenistuse õiguste ja 
kohustuste kindlaksmääramises ning lisaks ka rõhuasetuses mitteformaalse 
õppimiskogemuse tunnustamisele. 
 
Programmi „Aktiivsed noored“ raames rahastatavates projektides tuleb järgida 
mitteformaalse õppe põhimõtteid. Need on järgmised:  
 

• õppimine mitteformaalse õppe raames on sihipärane ja vabatahtlik; 
• õpitakse väga erinevates keskkondades ja olukordades, mille puhul 

koolitamine ja õppimine ei ole tingimata ainus ega peamine tegevus; 
• tegevustesse võib värvata elukutselisi haridustöötajaid (nt noorte 

koolitajad / noorsootöötajad) või vabatahtlikke (nt noortejuhte või -
koolitajaid); 

• tegevusi küll plaanitakse, kuid seda tehakse harva tavapärase 
struktuuri või õppekavade järgi; 

• tegevused keskenduvad enamasti kindlale sihtrühmale ja õpet 
dokumenteeritakse konkreetsele valdkonnale suunatud viisil. 
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Programmi „Aktiivsed noored“ mitteformaalse õppe tunnustamine 

Programmi „Aktiivsed noored“ hindamis- ja tunnustamisvahend on Youthpass. 
Sertifikaadi Youthpass abil kinnitab Euroopa Komisjon, et programmi „Aktiivsed 
noored“ kaudu saadud õppekogemust tunnustatakse hariduse omandamisena ja 
mitteformaalse õppe perioodina. 
 
Programmis „Aktiivsed noored“ osalejatel on õigus projekti „Aktiivsed noored“ 
elluviimise kaudu omandatud mitteformaalse õppekogemuse tunnustamisele.  
Lisateavet saavad taotlejad küsida SALTO koolitus- ja koostööüksuselt Saksamaal 
(kontaktandmeid vt programmijuhendi lisast).  

Programmi „Aktiivsed noored“ nähtavus 

Kõigi programmi „Aktiivsed noored“ raames rahastatavate projektidega tuleb anda 
programmile selget edendavat lisandväärtust  
 
Programmi „Aktiivsed noored“ nähtavuse parandamine tähendab näiteks 
programmi raames rahastatavate tegevuste ja toodete puhul seda, et tuleb selgelt 
viidata komisjonilt saadud toetusele (sealhulgas ka Euroopa ja programmi 
„Aktiivsed noored“ logode kasutamise puhul).  
 
Samuti peaks iga projekt teatud ulatuses teavitama ka programmist „Aktiivsed 
noored“. Projektipartnerid peaksid ära kasutama kõik võimalused oma tegevuste 
asjakohaseks kajastamiseks meedias (kohalikus, piirkondikus, riiklikus ja 
rahvusvahelises) enne nende elluviimist ja nende elluviimise ajal.  
 
Poliitiline eesmärk on tagada kõigi toetusesaajate teadlikkus asjaolust, et nad 
osalevad Euroopa programmis, aga ühtlasi ka näidata laiemale avalikkusele, et 
Euroopa Liit loob noortele õppimisvõimalusi.  

Tulemuste väärtustamine ja levitamine 

Väärtustamist saab määratleda kui projektide tulemuste levitamise ja 
kasutuselevõtmise protsessi, eesmärgiga anda neile optimaalne väärtus, tugevdada 
nende mõju ja muuta need kasulikuks võimalikult paljudele Euroopa noortele.  
 
See tähendab ka tulemuste ülekandmist asjaomastele huvirühmadele ja laialdasemat 
levitamist. Sellise mõju avaldamiseks (kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või teatud 
juhtudel koguni Euroopa tasandil) peavad kõikide „Aktiivsed noored“ projektide 
tulemused olema pikaajalise toimega ja paremini tuntud ning aktiivselt kasutusel.  
 
Seda silmas pidades on komisjon töötanud välja projektitulemuste süsteemsele eri 
tasanditel levitamisele ja kasutuselevõtule suunatud väärtustamisstrateegia. Selles 
mõttes on erinevatel programmi kaasatud tegutsejatel (Euroopa Komisjon, riiklikud 
bürood, projekti elluviijad jne) teatud eesmärgipäraste tegevuste elluviimisel oma 
kindel roll. 
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Projekti elluviijad peaksid sellega seoses korraldama tegevusi, mille eesmärk on 
muuta projektid ja nende tulemused nähtavamaks, tuntumaks ja järjepidevamaks. See 
tähendab, et projekti tulemusi kasutataks ka pärast projekti lõppemist ning et neil 
oleks positiivne mõju võimalikult paljudele noortele. Väärtustamistegevuste 
plaanimisel projektide osana parandavad elluviijad oma töö kvaliteeti ning 
panustavad aktiivselt programmi „Aktiivsed noored“ üldisesse mõjusse. 
 
Programmiga ette nähtud viie allprogrammi heterogeense laadi tõttu on vaja 
projektidega välja töötada erinevad väärtustamise lähenemisviisid. 
 
Näiteks, väikeprojektidega võidakse püüelda suurema mõju saavutamise poole 
kohalikul tasandil, viies läbi nähtavusega seotud tegevusi ja tõstes osalejate 
teadlikkust. 
 
Suurematel partnerlustel põhinevad suuremad projektid võivad seevastu olla 
ambitsioonikamad ning suunatud mõju saavutamisele sektori või riiklikul ja Euroopa 
tasandil, kasutades strateegiat oma tulemuste levitamise, kasutuselevõtu ja 
järelmeetmete strateegiat. 
 
Programmiga „Aktiivsed noored“ võib toetada ka teatud täiendavaid järeltegevusi, 
mis suurendavad väärtustamistoimingutest saadavat kasu. 

Diskrimineerimise vastu 

Diskrimineerimisvastasus on programmi „Aktiivsed noored“ tuumaks.  
 
Projektidele juurdepääs peab olema tagatud kõigile noortele, diskrimineerimata 
kedagi üheski vormis ei soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude ega seksuaalse sättumuse alusel.  

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus 

Naiste ja meeste võrdõiguslikkust tugevdati Amsterdami lepinguga ning see on üks 
tööhõive edendamise prioriteete Euroopa Ühenduses. 
 
Kõik liikmesriigid on otsustanud kaasata naiste ja meeste võrdõiguslikkuse (või 
„soolise võrdõiguslikkuse”) põhimõtte kõigisse Euroopa Liidu tasandi 
poliitikavaldkondadesse ja meetmetesse, eelkõige hariduse ja kultuuri vallas.  
 
Programmis „Aktiivsed noored“ soovitakse saavutada mees- ja naissoost osalejate 
võrdne arv, ja mitte ainult üldiselt, vaid ka iga allmeetme raames. Programmi 
ülesehituse seisukohalt tähendab see vajadust võtta võimalikult palju asjakohaseid 
meetmeid, et ergutada igas allmeetmes vähem esindatud sugupoole huvi ja osalemist. 

Lastekaitse ja -turvalisus 

Programmi „Aktiivsed noored“ olulisteks põhimõteteks on laste kaitse ja nende 
turvalisus. Selles kontekstis vaadeldakse lastekaitset laiemas tähenduses, mis hõlmab 
kõikvõimalikke sobimatuid käitumisi, nagu näiteks seksuaalne ja vaimne ahistamine, 
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aga ka kultuuridevahelisi probleeme, õnnetusi, tulekahjusid jne. Programmi 
„Aktiivsed noored“ jaoks vastu võetud lastekaitsestrateegia keskendub 
ennetustööle. 
 
Lastekaitseteemalised juhtnöörid on saadaval riiklikes büroodes ja täitevasutuses 
ning neid saab alla laadida komisjoni veebisaidilt.  
 
Programmi „Aktiivsed noored“ tegevustes peab osalema piisav arv noortejuhte, et 
tagada noorte tõhus õpe ja kaitse.   
Kui projektis osalevad mõlemad sugupooled, peaks ka rühmajuhte olema 
eelistatavalt mõlemast soost.  

Mitmekeelsus 

Nagu komisjoni teatises „Mitmekeelne liit”17 sätestatud, soovib komisjon oma 
programme kasutades edendada mitmekeelsust, pidades silmas kaht pikaajalist 
eesmärki: aidata luua ühiskond, mis lõikab enim kasu keelte mitmekesisusest, ja 
julgustada kodanikke õppima võõrkeeli.  
 
Programm „Aktiivsed noored“ saavutab need eesmärgid, tuues kokku eri rahvustest 
ja eri keeli kõnelevad noored ning andes neile võimaluse osaleda ka piiritagustes 
üritustes. Ehkki „Aktiivsed noored“ ei ole otseselt keeleprojekt, on see siiski 
mitteformaalse õppe programm, mis annab noortele võimaluse tutvuda teiste keelte 
ja kultuuridega.  
 
Projektis osalejaid kutsutakse üles arutlema projektis eri keelte kasutamise üle.  

                                                 
17 KOM (2005) 596. 
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C. Allprogramm 1 – Euroopa noored 
Millised on allprogrammi eesmärgid? 
Programmi „Aktiivsed noored“ allprogrammiga 1 – Euroopa noored soovitakse 
saavutada programmi üldeesmärk: edendada noorte inimeste kodanikuaktiivsust üldiselt, 
aga eelkõige nende Euroopa kodaniku aktiivsust. 
See üldeesmärk saavutatakse eeskätt: 

• andes noortele ja noorteorganisatsioonidele võimaluse võtta osa ühiskonna arengust 
üldiselt, aga eelkõige Euroopa Liidus; 

• kujundades noorte arusaamist, et nad kuuluvad Euroopa Liitu; 
• julgustades noorte inimeste osalemist Euroopa demokraatlikus elus; 
• hõlbustades noorte liikuvust Euroopas; 
• kujundades noorsoo alal kultuuridevahelist õpet; 
• edendades noorte silmis liidu põhiväärtusi, eelkõige inimväärikuse austamist, 

võrdõiguslikkust, inimõiguste austamist, sallivust ja mittediskrimineerimist, 
sealhulgas noorte puuetega inimeste suhtes; 

• julgustades algatusvõimet, ettevõtlikkust ja loovust; 
• hõlbustades vähesemate võimalustega noorte osalemist programmis; 
• tagades, et programmis osalejate puhul järgitakse meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 

põhimõtet ning et sugude võrdõiguslikkust tugevdatakse allprogrammide abil; 
• pakkudes kogu Euroopat hõlmavaid mitteformaalse ja informaalse õppe võimalusi 

ning avades uudseid võimalusi seoses kodanikuaktiivsusega. 

Millist tüüpi tegevused on abikõlblikud? 
Allprogramm 1 – Euroopa noored on jagatud kolmeks allmeetmeks ja projektikutseks. Selle 
kaudu toetatakse: 

• noorsoovahetust (allprogramm 1.1); 
• noorsooalgatusi (allprogramm 1.2) 
• noorte demokraatia projekte (allprogramm 1.3); 
• teemakohase võrgustamise katseprojekte. 

Mitut meedet hõlmavad rahastamislepped 

Toetusesaaja, kes korraldab pikemal kui 18kuusel perioodil allprogrammi 1 raames mitut 
projekti, saab esitada kuni viit tegevust ühendava projektiettepaneku. See ei hõlma kahe- ja 
kolmepoolseid noorsoovahetus. 
Ettepanek võib olla järgmise ülesehitusega:  
1) selles võidakse ühendada kaks kuni viis samatüübilist tegevust (näiteks kolm 

mitmepoolset noorsoovahetust); 
2) ettepanekus võidakse ühendada kaks kuni viis eritüübilist tegevust (näiteks 
 üks mitmepoolne noorsoovahetus, kaks noorsooalgatust ja üks noorte demokraatia 

projekt).  
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Allprogramm 1.1 – noorsoovahetus 

Mis on noorsoovahetus? 

Noorsoovahetus võimaldab ühel või mitmel noorterühmal külastada või vastu võtta 
teise riigi noorterühmi ja osaleda nendega ühises tegevusprogrammis. 
Noorsoovahetused on mõeldud 13–25aastaste noorte rühmadele.  
 
Need riikidevahelisele partnerlusele toetuvad tegevused eeldavad noorte aktiivset 
osavõttu ja annavad noortele võimaluse avastada sotsiaalseid ja kultuurilisi erinevusi 
ning saada neist teadlikumaks, samuti üksteiselt õppida ja süvendada Euroopa 
kodaniku tunnet. Nii saavad noored otsida kultuuridevahelisi sarnasusi ja erinevusi. 
Pealegi võib noorsoovahetuse soodne mõju ärgitada positiivset teadlikkust teistest 
kultuuridest ning puudutada mitte ainult noori endid ja nende ühistegevusi, vaid ka 
kohalikke kogukondi.  
 
Keskendutakse mitmepoolsele rühmade liikuvusele, kuid ei välistata ka kahepoolseid 
noorsoovahetusi. Kahepoolne rühmavahetus on eriti asjakohane piirkondades, kus 
see on esimene Euroopa-tegevus või kus osalejad on väikesed või kohalikud 
Euroopa-kogemuseta rühmad. Eeskätt on tervitatavad vähesemate võimalustega 
noorte vahetused, kuna sellega julgustatakse nende osalemist programmis.  
 
See allprogramm toetab ettevalmistus- ja järeltegevust, eesmärgiga hoogustada 
noorte aktiivset osalemist vahetustes ja eelkõige sellistes tegevustes, mis on mõeldud 
noorte aitamiseks keelte ja eri kultuuride vallas.  

Märkus: noorsoovahetus ei hõlma järgmist 

Noorsoovahetuse raames EI ole toetuskõlblikud järgmised tegevused: 
• organisatsioonide korralised koosolekud; 
• puhkusereisid; 
• keelekursused; 
• kooliklasside vahetused; 
• akadeemilised õppereisid; 
• loomereisid; 
• turismi alla liigituvad vahetused; 
• tulutoovad vahetused; 
• töömalevad;  
• spordivõistlused;  
• festivalid.  

Millised on abikõlblikkuse kriteeriumid? 

Vt üldised abikõlblikkuse kriteeriumid jaotises B. 
 
Selle allprogrammi suhtes kohaldatavad abikõlblikkuse kriteeriumid on järgmised: 
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Partnerrühmad 

Igal noorsoovahetusel on üks võõrustav partnerrühm ja üks (kahepoolse vahetuse 
puhul) või mitu (kolme- või mitmepoolse vahetuse puhul) saatvat partnerrühma. Mis 
tahes vahetus peab hõlmama vähemalt kahte programmi osalisriiki, millest vähemalt 
üks on ELi liikmesriik.  
 
Igal partnerrühmal on esindaja. Võõrustavate ja saatvate partnerrühmade esindajad 
vastutavad ühiselt projekti nõuetekohase elluviimise ja järelevalve eest ning tagavad 
kõigi osalejate aktiivse kaasamise.  
 
Partner peab olema: 
 
• programmi osalisriigis seaduslikult asutatud mittetulundusorganisatsioon või -

ühendus või noorsootöös osalev kohalik, piirkondlik või riiklik ametiasutus või 
• mitteametlik noorterühmitus. 
 
Mitteametliku rühma puhul vastutab üks noorterühma liige (rühma esindaja) taotluse 
esitamise ja toetuslepingu allkirjastamise eest. 

Osalejad 

Noorsoovahetuses saavad osaleda programmi osalisriigis seaduslikult elavad 13–
25aastased noored. Mõned rühmas osalejad võivad olla vanemad kui 25 aastat, aga 
nad peavad taotluse esitamise tähtajal olema igal juhul nooremad kui 30 aastat.  
 
Igas noorsoovahetuses peab osalema vähemalt 16 ja kuni 60 noort, arvestamata 
rühmajuhte.  
 
Partnerrühmad peavad osalejate arvu suhtes olema tasakaalus. Kahepoolsete 
projektide puhul peab igas partnerrühmas olema vähemalt kaheksa osalejat; 
kolmepoolsete projektide puhul igas partnerrühmas vähemalt kuus osalejat. 
Mitmepoolsete projektide puhul peavad partnerrühmad koosnema vähemalt neljast 
osalejast. 

Rühmajuhid 

Igal partnerrühmal peab olema üks või mitu noortejuhti – vastavalt sihtrühma 
suurusele ja iseloomule –, kes saadavad vahetuses osalevaid noori, et tagada noorte 
tulemuslik õppimine ja turvalisus. Rühmajuht võib tegutseda ka esindajana.  

Kestus 

Noorsoovahetus võib koos ettevalmistuse, rakendamise, hindamise ja 
järeltegevustega kesta kuni 15 kuud. 
 
Vahetustegevus peab kestma 6–21 päeva (kaasa arvatud reisipäevad). 

Koht 

Vahetustegevus toimub tavaliselt võõrustava partnerrühma asukohariigis. 
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Noorsoovahetuste puhul võib asukohta vahepeal muuta, nii et kõik kaasatud noored 
saaksid vahetuse perioodil viibida kahes või enamas osalisriigis. 

Teema 

Noorsoovahetusel peab olema teemakontseptsioon, millega partnerrühmad soovivad 
ühiselt tegeleda selle igapäevaelus kogetud olulisuse tõttu. Valitud teema tuleb 
„tõlkida” noorsoovahetuse konkreetsetesse igapäevategevustesse. Teemad võivad 
olla näiteks noorte osalemine ühiskonnas, rassism, ksenofoobia, kohalik 
kultuuripärand, keskkond, narkootikumid jne. Noorsoovahetusel peab olema selge 
Euroopa-mõõde. 

Lastekaitse ja -turvalisus 

Iga noorsoovahetuse puhul tuleb tagada asjakohane järelevalve, millega tagada 
noorte kaitse ja turvalisus ning tulemuslik õpe. 

Millised on valikukriteeriumid?  

  Vt üldised valikukriteeriumid jaotises B. 

Millised on toetuse andmise kriteeriumid? 

Ettepanekute kvaliteedi hindamisel arvestatakse järgmisi elemente: 
• programmi kvaliteet ja kavandatud töömeetoodid; 
• kavandatud õppe-eesmärkide asjakohasus; 
• projekti Euroopa-mõõde; 
• projekti eeldatav mõju; 
• projekti nähtavuse suurendamiseks ettenähtud meetmed; 
• projekti väärtustamiseks ja järeltegevuseks ettenähtud meetmed. 
 
Peale selle: 
 
Noorsoovahetuse toetusi antakse programmi üldprioriteete, st noorte osalemist, 
kultuurilist mitmekesisust, Euroopa kodakondsust ja sotsiaalset hõlvatust kõige 
paremini kajastavatele noortevahetustele.  
Lisaks võidakse programmile „Aktiivsed noored“ seada ka iga-aastased prioriteedid 
ning teatada nendest komisjoni ja riiklike büroode veebisaidil ning käesoleva 
programmijuhendi lisas. 
 
Selle allprogrammi põhiline sihtrühm on vähesemate võimalustega noored. Seetõttu 
eelistatakse valiku tegemisel selliseid noorsoovahetusi, mis kaasavad vähesemate 
võimalustega noori või toovad neile kasu. 
 
Eelistatakse mitmepoolseid ja kolmepoolseid noorsoovahetusi, sest selliste vahetuste 
puhul on lisandväärtus Euroopa seisukohast suurem. Kahepoolsed noorsoovahetused 
tulevad kõne alla selliste partnerrühmade puhul, kes ei ole varem noorsoovahetusi 
korraldanud või kes kaasavad vähesemate võimalustega noori. 
 
Osalema julgustatakse ka väikeseid ja/või kohalikke ühendusi. 
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Kuidas koostada head projekti? 

Programm ja töömeetodid 

Noorsoovahetust plaanides on esmatähtis panna paika selge ja loogilise ülesehitusega 
igapäevategevuste programm, mis vastaks teemale ja eesmärgile.  
 
Igapäevase programmi ja töömeetodite abil tuleb kõik osalejaid aktiivselt kaasata ja 
algatada õppeprotsess.  
 
Kultuuridevahelised töömeetodid peaksid võimaldama osalejatel tutvuda erinevate 
teemadega võrdsetel alustel, sõltumata nende keele- või muudest oskustest. 
Noorsoovahetuse eesmärk on edendada positiivset teadlikkust teistest kultuuridest.  

Mitteformaalse õppe kogemus 

Noorsoovahetusega täiendatakse noorte haridusteed ja suurendatakse nende 
teadlikkust Euroopa/rahvusvahelisest keskkonnast, milles nad elavad. Projekti puhul 
järgitakse mitteformaalse õppe põhimõtteid. 

Euroopa-mõõde 

Projekti Euroopa-mõõtmele võivad viidata järgmised jooned:  
 

• projektiga süvendatakse noorte arusaamist Euroopa kodakondsusest ja 
aidatakse neil mõista oma rolli Euroopa olevikus ja tulevikus; 

• projekt peegeldab ühist muret Euroopa ühiskonna üle, nt rassismi, 
ksenofoobia, antisemitismi, narkomaania üle; 

• projekti teema pakub huvi kogu Euroopas, nt ELi laienemine, Euroopa 
institutsioonid, Euroopa projektid; 

• projekti tegevused edendavad Euroopa väärtusi, nt võrdseid võimalusi, 
inimõigusi ja demokraatiat, muude kultuuride austamist; 

• projekt võimaldab noortele kultuuridevahelist õppimiskogemust, st erineva 
kultuuritaustaga noorte koostööd. 

Eelkülastused 

Vahetuse ettevalmistusetapp on vahetustegevuse õnnestumise mõttes määrava 
tähtsusega. Selles etapis lepivad partnerrühmad kokku noorsoovahetuse teemas, 
tegevusprogrammis, asjaoludes ja töömeetodites.  
 
Saatjarühma(de)l soovitatakse tungivalt eelnevalt külastada vastuvõtvat 
partnerrühma. Külastus tasub ette võtta alles pärast taotluse heakskiitmist ja see 
peaks kestma kaks päeva (arvestamata reisipäevi). Eelkülastusest võib osa võtta kuni 
kaks iga saatjarühma liiget, tingimusel et üks liige on noor osaleja ise.  
 
Ettevalmistusetapis tuleks veelgi süvendada osalejate kaasatust noorsoovahetusse 
ning valmistada neid ette kultuuridevaheliseks kogemuseks teistsuguse tausta ja 
teisest kultuurist noortega. 
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Mõju 

Noorsoovahetuse mõju ei peaks piirduma ainult tegevuses osalejatega, vaid tooma 
Euroopa-kontseptsiooni lähemale ka seonduvatele kohalikele kogukondadele.  
Eesmärk on projekti tulemusi kõige paremini rakendada ja saavutada projekti 
pikaajaline mõju. 

Hindamine 

Projektide ja nende tulemuste jätkusuutlikkuse tagamiseks kutsutakse partnerrühmi 
ja osalejaid üles kujundama välja pidevat hindamisprotsessi.  
 
Võimalikku järeltegevusi arutatakse osalejatega hindamiskoosolekutel enne ja pärast 
vahetust ning ka selle ajal.  

Järeltegevused/väärtustamine 

Vahetuste saavutusi ja tulemusi tuleks levitada ja kasutada, et neid maksimaalselt 
väärtustada, tugevdada nende mõju ning tagada, et nendest lõikaksid kasu 
võimalikult paljud noored ja noorteorganisatsioonid. See tähendab ka tulemuste 
ülekandmist asjaomastele huvirühmadele ja laialdasemat levitamist. 
 
Partnerrühmi ja osalejaid kutsutakse üles arutlema järjekindlalt vahetuse 
vastastikkuse ja järeltegevuste üle. Kas vahetus kujuneb vastastikuseks? Kas uue 
partneri võib kaasata järgmisse vahetusse? Kuidas jätkata arutelu 
teemakontseptsiooni üle ja millised võiksid olla järgmised sammud? 
 
Partnerrühmad peaksid omandatud kogemusi andma edasi teistele rühmadele, aga ka 
oma kohalikele kogukondadele, kohalikele, riiklikele või Euroopa esindajatele, 
meediale ja muudele levitajatele. Samuti julgustatakse neid looma oma veebisaite. 
Seeläbi muudaksid nad vahetuse nähtavamaks ja selle tulemused järjepidevamaks. 
 
Iga toetusesaaja, keda on toetatud käesoleva programmi allprogrammi 1 raames, võib 
koos partneritega otsustada tavapärastest erinevate nähtavusmeetmete kasuks, 
väärtustades veelgi projekti tulemusi ja edendades parimaid tavasid. Nähakse ette ka 
rahalisi stiimuleid. Taotlejad peavad täitma taotlusvormi asjakohase jaotise ja 
kirjeldama plaanitud tegevust üksikasjalikult.  
Plaanitud väärtustamis-/järeltegevus peab põhinema projektist saadud kogemusel ja 
olema ette nähtud projekti tulemuste esiletoomiseks, levitamiseks ja edendamiseks 
ning projekti mõju suurendamiseks. 

Nähtavus 

Noorsoovahetuste puhul tuleb rõhutada ühenduse toetust (ka Euroopa logode abil) 
ning pakkuda programmile ja selle tulemustele selget edendavat lisandväärtust. 
Samuti tuleb kõiki projektidesse kaasatud organisatsioone ja osalejaid teavitada 
nende osalusest programmis „Aktiivsed noored“.  
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Kes võivad taotleda? 

Noorsoovahetuse võib algatada mõnes programmi osalisriigis asutatud mis tahes 
mittetulundusorganisatsioon või -ühendus või noorsootöös osalev kohalik, 
piirkondlik või riiklik ametiasutus või mitteametlikud noorterühmad.  
Kui taotleja on mitteametlik noorterühmitus, vastutab taotluse esitamise ja 
toetuslepingu allkirjastamise eest üks isik (rühma esindaja). 

Kuidas taotleda? 

 Riiklikele büroodele saadetavad taotlused: 

Kahe- või kolmepoolsete vahetuste puhul esitavad saatvad ja vastuvõtvad 
partnerrühmad taotluse kumbki eraldi oma riiklikule büroole.  
Mitmepoolsete vahetuste korral esitab vastuvõtjarühm oma riiklikule büroole 
taotluse kõigi partnerrühmade nimel; ta tegutseb koordineeriva partnerrühmana. 
Kui mitmepoolse vahetuse asukohta toimumise ajal muudetakse, võib koordineeriva 
rühmana tegutseda mis tahes partnerrühm, kes esitab kõigi partnerrühmade nimel 
taotluse oma riiklikule büroole.  

Täitevasutusele saadetavad taotlused: 

Taotluse peavad otse täitevasutusele esitama need Euroopa valitsusvälised 
organisatsioonid, mille põhiasukoht on ühes programmi osalisriigis ja millel on 
filiaalid vähemalt kaheksas programmi osalisriigis. 

Kuidas tegevust rahastatakse? 

Ühenduse toetus põhineb kaasrahastamise põhimõttel, mis tähendab, et kogukulusid 
ei ole võimalik katta ainult programmiga „Aktiivsed noored“. Seega osutuvad 
vajalikuks muud riiklikud, erasektori ja/või omavahendid kas rahalise või 
mitterahalise toetusena. Osalejatel on soovitatav võtta osa rahakogumisüritustest, 
kuna nii on nad täielikult kaasatud algatuse ettevalmistamisse.  
 
Ühenduse toetus ühendab endas: 
 

• tegelikke kulusid 
• kindla suurusega summasid  
• ühikukulude astmestikul põhinevaid summasid 

 
Üksikasjalikumat teavet leiate altpoolt ning jaotise C lõpus olevast tabelist 
„Rahastamiseeskirjade ülevaade“. 
 
Alltoodud ja tabelis osutatud kindla suurusega summad ja ühikukulude astmestikud 
moodustavad rahastamise põhitaseme; põhitase võib varieeruda vastavalt programmi 
osalisriigist, kus taotlus esitatakse.  
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Fikseeritud summad ja kindlad määrad moodustavad projektitegevuste toetuse; need 
ei seostu otseselt ühegi kindla kuluga; nendega kaetavad kulud ei vaja aruandmist 
ega põhjendamist, küll aga tuleb lõpparuandes kirjeldada tulemusi/saavutusi.  
 
Kõnealune rahastamismehhanism aitab taotlejatel arvutada eeldatavat toetussummat 
ja peaks hõlbustama noorsoovahetuse realistlikku plaanimist.  

Ühenduse toetuse jaotumine (vt tabelit jaotise C lõpus) 

Saatjarühm 

• 70% tegelikest reisikuludest (noored ja rühmajuhid);  
• eelkülastuse toetus (100% reisikuludest + kindel määr); 
• fikseeritud summa ettevalmistustegevustele, riigi kohta (sh kindlustused);  
• viisast, viisaga seonduvatest kuludest, vaktsineerimiskuludest või vähesemate 

võimalustega / erivajadustega noorte kuludest või tegevuste erilisest laadist 
tulenevad erakorralised kulud (kuni 100%); 

• rakendus- ja järeletegevuste tegelikud kulud (kuni 10% ühenduse 
kogutoetusest). 

Võõrustajarühm 

• fikseeritud summa (projekti kohta) üldiste tegevuskulude katmiseks;  
• kindel määr osaleja kohta (noored ja rühmajuhid) päevas; 
• fikseeritud summa ettevalmistustegevustele, riigi kohta; 
• fikseeritud summa tegevuste rakendamisele ja hindamisele (sh kindlustus); 
• tegelikud erakorralised kulud seoses vähesemate võimalustega / 

erivajadustega noortega või seoses vastavate eritegevustega (kuni 100%); 
• rakendus- ja järeletegevuste tegelikud kulud (kuni 10% ühenduse 

kogutoetusest). 

Erakorralised kulud 

Erakorraliste kuludega kaetakse viisa- ja viisaga seotud kulud, aga ka 
vaktsineerimiskulud. 
 
Allprogrammis 1 võivad lisakulud hõlmata ka tegevuste erilise laadiga põhjendatud 
lisakulusid.  
 
Kõik muud erakorralised kulud ilmnevad seoses vähesemate võimalustega ja/või 
erivajadustega noortega. Need võivad hõlmata näiteks järgmist: arstiabi, tervishoid, 
täiendav keelekoolitus / toetus, lisaettevalmistus, eriruumid või -varustus, saatja, 
isiklikud lisakulud majanduslikult ebasoodsa olukorra puhul, tõlkimine. Need ei 
hõlma pangalaene ega intresse. Toetus võib katta kuni 100% erakorralistest kuludest, 
tingimusel et need on projekti rakendamisega selgelt seotud, vajalikud ja 
taotlusvormil põhjendatud. Kõik erakorralised kulud peavad olema nõuetekohaselt 
toetatud ja põhjendatud tegelikud kulud. 
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Tulemuste väärtustamine/järeltegevused 

Lisatoetusega, mis võidakse anda tulemuste väärtustamiseks või järeltegevusteks, 
tuleb katta tegevuste ettevalmistamine, rakendamine ja hindamine. See seostub 
tegevuste tegelike kuludega ega tohi ületada 10% projekti kogutoetusest.  

Millised on lepingulised kohustused? 

Toetusleping 

Pärast noorsoovahetuse heakskiitmist edastatakse toetusesaajatele (saatvad ja 
võõrustavad partnerrühmad) toetusleping, milles sätestatakse ühenduse toetuse 
kasutamine. Mitmepoolse noorsoovahetuse puhul saab lepingu ainult koordineeriv 
rühm. Toetusesaajad täidavad oma lepingulisi kohustusi. Kõik toetusesaajad 
vastutavad ühiselt vahetuse toimumise eest taotluses sätestatud viisil ja tagavad selle 
hindamise. Reisikulude põhjendatuse eest vastutavad saatjarühmad ja koordineerivad 
rühmad.   
 
Riiklik büroo, täitevasutus, komisjon või kontrollikoda võivad korraldada 
kohapealseid külastusi või auditeid ja kontrollida kõigi lepinguliste kohustuste 
nõuetekohast täitmist.  
 
Kui vahetuse ajal ilmnenud ettenägematud asjaolud takistavad selle elluviimist, 
peavad toetusesaajad viivitamata võtma ühendust oma riiklike büroodega või 
täitevasutusega ning täitma asjakohaseid korraldusi.  
 
Kui vahetust ei suudeta kokkulepitud viisil ellu rakendada, võib see viia nõudeni 
maksta toetus osaliselt või täielikult tagasi. 

Kindlustus 

Iga toetusesaaja on kohustatud korraldama oma rühma kindlustuse. See peab katma 
haigestumist, õnnetusi, surmajuhtumeid, alalist puuet ja kodumaale toimetamist 
tõsise haigestumise või õnnetuse korral. Samuti peab kindlustus katma 
tsiviilvastutust ning isikut tõendavate ja reisidokumentide kaotamist. Toetusesaajad 
võivad kindlustusseltsi ise valida, kui kindlustuskate on kvaliteetne.  

Millist toetust on võimalik saada?  

Lisateavet taotluskorra ja tähtaegade kohta leiate jaotisest B. Juhtnööride ja abi 
küsimiseks saate võtta ühendust ka oma riikliku büroo või täitevasutusega.  
 
Riiklikud bürood ja SALTO teabekeskused pakuvad ka noorsoovahetuse 
ettevalmistamise ja rakendamisega seotud koolitust ja vahendeid, mille abil 
parandada projektide kvaliteeti.  
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Youthpass 

Igal noorsoovahetuses osalejal on õigus saada Youthpass, milles kirjeldatakse ja 
kinnitatakse mitteformaalse õppe kogemust. Euroopa Komisjon tagab Youthpassi 
abil, et programmi kaudu saadud kogemust tunnustatakse hariduse omandamisena 
ning mitteformaalse ja informaalse õppe perioodina. 



 41

Allprogramm 1.2 – noorsooalgatused 

Mis on noorsooalgatus? 

Noorsooalgatus on projekt, kus noored osalevad aktiivselt ja otseselt enda 
kavandatud tegevustes, milles neil endil on olulisim osa, eesmärgiga arendada nende 
algatusvõimet, ettevõtlikkust ja loovust. Selle algatavad, töötavad välja ja viivad ellu 
noored ise. See lubab noortel katsetada ideid algatustes, mis võimaldavad neil 
otseselt ja aktiivselt sekkuda projektide plaanimisse ja teostamisse. Samuti on 
noorsooalgatustes osalemine tähtis mitteformaalse õppe kogemus. See annab 
noortele võimaluse määratleda end Euroopa kodanikena ja tunda, et nad annavad 
Euroopa ülesehitamisse oma panuse. 
 
Allprogrammiga toetatakse kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasandil kavandatud 
projekte. Samuti toetatakse sellega eri riikide sarnaste projektide võrgustamist, 
tugevdamaks seega nende Euroopa-mõõdet ning parandamaks noorte inimeste 
koostööd ja nendevahelist kogemuste vahetust. Ühe rühma väljatöötatud, nende 
asukohariigis toimuvaid projekte nimetatakse riiklikeks noorsooalgatusteks, aga eri 
riikidest pärit kahe või enama rühma ühisprojekte nimetatakse riikidevahelisteks 
noorsooalgatusteks. 
 
Riikidevahelised noorsooalgatused keskenduvad heade tavade vahetamisele ja 
jagamisele. Need projektid võivad hõlmata ka noorte liikuvust.  

Märkus: noorsooalgatus ei hõlma järgmist 

Noorsooalgatuseks EI peeta ühelgi juhul järgmisi tegevusi: 
• noorteseminarid, noorsoovahetused; 
• võistlused, töömalevad; 
• turismi alla liigituvad tegevused. 

Millised on abikõlblikkuse kriteeriumid? 

Teavet üldiste abikõlblikkuse kriteeriumide kohta saate jaotisest B. 
 
Selle allprogrammi suhtes kohaldatavad abikõlblikkuse kriteeriumid on järgmised: 

Rühmad 

Ettepaneku riiklikuks noorsooalgatuseks esitab programmi osalisriigi noorterühm.  
 
Riikidevaheline noorsooalgatus põhineb vähemalt kahe eri osalisriikidest – millest 
vähemalt üks on ELi liikmesriik – pärit partnerrühma koostööl.  
 
Rühm (partnerrühm) peab olema: 
 
• programmi osalisriigis asutatud mittetulundusorganisatsioon või -ühendus; või 
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• mitteametlik noorterühmitus. 
 
Rühm peab koosnema vähemalt neljast liikmest, kellest üks on rühma esindaja ja 
vastutab taotluse esitamise ning toetuslepingu allkirjastamise eest. Esindajana võib 
tegutseda ka juhendaja. 

Osalejad 

Osaleda saavad programmi osalisriigis seaduslikult elavad noored vanuses 18–30. 
 
Noori vanuses 15–18 eluaastat võib kaasata juhul, kui neid saadab noorsootöötaja või 
juhendaja. 

Kestus 

Riiklikud noorsooalgatused ja riikidevahelised noorsooalgatused peavad kestma 3–
18 kuud, mille raamesse jääb ka ettevalmistamine, rakendamine, hindamine ja 
järeltegevus.  

Koht 

Riiklikud ja riikidevahelised noorsooalgatused võivad toimuda mis tahes programmi 
osalisriigis. 

Programm 

Projekti kohta tuleb esitada loogiliselt ülesehitatud programm ja ajakava. Programm 
peab selgelt seostuma eelnevalt püstitatud eesmärkidega. 

Teema 

On tähtis, et noorsooalgatuse väljatöötamisel valitud teema või valdkond oleks 
huvipakkuv ja oluline noorterühmale endale, aga ka kohalikule kogukonnale. Mõned 
näited võimalikest projektiteemadest oleksid järgmised: kunst ja kultuur, sotsiaalne 
tõrjutus, keskkond, pärandikaitse, noorte teavitamine, Euroopa-teadlikkus, linna-
/maaelu areng, noortepoliitika, tervis, narkootikumide kuritarvitamise vastasus, 
kuritegevusvastased meetmed, rassismi-/ksenofoobiavastasus, puuded, vanurid, 
kodutus, sisserändajad, võrdsed võimalused, rühmaõpe, töötus, noortesport, noorte 
vaba aeg, meedia ja kommunikatsioon. Riikidevaheliste noorsooalgatuste võimalike 
teemade valik on sama lai kui riiklike noorsooalgatuste puhul. 
 
Riikidevahelise noorsooalgatuse programm peab lisaks sisaldama ka üksikasjalikku 
teavet nii siseriiklikul kui riikidevahelisel tasandil (kõigis seonduvates riikides) 
korraldatavate tegevuste kohta, täpsustades iga partnerrühma rolli projekti 
ettevalmistamises, elluviimises, hindamises ja järeltegevuses. 
 

Millised on valikukriteeriumid? 

Vt üldised valikukriteeriumid jaotises B. 
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Millised on toetuse andmise kriteeriumid? 

Ettepanekute kvaliteedi hindamisel arvestatakse järgmisi elemente: 
• programmi kvaliteet ja kavandatud töömeetoodid; 
• kavandatud õppe-eesmärkide asjakohasus; 
• projekti Euroopa-mõõde; 
• projekti eeldatav mõju; 
• projekti nähtavuse suurendamiseks ettenähtud meetmed; 
• projekti väärtustamiseks ja järeltegevuseks ettenähtud meetmed. 
 
Peale selle: 
 
Noorsooalgatuste toetusi antakse programmi üldprioriteete, st noorte osalemist, 
kultuurilist mitmekesisust, Euroopa kodakondsust ja sotsiaalset hõlvatust kõige 
paremini kajastavatele projektidele.  
Lisaks võidakse programmile „Aktiivsed noored“ seada ka iga-aastased prioriteedid 
ning teatada nendest komisjoni ja riiklike büroode veebisaidil ning käesoleva 
programmijuhendi lisas.  
 
Selle allprogrammi põhiline sihtrühm on vähesemate võimalustega noored. Seetõttu 
eelistatakse valiku tegemisel selliseid noorsooalgatusi, mida korraldavad vähesemate 
võimalustega noored või mis kaasavad vähesemate võimalustega noori või toovad 
neile kasu. 
 
Selle jaotise raames eelistatakse innovatiivset loovust ja ettevõtlikkust julgustavaid 
projekte.  

Kuidas koostada head projekti? 

Töömeetod 

Kasutatav metoodika peaks aktiivselt kaasama nii osalejaid kui ka kohalikku 
kogukonda, millele algatus on suunatud. 

Õppe eesmärgid 

Projekt peab aitama kaasa noorte õppeprotsessile ja suurendama nende teadlikkust 
Euroopa igapäevast. Projektid peaksid järgima mitteformaalse õppe põhimõtteid. 
 
Taotlusvormil tuleb esitada üsna täpne kirjeldus rühma(de) plaanitava(te) 
saavutus(t)e kohta. Eesmärgid peaksid olema realistlikud ja projekti eri etappides 
mõõdetavad. 
 
Kui eesmärke määratleda ja taotlust täita aitab juhendaja, peab ta tagama, et 
eesmärgid peegeldaksid noorte endi huvisid ja ootusi ning oleksid nendega 
vastavuses.  
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Euroopa-mõõde 

Rühm(ad) peaks(id) osutama, milliste vahenditega muudab projekt kaasatud noored 
teadlikumaks ühisest Euroopa kultuurist ja pärandist. 
Projekti Euroopa-mõõtmele võivad viidata järgmised jooned:  
 

• projektiga süvendatakse noorte arusaamist Euroopa kodakondsusest ja 
aidatakse neil mõista oma rolli Euroopa olevikus ja tulevikus; 

• projekt peegeldab ühist muret Euroopa ühiskonna üle, nt rassismi, 
ksenofoobia, antisemitismi, narkomaania üle; 

• projekti teema pakub huvi kogu Euroopas, nt ELi laienemine, Euroopa 
institutsioonid, Euroopa projektid; 

• projekti tegevused edendavad Euroopa väärtusi, nt võrdseid võimalusi, 
inimõigusi ja demokraatiat, muude kultuuride austamist; 

• projekt võimaldab noortele kultuuridevahelist õppimiskogemust, st erineva 
kultuuritaustaga noorte koostööd. 

• projektist nähtub, et ühes riigis proovitud ideid, toimimisviise ja metoodikaid 
saab levitada ja üle kanda ka teise riiki.  

Ettevalmistus ja juhendamine 

Rühm(ad) peaks(id) tegevuste eesmärke ja programmi koos planeerima. Selles etapis 
võib noorterühma(sid) abistada juhendaja; on aga oluline, et projekti juhiksid ja 
viiksid ellu noored inimesed ise. 

 
Juhendaja kaasamine on eriti soovitatav alla 18aastaste noorte või vähesemate 
võimalustega noorte rühmade puhul. Juhendaja roll varieerub vastavalt noorterühma 
vajadustele. 
 
Juhendaja on võtmeisik, kellel on piisavalt noortetöö ja/või noorsooalgatuste 
kogemusi, et saata noorterühmi ja toetada nende osalemist. Juhendaja ei sekku 
noorsooalgatusse, aga ta toetab noorterühma nende projekti ellurakendamisel. Ta 
töötab aeg-ajalt noortega koos, et täita teatavaid ülesandeid vastavalt rühma 
vajadustele.  
 
Juhendajad võivad olla vabatahtlikud või elukutselised, noortejuhid või 
noorteorganisatsioonide juhid, noorteklubide või -teenistuste töötajad jne. Samuti 
võivad nad olla riiklike büroode määratud nõustajad, kes kohtuvad noorterühmaga 
mõned korrad projekti elluviimise ajal, enamasti selle alguses, keskel ja lõpus.  
 
Varem noorsooalgatuse projektis osalenud noori tasub julgustada kasutama 
omandatud teadmisi teiste noorterühmade toetuseks; 
 tänu omaealise juhendaja rolli asumisele võiksid nendest seega saada võtmeisikud. 
Omaealise juhendaja roll tähendab samaealiste sõprade ja kaaslaste toetamist ning 
see on noorsooalgatustes oluline vahend tulemuslike kohalike juhendamissüsteemide 
väljatöötamisel. Riiklikel büroodel tasub korraldada noorsooalgatuste tulevaste ja 
endiste toetusesaajate kohtumisi, hõlbustamaks omaealiste juhendajate süsteemi 
loomist.  
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Noorsooalgatuste juhendamise paremaks mõistmiseks leiate lisalugemist SALTO 
avaldatud juhendamissuunisest „Coaching Guide – Youth Initiatives & 
Participation”. 

Mõju 

Noorsooalgatuse projekti mõju ei tohiks piirduda ainult projektis osalejatega, vaid 
see peaks tooma kasu ka kohalikule kogukonnale ning mõjuma soodsalt kohalikul 
ja/või piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil. Rühm(ad) peaks(id) – nii palju kui 
võimalik – püüdma projekti tegevustesse kaasata teisi naabruskonna või 
lähipiirkonna inimesi. Eesmärk on projekti tulemusi kõige paremini rakendada ja 
saavutada projekti pikaajaline mõju. 
 
Eelkõige soositakse ametiasutuste või muude organisatsioonide kaasamist ja 
nendepoolset toetust (rahalises või muus vormis). 

Hindamine 

Projektide ja nende tulemuste jätkusuutlikkuse tagamiseks kutsutakse partnerrühmi 
ja osalejaid üles kujundama välja pidevat hindamisprotsessi.  
 
Võimalikke järeltegevusi arutatavad osalejad hindamiskoosolekutel enne ja pärast 
projekti ning ka selle ajal.  

Järeltegevused/väärtustamine 

Noorsooalgatuste saavutusi ja tulemusi tuleks levitada ja kasutada, et neid 
maksimaalselt väärtustada, tugevdada nende mõju ning tagada, et nendest lõikaksid 
kasu võimalikult paljud noored ja noorteorganisatsioonid. See tähendab ka tulemuste 
ülekandmist asjaomastele huvirühmadele ja laialdasemat levitamist. 
 
Partnerrühmi ja osalejaid kutsutakse üles süsteemselt kasutama projekti tulemusi 
ning pidama aru oma noorsoovahetuse võimaliku järeltegevusetapi üle. Näiteks 
kuidas levitada projekti tulemusi? Millised oleksid järgmised sammud? Kas 
noorsooalgatuse projekti ideed saaks üle kanda teistesse riikidesse? Kas seda saaks 
arendada riikidevahelisel tasandil üheskoos Euroopa partneritega? Kuidas 
suurendada projektide mõju osalejatele, aga ka teistele noortele ja kohalikele 
kogukondadele jne? 
 
Partnerrühmad peaksid omandatud kogemusi andma edasi teistele rühmadele, aga ka 
oma kohalikele kogukondadele, kohalikele, riiklikele või Euroopa esindajatele, 
meediale ja muudele levitajatele. Samuti julgustatakse neid looma oma veebisaite. 
Sel viisil muudavad nad projekti väärtuslikumaks ja selle tulemused 
järjepidevamaks. 
 
Iga toetusesaaja, keda on toetatud käesoleva programmi allprogrammi 1 raames, võib 
koos partneritega otsustada tavapärastest erinevate nähtavusmeetmete kasuks, 
väärtustades veelgi projekti tulemusi ja edendades parimaid tavasid. Nähakse ette ka 
rahalisi stiimuleid. Taotlejad peavad täitma taotlusvormi asjakohase jaotise ja 
kirjeldama plaanitud tegevust üksikasjalikult.  
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Plaanitud väärtustamis-/järeltegevus peab põhinema projektist saadud kogemusel ja 
olema ette nähtud projekti tulemuste esiletoomiseks, levitamiseks ja edendamiseks 
ning projekti mõju suurendamiseks. 

Nähtavus 

Noorsooalgatuste projektide puhul tuleks rõhutada ühenduse toetust (ka Euroopa ja 
programmi „Aktiivsed noored“ logode abil) ning pakkuda programmile ja selle 
tulemustele selget edendavat lisandväärtust. Samuti tuleb kõiki projekti kaasatud 
organisatsioone ja osalejaid teavitada nende osalusest programmis „Aktiivsed 
noored“.  

Kes võivad taotleda? 

Taotlusi võivad esitada mittetulundusorganisatsioonid või -ühendused või vähemalt 
neljast programmi osalisriigis seaduslikult elavast noorest koosnevad rühmad. 
 
Mitteametliku rühma puhul vastutab üks noorterühma liige (rühma esindaja) taotluse 
esitamise ja toetuslepingu allkirjastamise eest. 
 
Riikidevaheliste noorsooalgatuste puhul toimib üks partnerrühm koordineeriva 
rühmana ja esitab taotluse ka teiste partnerite nimel.  

Kuidas taotleda? 

Taotlused tuleb saata riiklikele büroodele.  

Kuidas tegevust rahastatakse? 

Riiklike noorsooalgatuste ja riikidevaheliste noorsooalgatuste kohta kehtivad ühed ja 
samad finantseeskirjad, v.a reisikulude puhul. Riiklikud noorsooalgatused võivad 
hõlmata kohalike, piirkondlike või riigisiseste sõitude kulusid, samas kui 
riikidevahelised võivad hõlmata rahvusvaheliste reiside kulusid. 
Ühenduse toetuse puhul järgitakse kaasrahastamise põhimõtet; see tähendab, et 
programm „Aktiivsed noored“ ei saa kogukulusid üksi katta. Seega osutuvad 
vajalikuks muud riiklikud, erasektori ja/või omavahendid kas rahalise või 
mitterahalise toetusena. Osalejatel on soovitatav võtta osa rahakogumisüritustest, 
kuna nii on nad täielikult kaasatud projekti ettevalmistamisse. 
 
Ühenduse toetus ühendab endas: 
 
 
 

• tegelikke kulusid 
• kindla suurusega summasid 
• ühikukulude astmestikul põhinevaid summasid 

 
Üksikasjalikumat teavet leiate altpoolt ning jaotise C lõpus olevast tabelist 
„Rahastamiseeskirjade ülevaade“. 
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Alltoodud ja tabelis osutatud kindla suurusega summad ja ühikukulude astmestikud 
moodustavad rahastamise põhitaseme; põhitase võib varieeruda vastavalt programmi 
osalisriigist, kus taotlus esitatakse.  
 
Fikseeritud summad ja kindlad määrad moodustavad projektitegevuste toetuse; need 
ei seostu otseselt ühegi kindla kuluga; nendega kaetavad kulud ei vaja aruandmist 
ega põhjendamist. 
 
Kõnealune rahastamismehhanism aitab taotlejatel arvutada eeldatavat toetussummat 
ja peaks hõlbustama algatuse realistlikku plaanimist.  
Riikidevaheliste noorsooalgatuste puhul katab ühenduse toetus ka 70% tegelikest 
reisikuludest.  

Ühenduse toetuse jaotumine (vt tabelit jaotise C lõpus) 

• Kindel summa tegevuste ettevalmistamiseks, rakendamiseks ja hindamiseks 
(see võib vajadusel hõlmata ka juhendamiskulusid); 

• eelkülastuse toetus (reisikulud + kindel määr) riikidevaheliste 
noorsooalgatuste puhul; 

• 70% riikidevahelise reisi kuludest (ainult riikidevaheliste noorsooalgatuste 
puhul); 
ja vajadusel ka 

• rakendus- ja järeletegevuste tegelikud kulud (kuni 10% ühenduse toetusest). 

Eelkülastus (riikidevaheliste noorsooalgatuste puhul) 

Eelkülastuse korral kaetakse 100% reisikuludest ja kindla suurusega päevaraha. 
Sellist toetust antakse kõige rohkem kaheks päevaks (arvestamata reisipäevi) ja igast 
partnerrühmast kahele osalejale. Üks osaleja võib olla projekti juhendaja.  

Tulemuste väärtustamine/järeltegevused 

Lisatoetusega, mis võidakse anda tulemuste väärtustamiseks või järeltegevusteks, 
tuleb katta tegevuste ettevalmistamine, rakendamine ja hindamine. See seostub 
tegevuste tegelike kuludega ega tohi ületada 10% ühenduse toetusest.  

Millised on lepingulised kohustused?  

Toetusleping 

Pärast projekti heakskiitmist edastatakse toetusesaajale toetusleping, milles 
sätestatakse ühenduse toetuse kasutamine. Riikidevaheliste noorsooalgatuste puhul 
saab toetuslepingu koordineeriv rühm, kes vastutab ka toetussumma jaotamise eest 
partnerrühmadele vastavalt projektitegevuste varem kokkulepitud jaotusele. 
Toetusesaajad täidavad oma lepingulisi kohustusi ning viivad projekti ellu taotluses 
sätestatud viisil ja tagavad selle hindamise.  
 
Riiklik büroo, komisjon või kontrollikoda võivad korraldada kohapealseid külastusi 
või auditeid ja kontrollida kõigi lepinguliste kohustuste nõuetekohast täitmist.  
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Kui projekti ajal ilmnenud ettenägematud asjaolud takistavad selle elluviimist, 
peavad partnerid viivitamata võtma ühendust oma riiklike büroodega ning täitma 
asjakohaseid korraldusi. 
 
Kui projekti ei suudeta kokkulepitud viisil ellu rakendada, võib see viia nõudeni 
maksta toetus osaliselt või täielikult tagasi. 

Millist toetust on võimalik saada? 

Riiklikud bürood ja SALTO teabekeskus pakuvad ka noorsooalgatuse 
ettevalmistamise ja rakendamisega seotud koolitust ja vahendeid, mille abil 
parandada projektide kvaliteeti.  
 
Riiklikel büroodel on olemas ka nõustajad, kes võivad abistada või vahendada muid 
tugiorganisatsioone, mis saaksid noorsooalgatuse projektide puhul abiks olla.  
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 Allprogramm 1.3 – noorte demokraatia projektid 

Mis on noorte demokraatia projekt? 

Noorte demokraatia projektide eesmärk on suurendada noorte osalemist nende 
kohalikes, piirkondlikes või riigi kogukondades või rahvusvahelisel tasandil, 
toetades nende osalemist esindusdemokraatia süsteemides. 
 
Noorte demokraatia projekt on välja töötatud Euroopa partnerluse käigus, 
võimaldamaks Euroopa tasandil ühendada kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või 
rahvusvahelisel tasandil toimunud projektide ideid, kogemusi ja metoodikaid ning 
edendada seega noorte osalemist. Selle allprogrammi raames rahastatavate projektide 
abil saab luua uusi võrgustikke ning vahetada ja levitada noorte osalemisega seotud 
häid tavasid. 
 
Noorte kodanikuaktiivsuse kontseptsioon eeldab täielikku osalemist ühiskonnas ning 
pühendumust ja suutlikkust seda kodanikuaktiivsust rakendada. Seetõttu on noorte 
demokraatia projekti idee tunnustada ja toetada noorte eri vormis osalemist oma 
kogukonnas, tugevdada nende seost esindusdemokraatiaga ning aidata neil 
pakutavaid osalemisvõimalusi kõige paremini ära kasutada. Eesmärk saavutatakse 
tänu projektidele, mis julgustavad noori rohkem osalema esindusdemokraatia 
süsteemides. 

 

Noorte demokraatia projektide eesmärgid võivad olla järgmised:  
 

• edendada noorte kaasatust osalusstruktuurides; 
• tegevused, millega algatada kõikvõimalikke arutelusid ametiasutuste ja 

noorte vahel; 
• tugisüsteemid, millega algatada kõikvõimalikke arutelusid, et tuua noori 

poliitiliste otsuste tegemisele lähemale; 
• algatada arutelu, kuhu kaasatakse noored, kes ei kuulu ühtegi organisatsiooni; 
• selgitada välja ja ületada teatud noorterühmade osalemist häirivad takistused 

ning tugevdada süsteeme, mis julgustaksid kõigi noorte osalemist otsuste 
tegemises. 

Millised on abikõlblikkuse kriteeriumid? 

Vt üldised abikõlblikkuse kriteeriumid jaotises B. 
 
Selle allprogrammi suhtes kohaldatavad abikõlblikkuse kriteeriumid on järgmised: 

Partnerrühmad 

Projektidel peab olema riikliku ja riikidevahelise võrgustiku mõõde. See tähendab, 
et: 

• projektid peavad riikidevahelise võrgustiku kriteeriumide täitmiseks 
põhinema vähemalt kahe riigi partnerlusel;  
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• riikliku võrgustiku kriteeriumide täitmiseks peab igas riigis olema kaasatud 
vähemalt kaks partnerit. 

 
Partner peab olema: 

• programmi osalisriigis asutatud mittetulundusorganisatsioon või -ühendus; 
või 

• noortetööga tegelev kohalik, piirkondlik või riiklik asutus või 
• mitteametlik noorterühmitus. 
 

Mitteametliku rühma puhul vastutab üks noorterühma liige (rühma esindaja) taotluse 
esitamise ja toetuslepingu allkirjastamise eest. 

Osalejad 

Noored peavad seaduslikult elama programmi osalisriigis ning olema vanuses 13–30. 
Mis tahes noorte demokraatia projekt peab hõlmama vähemalt 16 osalejat.  

Kestus 

Projekti kestus peab koos ettevalmistamise, rakendamise, hindamise ja 
järeltegevustega kestma 6–18 kuud. 

Teema 

Noorte demokraatia projektil peab olema teemakontseptsioon, st see peaks selgelt 
keskenduma programmi „Aktiivsed noored“ üldprioriteetidele, noorte aktiivsele 
osalemisele, kultuurilisele mitmekesisusele, Euroopa kodakondsusele või sotsiaalsele 
hõlvatusele või järgmistele teemadele:  
 

• Euroopa tulevik või 
• Euroopa noorsooalase koostöö raamides määratletud poliitilised prioriteedid. 

Millised on valikukriteeriumid?  

Vt üldised valikukriteeriumid jaotises B. 

Millised on toetuse andmise kriteeriumid? 

Ettepanekute kvaliteedi hindamisel arvestatakse järgmisi elemente: 
• programmi kvaliteet ja kavandatud töömeetoodid; 
• kavandatud õppe-eesmärkide asjakohasus; 
• projekti Euroopa-mõõde; 
• projekti eeldatav mõju; 
• projekti nähtavuse suurendamiseks ettenähtud meetmed; 
• projekti väärtustamiseks ja järeltegevuseks ettenähtud meetmed. 
Peale selle: 
 
Noorte demokraatia projektide toetusi antakse projektidele, mis kajastavad kõige 
paremini programmi üldprioriteete (noorte osalemine, kultuuriline mitmekesisus, 
Euroopa kodakondsus ja sotsiaalne hõlvatus) või käesoleva allprogrammi teatavaid 
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prioriteetseid teemasid (Euroopa tulevik ja Euroopa noorsoopoliitikas määratletud 
poliitilised prioriteedid).  
Lisaks võidakse programmile „Aktiivsed noored“ seada ka iga-aastased prioriteedid 
ning teatada nendest komisjoni ja riiklike büroode veebisaidil ning käesoleva 
programmijuhendi lisas. 
 
Selle allprogrammi põhiline sihtrühm on vähesemate võimalustega noored. Seetõttu 
eelistatakse valiku tegemisel selliseid projekte, mida korraldavad vähesemate 
võimalustega noored või mis kaasavad vähesemate võimalustega noori või toovad 
neile kasu. 

Kuidas koostada head projekti? 

Partnerluse osalised 

Partnerluse osalised Igas programmi osalisriigis peaksid partnerrühmad koosnema 
väga erinevate tegevusalade esindajatest. Projekti võiks kaasata näiteks kohalikke 
ametiasutusi, valitsusväliseid organisatsioone, ühendusi, kohalikke algatusi jne. 

Kaasavad töömeetodid 

Igas partnerrühmas peaks noore liikmega mitte ainult konsulteerima, vaid teda 
algatamisse, otsusretegemisse, elluviimisse ja hindamisse ka aktiivselt kaasama. 
 
Samuti peaksid noorte demokraatia projektid suurendama osalejate teadlikkust eri 
kultuuridest. 

Mitteformaalse õppe kogemus 

Projektiga täiendatakse noorte haridusteed ja suurendatakse nende teadlikkust 
Euroopa keskkonnast, milles nad elavad. Eelkõige peaks see aitama neil aru saada 
riiklike ja Euroopa esindusstruktuuride toimimisest. 
Projektid peaksid järgima mitteformaalse õppe põhimõtteid. 

Mõju 

Noorte demokraatia projekti mõju ei peaks piirduma ainult tegevuses osalejatega. 
Projekt peaks olema tugeva mõjuga kohalikul või koguni piirkondlikul, riiklikul või 
Euroopa tasandil ning suurendama teadlikkust mõistetest nagu kodanikuaktiivsus ja 
noorte osalemine. Eesmärk on projekti tulemusi kõige paremini rakendada ja 
saavutada projekti pikaajaline mõju. 

Hindamine 

Projektide ja nende tulemuste jätkusuutlikkuse tagamiseks kutsutakse partnerrühmi 
ja osalejaid üles kujundama välja pidevat hindamisprotsessi.  
 
Võimalikke järeltegevusi arutatakse osalejatega hindamiskoosolekutel enne ja pärast 
projekti ning ka selle ajal.  
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Järeltegevused/väärtustamine 

Noorte demokraatia projektide saavutusi ja tulemusi tuleks levitada ja kasutada, et 
neid maksimaalselt väärtustada, tugevdada nende mõju ning tagada, et nendest 
lõikaksid kasu võimalikult paljud noored ja noorteorganisatsioonid. See tähendab ka 
tulemuste ülekandmist asjaomastele huvirühmadele ja laialdasemat levitamist. 
 
Iga toetusesaaja, keda on toetatud käesoleva programmi allprogrammi 1 raames, võib 
koos partneritega otsustada tavapärastest erinevate nähtavusmeetmete kasuks, 
väärtustades veelgi projekti tulemusi ja edendades parimaid tavasid. Nähakse ette ka 
rahalisi stiimuleid. Taotlejad peavad täitma taotlusvormi asjakohase jaotise ja 
kirjeldama plaanitud tegevust üksikasjalikult.  
Plaanitud väärtustamis-/järeltegevus peab põhinema projektist saadud kogemusel ja 
olema ette nähtud projekti tulemuste esiletoomiseks, levitamiseks ja edendamiseks 
ning projekti mõju suurendamiseks. 

Nähtavus 

Noorte demokraatia projektide puhul tuleks rõhutada ühenduse toetust (ka Euroopa 
ja projekti „Aktiivsed noored“ logode abil) ning pakkuda programmile ja selle 
tulemustele selget edendavat lisandväärtust. Samuti tuleb kõiki projekti kaasatud 
organisatsioone ja osalejaid teavitada nende osalusest programmis „Aktiivsed 
noored“.  

Kes võivad taotleda? 

Noorte demokraatia projekti võib algatada programmi osalisriigis asutatud mis tahes 
mittetulundusorganisatsioon või -ühendus, mis tahes kohalik, piirkondlik või riiklik 
ametiasutus või mis tahes mitteametlik noorterühmitus.  
Kui taotleja on mitteametlik noorterühmitus, vastutab taotluse esitamise ja 
toetuslepingu allkirjastamise eest üks isik (rühma esindaja). 

Kuidas taotleda? 

Riiklikele büroodele saadetavad taotlused: 

Koordineeriv partnerrühm esitab riiklikule büroole taotluse kõigi partnerite nimel. 

 

Täitevasutusele saadetavad taotlused: 

Taotluse peavad otse täitevasutusele esitama need Euroopa valitsusvälised 
organisatsioonid, mille põhiasukoht on ühes programmi osalisriigis ja millel on 
filiaalid vähemalt kaheksas programmi osalisriigis. 
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Kuidas tegevust rahastatakse? 

Ühenduse toetuse puhul järgitakse kaasrahastamise põhimõtet. See täiendab taotleja 
oma rahalist panust ja/või mujalt saadud riiklikku, piirkondlikku või kohalikku abi. 
 
Ühenduse toetusega – mille maksimumsumma on 25 000 eurot – võidakse projekti 
rakendamisel tekkinud abikõlblikest kuludest katta kuni 60% järgmistes 
kategooriates: 
 

• tegevuse elluviimisega seonduvad reisi-, majutus- ja elamiskulud; 
• konverentside korraldamisega seotud kulud; 
• avaldamis- ja levitamiskulud; 
• muud projekti ellurakendamisega seotud kulud;  
• otsestest kuludest kuni 7% moodustavad kaudsed kulud. 

Tulemuste väärtustamine/järeltegevused 

Lisatoetusega, mis võidakse anda tulemuste väärtustamiseks või järeltegevusteks, 
tuleb katta tegevuste ettevalmistamine, rakendamine ja hindamine. See seostub 
tegevuste tegelike kuludega ega tohi ületada 10% ühenduse kogutoetusest.  

Millised on lepingulised kohustused? 

Toetusleping 

Pärast projekti heakskiitmist edastatakse toetusesaajale (koordineerivale 
partnerrühmale) toetusleping, milles sätestatakse ühenduse toetuse kasutamine. 
Toetusesaaja kohustub täitma oma lepingulisi kohustusi ja põhjendama kõiki 
tegelikult ilmnenud projektikulusid. Toetusesaaja viib projekti ellu taotluses 
sätestatud viisil ja tagab projekti hindamise. 
 
Riiklik büroo, täitevasutus, komisjon või kontrollikoda võivad korraldada 
kohapealseid külastusi või auditeid ja kontrollida kõigi lepinguliste kohustuste 
nõuetekohast täitmist.  
 
Kui projekti ajal ilmnenud ettenägematud asjaolud takistavad selle elluviimist, peab 
toetusesaaja viivitamata võtma ühendust oma riikliku büroo või täitevasutusega ning 
täitma asjakohaseid korraldusi.  
 
Kui projekti ei suudeta kokkulepitud viisil ellu rakendada, võib see viia nõudeni 
maksta toetus osaliselt või täielikult tagasi. 

Millist toetust on võimalik saada? 

Lisateavet taotluskorra ja tähtaegade kohta leiate jaotisest B. Juhtnööride ja abi 
küsimiseks saate võtta ühendust ka oma riikliku büroo või täitevasutusega.  
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Riiklikud bürood ja SALTO teabekeskus pakuvad ka noorte demokraatia projekti 
ettevalmistamise ja rakendamisega seotud koolitust ja vahendeid, mille abil 
parandada projektide kvaliteeti.  
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ALLPROGRAMMI 1 STRUKTUURIMEETMED 
Allprogrammi 1 raames rahastatavate tegevuste olemust, aga ka nende tegevuste sihtrühmi 
vaadeldes tundub, et selle allprogrammi puhul eelistatakse väikeprojekte.  
 
Vastavalt programmi õiguslikule alusele18 ja programmi mõju tugevdamiseks peaksid 
programmi „Aktiivsed noored“ raames rahastatavad projektid tugevdama struktureeritud 
koostööd erinevate noorsoo alal tegutsejate vahel ning olema mitmekordistava mõjuga. 
 
Seetõttu on allprogrammis 1 juurutatud rida meetmeid eesmärgiga:  
 

• tugevdada selle tegevuste mõju (tugevdades seega ka kogu programmi üldmõju); 
• muuta väikeprojekte nähtavamaks ja levitada nende tulemusi; 
• suurendada kohalikul tasandil elluviidud projektide riiklikku ja Euroopa-mõõdet; 
• optimeerida programmi tõhusust ja tulemuslikkust. 

 
Nende eesmärkide saavutamiseks kavandatud strateegias nähakse ette viit tüüpi meetmed, 
mida täidetakse korraga eri tasanditel. 
 
Kavandatakse järgmisi meetmeid: 

• nähtavuse ja levitamise põhimõtete süvalaiendamine; 
• väärtustamis-/järeltegevused kõigi allprogrammi 1 allmeetmete raames (vt 

ülaltpoolt); 
• tugevam rõhuasetus teemakohasel lähenemisel ja võrgustamismeetmetel; 
• mitut meedet võimaldavad rahastamislepped; 
• teemakohase võrgustamise katseprojektide kutse. 

Nähtavus- ja väärtustamispõhimõtete süvalaiendamine 

Vastavalt jaotises „Programmi olulised tunnusjooned” kirjeldatud nähtavuse ja tulemuste 
levitamise põhimõtetele, kutsutakse noorsoovahetuste, noorsooalgatuste ja noorte 
demokraatia projekti elluviijaid üles võtma arvesse neid põhimõtteid oma tegevuste 
plaanimisel. Eesmärk on süstemaatiliselt suurendada projektide nähtavust ja pikaajalist 
mõju, vajamata selleks lisatoetusi.  

Järeltegevused 

Nagu eespool allprogrammi 1 iga allmeetme kirjelduse juures sätestatud, võidakse toetust 
anda ka heade tavade jagamise ja projekti tulemuse levitamise eesmärgiga järeltegevustele. 
Selles peituv idee on jällegi muuta projektitulemused järjepidevamaks ja nähtavamaks 
(üksikasju vt allmeetmete 1.1, 1.2 ja 1.3 tabelitest).  

                                                 
18 vt õigusliku aluse lisa 1, teine lause. 
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Teemakohane lähenemine ja võrgustamine 

Euroopa Komisjon kavatseb juurutada noorsoovahetuste ja -algatuste teemakohase 
lähenemise koordineerimiseks ja rõhutamiseks iga-aastase protsessi.  Protsess rakendatakse 
ellu ühekorraga terve rea ülaltpoolt allapoole ja altpoolt ülespoole sammude abil. 
Võrgustamiseks valitud teemad on seotud programmi „Aktiivsed noored“ püsivate 
prioriteetidega, nt noorte osalemise, kultuurilise mitmekesisuse, Euroopa kodakondsuse ja 
sotsiaalse hõlvatusega, või käesoleva programmijuhendi lisas sätestatud programmi iga-
aastaste prioriteetidega.  

Sammud ülaltpoolt allapoole 

Riiklikud bürood selgitavad programmi „Aktiivsed noored“ olemasolevate üldprioriteetide 
seast välja teatud iga-aastased teemakohased tegevussuunad (nt sotsiaalse hõlvamise 
üldprioriteedi puhul linnavägivalla ennetamise ja sellega võitlemise tegevussuund). 

 
Nende toimingute hõlbustamiseks korraldab komisjon kord aastas kas täitevasutuse või 
mõne riikliku büroo toetusel riiklike büroode vahelise koosoleku. Koosoleku eesmärk on 
kutsuda riiklikke büroosid pidama aru, vahetama teavet ja lõpuks ka viima oma 
tegevussuunad vastavusse teiste riiklike büroode omadega. 

 
Pärast seda valivad riiklikud bürood vastavalt osutatud tegevussuundadele välja 
noorsoovahetused ja teised allprogrammi 1 tegevused ning julgustavad nende võrgustamist.   

Sammud altpoolt ülespoole 

Riiklikud bürood korraldavad riiklikul tasandil võrgustiku koosolekuid, eesmärgiga kutsuda 
kokku projekti elluviijad ja samal teemakohasel alal (tegevussuunal) tegutsejad. 
 
Komisjon võib täitevasutuse toetusel korraldada sarnaseid võrgustiku koosolekuid Euroopa 
tasandil.    
 
Kõnealuste võrgustiku koosolekute eesmärk on:  

• vahetada häid tavasid; 
• anda lisandväärtust ka madalaimal tasemel saadud kogemustele; 
• edendada koostööd ja projektiarendust teatud teemavaldkonnas; 
• töötada välja allprogrammi nähtavust parandavad levimaterjalid (aruanded, 

väljaanded, uurimused, audiovisuaalsed ja veebimaterjalid), millega 
levitatakse ka teavet programmi allprogrammide pakutavate võimaluste 
kohta; 

• valvata toetatavate tegevuste kvaliteedi järele.   

Mitut meedet hõlmavad rahastamislepped 

Toetusesaaja, kes korraldab pikemal kui 18-kuusel perioodil allprogrammi 1 raames mitut 
projekti, saab esitada ühe, järgmise ülesehitusega projektiettepaneku:  

 
• ettepanekus võidakse ühendada kaks kuni viis samatüübilist tegevust (näiteks 

kolm mitmepoolset noorsoovahetust aasta jooksul); 
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• ettepanekus võidakse ühendada kaks kuni viis eritüübilist tegevust (näiteks 
üks mitmepoolne noorsoovahetus, kaks noorsooalgatust ja üks noorte 
demokraatia projekt). 

 
Mitut meedet hõlmavate rahastamislepetega soovitakse: 

• vähendada toetusesaajate halduskoormust; 
• suunata pingutused kvaliteedi tagamisse; 
• töötada välja ulatuslikumad levitamis- ja nähtavusstrateegiad.  

Teemakohase võrgustamise katseprojektide kutsed 

Aastal 2007 esitab Euroopa Komisjon koostöös täitevasutusega projektikutsed allprogrammi 
1 projektide teemakohase võrgustamise kohta. 

Millised on allmeetme eesmärgid? 

Projektikutse eesmärgid on järgmised: 
 

• siduda projekte teemade abil, et moodustada teatav struktuur; 
• ühendada teatud teemavaldkonna kogemusi; 
• parandada seoseid noorsoovahetuste, noorsooalgatuste ja noorte demokraatia 

projektide vahel;  
• levitada projekti tulemusi.  

Kuidas taotleda? 

Toetusesaajad valitakse iga-aastaste projektikutsete põhjal. Lisateabe saamiseks 
taotlusvormide ja tähtaegade kohta külastage järgmist veebisaiti: 
   http://ec.europa.eu/youth/index_en.html 
   http://eacea.cec.eu.int 
või võtke ühendust täitevasutusega Brüsselis. 
 
Seda allmeedet rakendatakse tsentraliseeritult. Seetõttu esitatakse 
projektiettepanekud otse täitevasutusele.  

Millised on valikukriteeriumid ja kuidas projekte rahastatakse? 

Abikõlblikke taotlusi hinnatakse abikõlblikkuse ja projektikutses sätestatud toetuse 
saamise kriteeriumide alusel.  
 
Toetuse andmise süsteem ja rahastamiseeskirjad määratletakse projektikutse tekstis.  

Rahastamiseeskirjade ülevaade 
Vt alltoodud tabeleid. 

 

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
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Programm „Aktiivsed noored“ Allprogramm 1 – Euroopa noored 

Rahastamiseeskirjade ülevaade:  
Allprogramm 1.1:– noorsoovahetus 

Kulu tüüp / 
projekt Abisaaja Rahastamis

e alus 

Summa 
Võtke arvesse, et riiklikud 

bürood võivad kõiki 
summasid kohandada. 

Jaotamiseeskirjad Ühenduse toetuse kasutamine 
Aruandekohustused 
Kõiki dokumente tuleb auditi 
eesmärgil säilitada 5 aastat 

pärast projekti lõppu. 

Reisikulud 
Saatjaorganisatsioon 
(kahe-, kolmepoolsel 

juhul) / rühm 

Tegelikud 
kulud 

 
70% Automaatne 

Reisikulud kodust projekti toimumispaika. 
Kasutada odavaimaid võimalusi ja pileteid (APEX-

lennupilet, 2. klassi rongipilet). 

Ilmnenud kulude täielik 
põhjendus, 

sõidupiletite/arvete koopiad. 

Eelkülastus 

Saatjaorganisatsioon 
(kahe-, kolmepoolsel 

juhul) või 
koordineeriv 

organisatsioon 
(mitmepoolsel juhul) 

Tegelikud 
kulud 

+ kindel määr
(max 2 päeva)

100% reisikuludest 
+ 48 eurot päevas 

saatjarühma liikme kohta 
(üks või kaks, tingimusel 
et teine on noor osaleja 

ise) 1) 

Tingimusel, et: 
eelkülastus tuleb 

taotlusvormil selgelt ära 
näidata 

Reisikulud kodust projekti toimumispaika. 
Kasutada odavaimaid võimalusi ja pileteid (APEX-

lennupilet, 2. klassi rongipilet). 
Täiendav kindel määr majutuskulude ja muude 

külastuse ajal ilmnevate kulude katmiseks. 

Sõidupiletite koopiad + 
tulemused/saavutused 

lõpparuandes kirjeldamiseks. 

Tegevuste ja 
osalejate 

ettevalmistus 

Saatja- ja 
võõrustajaorganisatsi

oon (kahe-, 
kolmepoolsel juhul) 

või koordineeriv 
organisatsioon 

(mitmepoolsel juhul) 

Fikseeritud 
summa 

480 eurot organisatsiooni 
kohta 1) 

Tingimusel, et: 
ettevalmistustegevused 

tuleb taotlusvormil 
selgelt ära näidata 

Projekti ettevalmistamisega otseselt seotud mis 
tahes kulud. 

Tulemusi/saavutusi tuleb 
kirjeldada lõpparuandes. 

Tegevuse 
kulud (kahe- 

ja 
kolmepoolsel 

juhul) 
 
 

Võõrustajaorganisatsi
oon 

Fikseeritud 
summa 

+ kindel määr

960 eurot 
+ 18 eurot kindel määr 
osaleja kohta päevas 

1) 

Automaatne  
Projekti elluviimisega otseselt seotud mis tahes 
kulud. 

Tulemused/saavutused 
lõpparuandes kirjeldamiseks; 

ümberarvutus osalejate 
tegeliku arvu ja tegeliku 

kestuse põhjal. 
Kõigi osalejate allkirjaloend. 

Tegevuse 
kulud 

(mitmepoolsel 
juhul) 

 
 

Koordineeriv 
organisatsioon 

Fikseeritud 
summa 

+ kindel määr

 1 920 eurot 
+ 18 eurot kindel määr 
osaleja kohta päevas 

1) 

Automaatne Projekti elluviimisega otseselt seotud mis tahes 
kulud. 

Tulemused/saavutused 
lõpparuandes kirjeldamiseks; 

ümberarvutus osalejate 
tegeliku arvu ja tegeliku 

kestuse põhjal. 
Kõigi osalejate allkirjaloend. 

1)  Värskeima teabe saamiseks praegu taotletavate summade kohta võtke ühendust riiklike büroodega. Võtke arvesse, et taotlejal tuleb taotleda projekti toimumisriigi kohta kehtivaid 
kindlaid määri ja kindlaid summasid. 
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Euroopa valitsusväliste organisatsioonide esitatud projektide puhul on taotletud summad alati samad kui ülaltoodud.  
         Võtke arvesse, et ülekanded taotletavate projektide vahel tegelikest kuludest kindlatesse määradesse/summadesse (või vastupidi) ei ole lubatud. 

 
Kulu tüüp / 

projekt 
Abisaaja Rahastamis

e alus 
Summa 

Võtke arvesse, et riiklikud 
bürood võivad kõiki 

summasid kohandada. 

Jaotamiseeskirjad Ühenduse toetuse kasutamine Aruandekohustused 
Kõiki dokumente tuleb auditi 
eesmärgil säilitada 5 aastat 

pärast projekti lõppu. 
Erakorralised 
kulud 

Saatja- ja 
võõrustajaorganisatsio
on või koordineeriv 
organisatsioon 

Tegelikud 
kulud 

Kuni 100% Tingimusel, et: 
erakorralisi kulusid 
põhjendatakse 
taotlusvormil 

– Vähesemate võimalustega / erivajadustega 
noortega otseselt seostuvad või tegevuste erilise 
loomuga põhjendatud mis tahes kulud. 
 
- Viisakulud ja viisaga seotud kulud ning 
vaktsineerimiskulud.  

Ilmnenud kulude täielik 
põhjendus, arvete/tšekkide 
koopiad. 

Järeltegevuse/
väärtustamist
egevuse kulud 

Saatja- ja 
võõrustajaorganisatsio
on või koordineeriv 
organisatsioon 

Tegelikud 
kulud 

Kuni 10% ühenduse 
toetusest 

Tingimusel, et: 
järeltegevus tuleb 
taotlusvormil selgelt ära 
näidata 

Projekti tulemuste levitamine ja edendamine Tulemusi/saavutusi tuleb 
kirjeldada lõpparuandes. 
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Allprogramm 1.2: noorsooalgatused 

 

Kulu tüüp / 
projekt 

Abisaaja Rahastamis
e alus 

Summa 
Võtke arvesse, et 
riiklikud bürood 

võivad kõiki 
summasid kohandada.

Jaotamiseeskirjad Ühenduse toetuse kasutamine Aruandekohustused 
Kõiki dokumente tuleb auditi eesmärgil 
säilitada 5 aastat pärast projekti lõppu. 

Noorsooalgatused 
1) 

noorterühmitus/-
organisatsioon 

Kindel summa Kuni 10 000 eurot 
 

Automaatne, kui 
järgitakse esialgset 
eelarvet 

Projekti elluviimisega otseselt seotud mis 
tahes kulud, sh juhendamise erikulud 
(vajadusel) 

Tulemusi/saavutusi tuleb kirjeldada 
lõpparuandes. 

Kõigi osalejate allkirjaloend. 

Eelkülastus 
(ainult 
riikidevaheliste 
noorsooalgatuste 
puhul) 

Koordineeriv 
organisatsioon/rüh
m 

Tegelikud 
kulud 
+ kindel määr 
(max 2 päeva) 

100% reisikuludest 
+ 48 eurot päevas 
ühe saatjapartneri 
ühe inimese kohta 

Tingimusel, et: 
eelkülastuse vajadust ja 
eesmärke põhjendatakse 
taotlusvormil 

Reisikulud kodust projekti 
toimumispaika. Kasutada odavaimaid 
võimalusi ja pileteid (APEX-lennupilet, 2. 
klassi rongipilet). 
Täiendav kindel määr majutuskulude ja 
muude külastuse ajal ilmnevate kulude 
katmiseks. 

Sõidupiletite koopiad + 
tulemused/saavutused lõpparuandes 
kirjeldamiseks. 

Reisikulud 
(ainult 
riikidevaheliste 
noorsooalgatuste 
puhul) 

Koordineeriv 
organisatsioon/rüh
m 

Tegelikud 
kulud 
 

70%  Automaatne Reisikulud kodust projekti 
toimumispaika. Kasutada odavaimaid 
võimalusi ja pileteid (APEX-lennupilet, 2. 
klassi rongipilet). 

Ilmnenud kulude täielik põhjendus, 
sõidupiletite/arvete koopiad. 

Järeltegevuse/väärt
ustamistegevuse 
kulud 

Koordineeriv 
organisatsioon/rüh
m 

Tegelikud 
kulud 

Kuni 10% ühenduse 
toetusest 

Tingimusel, et: 
järeltegevus tuleb 
taotlusvormil selgelt ära 
näidata 

Projekti tulemuste levitamine ja 
edendamine 

Tulemusi/saavutusi tuleb kirjeldada 
lõpparuandes. 

     

 1) Euroopa Komisjon on kinnitanud maksimaalseks võrdlussummaks 10 000 eurot. 
  



 61

Allprogramm 1.3: Noorte demokraatia projektid 
 

Abisaaja 
 

Rahastamise 
alus 

Summa 
 

Jaotamiseeskirjad Ühenduse toetuse kasutamine Aruandekohustused 
Kõik dokumendid, mida tuleb auditi eesmärgil 

säilitada 5 aastat pärast projekti lõppu 
Koordineeriv 
organisatsioon 

Tegelikud kulud Kuni 60% projekti 
kogukuludest 
Kuni 25 000 eurot 

Tingimusel, et: eesmärgid ja 
üksikasjalik tegevusprogramm 
tuleb taotlusvormil selgelt ära 
näidata 

Projekti elluviimisega otseselt seotud mis 
tahes kulud: reisikulud kodust projekti 
toimumispaika, majutus, söök, 
pedagoogilised materjalid, kindlustus, 
hindamine, viisakulud, viisaga seotud kulud, 
vaktsineerimine jne. 
 

Ilmnenud kulude täielik põhjendus, 
arvete/tšekkide koopiad 
 
Sõidupiletite/arvete koopia 
 
Tulemusi/saavutusi tuleb kirjeldada 
lõpparuandes. 
 
Kõigi osalejate allkirjaloend. 

Järeltegevuse/väärt
ustamistegevuse 
kulud 

Saatja- ja 
võõrustajaorganisats
ioon või 
koordineeriv 
organisatsioon 

Tegelikud kulud Kuni 10% ühenduse toetusest Tingimusel, et: järeltegevus tuleb 
taotlusvormil selgelt ära näidata 

Projekti tulemuste levitamine ja 
edendamine 
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D. Allprogramm 2 – Euroopa vabatahtlik 
teenistus 

Mis on Euroopa vabatahtlik teenistus? 
Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) toetab noorte inimeste riikidevahelist vabatahtlikku 
teenistust.  
 
Sellega soovitakse noorte seas arendada solidaarsust ja edendada sallivust, et tugevdada 
eeskätt sotsiaalset hõlvatust Euroopa Liidus. EVT edendab kodanikuaktiivsust ja tugevdab 
noorte üksteisemõistmist. 
 
See üldeesmärk saavutatakse eeskätt: 
 

• toetades noorte osalemist eri vormis vabatahtlikes tegevustes nii Euroopa Liidus kui 
väljaspool seda;  

• andes noortele võimaluse näidata oma pühendumust, osaledes Euroopa ja 
rahvusvahelistes vabatahtlikes tegevustes; 

• kaasates noori Euroopa Liidu kodanike solidaarsust tugevdavatesse tegevustesse;  
• kaasates noori vabatahtlikke mittetulunduslikesse tasustamata tegevustesse, mis 

toovad kasu muu riigi kui nende elukohariigi üldsusele.  
 
Samuti aitab Euroopa vabatahtlik teenistus saavutada Euroopa tasandil noorte vabatahtliku 
tegevuse ühiseesmärke, mille ELi Ministrite Nõukogu 15. novembril 2004. aastal vastu 
võttis. 
 
Euroopa vabatahtlik teenistus on nö õppeteenistus: kõigi mitteformaalsete õppekogemuste 
kaudu täiendavad ja/või omandavad noored vabatahtlikud oskusi ja teadmisi oma isikliku, 
haridusliku ja ametialase arengu heaks, aga ühtlasi ka enda sotsiaalse integratsiooni heaks. 
Õppe-elemendid seisnevad vastastikku kokkulepitud eeldatavate õppetulemuste, protsesside 
ja meetodite määratluses, omandatud oskuste ja teadmiste sertifitseerimises, vabatahtliku 
noore osalemises EVT koolitustsüklis ning pidevas ülesandekohases, keelelises ja isiklikus 
toetuses, sealhulgas ka kriisiennetuse ja kriisijuhtimise süsteem.  
 
EVT tegevus 
 
EVT rakendub ellu tänu seaduslikult asutatud organisatsioonide partnerlusele; need on 
vabatahtlikke saatvad või vastuvõtvad organisatsioonid. EVT tegevus koosneb 
ettevalmistusest, vabatahtlikust tegevusest ja järeltegevusest. Vabatahtlik tegutseb 
vabatahtlikuna väljaspool oma elukohariiki. Tegevus on tasustamata, mittetulunduslik ja 
kestab määratud perioodil (kuni 12 kuud) täistööpäeva. EVT teenib kogukonna huve.  
 
EVT tegevus võib toimuda väga erinevates valdkondades: kultuur, noorsugu, sport, 
sotsiaalhooldus, kultuuripärand, kunst, tsiviilkaitse, keskkond, arengukoostöö jne. 
Välistatud on sekkumine vahetult kriisijärgsetesse ohtlikesse olukordadesse (nt 
humanitaarabi, suurõnnetustele vahetute tagajärgede likvideerimine jne).  
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Tegevus peab väljendama Euroopa või rahvusvahelisest seisukohast selget lisandväärtust. 
Samuti peab see hõlmama kontakte kohaliku kogukonnaga. 
 
Vabatahtlikega ei või asendada palgalisi töötajaid.  
 
EVT tegevusse on kaasatud vähemalt üks saatjaorganisatsioon, üks 
võõrustajaorganisatsioon ja üks vabatahtlik. Sellesse võidakse kaasata kõik või ainult mõned 
projekti partnerorganisatsioonid ja üldises EVT projektis osalevad vabatahtlikud. Ühes 
tegevuses saab osaleda kuni 100 vabatahtlikku. 
 
Tegevust võib ellu viia üksi või rühmadena.  
 
Kui tegevusse on kaasatud üle ühe vabatahtliku, võivad vabatahtlikud osaleda tegevuses ühe 
ja sama riigi ühes ja samas vastuvõtjaorganisatsioonis, ühe ja sama riigi erinevates 
vastuvõtjaorganisatsioonides või erinevate riikide erinevates vastuvõtjaorganisatsioonides.  
 
Individuaalsesse EVT tegevusse on kaasatud vaid üks saatjaorganisatsioon, üks 
võõrustajaorganisatsioon ja üks vabatahtlik. Individuaalsed EVT tegevused on tähtsad 
seetõttu, et nende kaudu saadakse intensiivne õppekogemus ja individuaalne toetus, sellel on 
suur mõju isiklikule arengule ning see pakub häid integreerumisvõimalusi kohaliku 
kogukonnaga. 
 
EVT rühmategevus võimaldab vabatahtlikel võtta kollektiivselt osa vabatahtlikest 
tegevustest kohalikul, piirkondlikul, riiklikul, Euroopa või rahvusvahelisel tasandil ning 
lõigata kasu nii individuaalselt kui rühmatöö käigus saadud õppekogemusest. Kuni 100 
vabatahtlikku saab osaleda ühes ja samas võõrustajaorganisatsioonis või – väiksematesse 
allrühmadesse jagatuna – erinevates võõrustajaorganisatsioonides. EVT rühmategevuse 
puhul tuleb tagada, et rühma iseloomustaks nii õppeprotsess kui ka kogukonna huvide 
teenimine. Samuti tuleb tagada ühine teemakohane lähenemine ja vabatahtlike pidev suhtlus. 
Rühma-EVT on välja töötatud selleks, et EVT mõju, juurdepääsetavust, tulemuslikkust ja 
nähtavust veelgi suurendada. 
 
EVT projekt 
 
EVT projekt moodustab raamistiku ühele või mitmele EVT tegevusele, mis koondatakse 
ühte toetusetaotlusse. Ühes projektis saab kombineerida EVT individuaalseid ja 
rühmategevusi. Ühes projektis saab osaleda kuni 100 vabatahtlikku. 
 
Ühenduse toetust taotleb enda ja teis(t)e projektipartneri(te) nimel üks seaduslikult asutatud 
organisatsioon (üksikasju vt altpoolt). See ei pea olema projekti vabatahtlike saatja- ega 
võõrustajaorganisatsioon. Taotluse esitab koordineeriv organisatsioon, millele antakse 
taotluse heakskiitmise korral ka toetus. Koordineeriv organisatsioon vastutab kogu projekti 
juhtimise eest, projekti koordineerimise eest koos kõigi seotud saatja- ja/või 
võõrustajaorganisatsioonidega ning toetuse jaotamise eest kõigi projektipartnerite vahel 
vastavalt nende kohustustele. Vabatahtlik ise ei saa otse esitada ühenduse rahastamise 
taotlust. 
 
Ülaltoodud lähenemise abil ja võimaluse abil hõlmata erinevaid tegevusi ühte ja samasse 
projekti soovib komisjon lihtsustada lepingujärgset haldust ning muuta see 
projektipartneritele paindlikumaks ja pikaajalise plaanimise mõttes kindlamaks. Liiati peab 
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komisjon seda lähenemist kõige asjakohasemaks EVT tegevuste parema liigendamise ja 
omavahelise seostamise mõttes, et tagada tegevuste ühtsus ja suurendada EVT üldist mõju 
ja nähtavust. 

Märkus: EVT ei hõlma järgmist 
• EVT ei ole juhuslik, korraldamata, osalise tööajaga vabatahtlik töö; 
• EVT ei ole praktika ettevõttes; 
• EVT ei ole palgatöö ja sellega ei tohi asendada palgatööd; 
• EVT ei ole puhkus ega turismitegevus; 
• EVT ei ole keelekursus; 
• EVT ei ole odava tööjõu ekspluateerimine; 
• EVT ei ole õppeperiood ega kutsekoolitus välismaal; 
• EVT ei ole lihtsalt rahastamisskeem, vaid on riikidevahelise vabatahtliku 

teenistuse kvaliteedinäide. 

Millised on abikõlblikkuse kriteeriumid? 
Vt üldised abikõlblikkuse kriteeriumid jaotises B. 
 
Selle allprogrammi suhtes kohaldatavad abikõlblikkuse kriteeriumid on järgmised: 

EVT projektipartnerid 

Iga EVT projekt ja tegevus põhineb partnerlusel, millesse kaasatakse järgmised 
projektipartnerid:  
 
• üks või mitu vabatahtlikku; 
• üks või mitu saatjaorganisatsiooni;  
• üks või mitu võõrustajaorganisatsiooni;  
• üks koordineeriv organisatsioon (taotleja), mis võib olla (kuid ei pea olema) 

üks saatja- või üks võõrustajaorganisatsioonidest. 
 
Vabatahtlikke saatev või võõrustav projektipartner peab olema: 
 
• programmi osalisriigis või partnerriigis seaduslikult asutatud 

mittetulundusorganisatsioon või -ühendus või 
• programmi osalisriigi või partnerriigi kohalik, piirkondlik või riiklik 

ametiasutus või 
• programmi osalisriigis või partnerriigis asutatud rahvusvaheline 

valitsusorganisatsioon. 
 

Koordineeriv organisatsioon (taotleja) peab olema: 
 
• programmi osalisriigis või Kagu-Euroopa riigis seaduslikult asutatud 

mittetulundusorganisatsioon või -ühendus või 
• programmi osalisriigi või Kagu-Euroopa riigi kohalik, piirkondlik või riiklik 

ametiasutus või 
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• mittetulundusliku või tulundusliku loomuga noorte-, spordi- või 
kultuuriüritusi korraldav asutus või 

• programmi osalisriigis või Kagu-Euroopa riigis asutatud rahvusvaheline 
valitsusorganisatsioon. 

 
Seega saavad muudes kui Kagu-Euroopa riikidest partnerriikides asuvad 
organisatsioonid tegutseda saatja- või võõrustajaorganisatsioonidena, kuid mitte 
koordineerivate organisatsioonidena. 
 
Igasse EVT projekti ja tegevusse peab olema kaasatud vähemalt üks ELi liikmesriik.  
 
Partnerriikides asuvate projektipartnerite arv ühes projektis ei või ületada programmi 
osalisriikide projektipartneritest organisatsioonide arvu samas projektis. 
 
Riiklikul tasandil esitatud projektide puhul saadab vabatahtliku tema elukohariigis 
seaduslikult registreeritud saatjaorganisatsioon. Euroopa tasandil esitatud projektide 
puhul võib kõik saatmisega seotud kohustused võtta koordineeriv organisatsioon (v. 
a vähesemate võimalustega vabatahtlike puhul, kui saatjaorganisatsioon peab alati 
asuma elukohariigis). 

 
Võtke arvesse, et toetusetaotluses tuleb ära tuua kõik projekti kaasatavad 
organisatsioonid. Samuti tuleb sellele lisada tegevuste graafik. 

EVT organisatsioonide akrediteerimine 

Akrediteeritud peab olema programmi osalusriigi või Kagu-Euroopa mis tahes 
organisatsioon, mis soovib EVT vabatahtlikke saata või võõrustada või 
koordineerida EVT projekti. Organisatsioonid väljaspool programmi osalisriike ja 
Kagu-Euroopa riike saavad osaleda EVT projektipartneritena ilma akrediteeringuta. 
Akrediteeringuga saadakse juurdepääs EVT-le ning tagatakse EVT ühine 
kvaliteedistandard. Kõigi akrediteeritud organisatsioonide loend avaldatakse 
partnerite leidmise hõlbustamiseks Interneti-andmebaasis.  
 
Akrediteeringu saamiseks esitavad organisatsioonid osalemispakkumise, mis 
sisaldab põhiliselt EVT tegevuste üldist motivatsiooni ja ideede kirjeldust.  
 
Programmi osalisriikide akrediteerimise eest vastutavad riiklikud bürood; Kagu-
Euroopa akrediteeringute eest hoolitseb SALTO Kagu-Euroopa teabekeskus. 
Euroopa valitsusvälised organisatsioonid ja rahvusvahelised valitsusorganisatsioonid 
akrediteerib täitevasutus.  
 
Osalemispakkumisi saab esitada pidevalt ja akrediteerijad langetavad otsuse 
enamjaolt kuue nädala jooksul. Akrediteering kehtib kuni kolm aastat ja selle aja 
jooksul võib alustada mis tahes EVT tegevust. Akrediteeringu saamisel nõustuvad 
EVT organisatsioonid järgima EVT hartat (vt käesoleva peatüki lõppu). Kui EVT 
hartat ei suudeta järgida, võib akrediteeringu igal ajal tühistada.  
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Osalejad 

EVT on avatud kõigile 18–30 aasta vanustele noortele – olenemata nende taustast –, 
kes elavad seaduslikult programmi osalisriigis või partnerriigis. 
 
Vähesemate võimalustega, sealhulgas puudega noorte aktiivseks kaasamiseks 
EVTsse tehakse spetsiaalseid pingutusi ning soodustusi. Kõnealused 
kaasamistegevused on mõeldud 16–30aastastele, eeldusel et neile võimaldatakse 
asjatundlikku ja teemakohast ettevalmistust, tuge ja järeltegevusi. 
 
Igasse EVT projekti ja projektitegevusse peab olema kaasatud 1–100 vabatahtlikku.  
 
Kui projekt hõlmab ka partnerriike, ei või partnerriikide vabatahtlike arv ühes 
projektis ületada programmi osalisriikide vabatahtlike arvu. 
 
Vabatahtlike värbamise protsess peab olema avatud ja läbipaistev. 
 
Vabatahtlike värbamisel on EVT organisatsioonid kohustatud säilitama kõigi noorte 
üldise juurdepääsu EVT-le. EVT üldine avatus ja programmi vaim peavad 
väljenduma ka värbamiskriteeriumides ja avatud värbamisprotsessis, viidates 
programmile „Aktiivsed noored“. Organisatsioonid ei või vabatahtlikke eristada 
etnilise päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse või poliitiliste vaadete järgi. 
Nad ei või eeldada varasemat kvalifikatsiooni, kindlat haridustaset, teatud kogemusi 
või algtasemest paremat keeleoskust. Siiski võib nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel – vabatahtlikele antavatest ülesannetest ja olukorrast olenevalt – 
tekkida vajadus valida välja erioskustega kandidaadid.  

Mentor 

Võõrustamispaigas tuleb määrata mentor (vt allpool). 

Kestus 

EVT projekti kestus ei või ületada 24 kuud, kaasa arvatud ettevalmistus ja 
hindamine/järeltegevus. 
 
Välismaal toimuv EVT tegevus peab kestma vähemalt 2 kuud ja selle kogukestus on 
kuni 12 kuud (v. a ettevalmistus ja hindamine).  
 
Enamjaolt osaleb vabatahtlik vaid ühes EVT tegevuses. Põhjendatud juhtudel 
(eelkõige kui pedagoogilistel eesmärkidel nähakse ette järkjärguline lähenemine, kui 
algse tegevusega on tekkinud probleeme või kui vabatahtlik on osalenud lühiajalises 
rühmategevuses) on võimalik ka osalemine kahes või enamas järjestikuses EVT 
tegevuses. Siiski ei või tegevuste kogukestus ühe vabatahtliku puhul kunagi ületada 
12 kuud. Vähesemate võimalustega noorte vabatahtlike kaasamistegevuste või EVT 
rühmategevuste puhul lubatakse nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel vähimaks 
kestuseks kaks nädalat.  
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Vähesemate võimalustega noori kaasavate projektide puhul ei ole eelkülastuste 
kestust tegelikult kindlaks määratud, aga ühenduse toetusega saab rahastada ainult 
kahte külastuspäeva (reisiaeg välja arvatud). 

Koht 

Vabatahtlik osaleb EVT tegevuses alati väljaspool oma elukohariiki (erandiks 
ettevalmistus- ja järeltegevused).  
 
EVT tegevust viiakse ellu programmi osalisriigis või partnerriigis.  
 
Kui tegevusse hõlmatakse ka partneritest naaberriike, saavad need riigid 
vabatahtlikke omavahel saata ja võõrustada, eeldusel et tegevuses osaleb vähemalt 
üks ELi liikmesriik ning et partnerriikidest pärit vabatahtlike arv kogu projektis ei 
ületa programmiriikidest pärit vabatahtlike arvu. 
 
Kui hõlmatakse ka maailma teisi partnerriike, julgustatakse eelkõige koostööd 
Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani ning Ladina-Ameerika ja Aasia riikidega. 
Sellistel juhtudel saab partnerriigis elava vabatahtliku saata ainult programmi 
osalisriiki. Maailma teistes partnerriikides asuvatel organisatsioonidel ei ole võimalik 
vabatahtlikke omavahel saata ja vastu võtta. 

Teema ja ülesanded 

Mis tahes EVT tegevusel peab olema programmi „Aktiivsed noored“ prioriteetidega 
ning Euroopa vabatahtliku teenistuse erieesmärkide ja prioriteetidega seostuv 
teemakontseptsioon. 
 
EVT rühmategevustel peab olema ühine teemakohane lähenemine. Teatud üritusega 
seotud EVT rühmategevused eeldavad kindlat partnerlust üritust korraldava 
organiga. Kõik vabatahtlike ülesanded peavad seostuma üritusega. 
 
Ülesannetel peab olema ilmne lisandväärtus Euroopa või rahvusvahelises mõttes 
ning need ei või seisneda tavapärastes tegevustes. Ülesanded hõlmavad ka suhtlemist 
kohaliku kogukonnaga. 

Millised on valikukriteeriumid? 
Vt üldised valikukriteeriumid jaotises B. 

Millised on toetuse andmise kriteeriumid? 
Ettepanekute kvaliteedi hindamisel arvestatakse järgmisi elemente: 
 
• projekti kvaliteet koordineerimise, plaanimise, ettevalmistamise, koolitustoetuse ja 

mentori seisukohast; 
• kavandatud õppe-eesmärkide asjakohasus; 
• projekti Euroopa-mõõde; 
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• projekti eeldatav mõju; 
• projekti kvaliteet riskiennetuse ja kriisijuhtimise seisukohast; 
• projekti nähtavuse suurendamiseks ettenähtud meetmed; 
• projekti väärtustamiseks ja järeltegevuseks ettenähtud meetmed. 
 
Peale selle: 
 
EVT toetusi antakse programmi üldprioriteete, st noorte osalemist, kultuurilist 
mitmekesisust, Euroopa kodakondsust ja sotsiaalset hõlvatust kõige paremini kajastavatele 
projektidele.  
Lisaks võidakse programmile „Aktiivsed noored“ seada ka iga-aastased prioriteedid ning 
teatada nendest komisjoni ja riiklike büroode veebisaidil ning käesoleva programmijuhendi 
lisas. 
 
EVT prioriteedid on järgmised: 
 

• kaasata vähesemate võimalustega noori; 
• kaasata partnerorganisatsioone, mis osalevad EVT tegevuses esimest korda; 
• julgustada loodud partnerluste edasist arendamist, et parandada sellega vabatahtliku 

teenistuse kvaliteeti; 
• maailma teiste partnerriikidega koostöö raamistikus projektid Aafrika, Kariibi mere 

ja Vaikse ookeani ning Ladina-Ameerika ja Aasia riikidega. 

Kuidas koostada head projekti? 

EVT harta 

EVT üldpõhimõtted, projektipartnerite rollide määratlus ja EVT peamised 
kvaliteedistandardid sätestatakse EVT hartas, mis on ka akrediteerimise aluseks. 
Harta leiate selle peatüki lõpust.   

Plaanimine, ettevalmistamine, koolitus, toetus ja järeltegevus 

EVT tegevuste plaanimisse, rakendamisse ja hindamisse kaasatakse aktiivselt ka 
noored. 
 
Kõigis nendes projekti etappides tuleb vabatahtlikku asjakohaselt toetada.  
 
Projekti puhul tuleb ette näha ka kriisiennetuse ja -juhtimise süsteem. 
 
Vabatahtlikke tuleb projektiks piisavalt ette valmistada (keeleline, kultuuridevaheline 
jmt ettevalmistus), võttes arvesse iga vabatahtliku tausta, projekti loomust ja 
olukorda võõrustavas riigis.  
 
Kui EVT projektid hõlmavad vähesemate võimalustega noori, julgustatakse eeskätt 
neid enne vabatahtliku tegevuse tegelikku algust külastama võõrustajaorganisatsiooni 
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(eelkülastus). Osaleda saab kuni kaks inimest. Üks on alati saatjaorganisatsiooni 
esindaja. Kui osaleb ka teine inimene, peab ta olema vabatahtlikukandidaat.  
 
Võimaldatakse keelekoolitust ja/või vastavat toetust. Selle vorm, kestus ja sagedus 
võib varieeruda vabatahtlike vajadustest ja võimetest, ülesannetest ning 
organisatsiooni suutlikkusest olenevalt. Keelekoolitus peab olema vabatahtlikule 
tasuta ning jääma tavalise tööaja piiresse. 
 
Projektis nähakse ette vabatahtlike osalemine EVT koolitustsüklis. See koosneb 
lähetuseelsest koolitusest, saabumisaegsest koolitusest, vahekoosolekutest ja 
lõpphindamisest. EVT vabatahtlikel on õigus ja kohustus osaleda koolitustel, mida 
pakuvad riiklikud bürood või EVT saatja-, võõrustaja- või koordineeriv 
organisatsioon (või mida pakutakse nende nimel) kooskõlas suunistega „Vabatahtlike 
koolitus: komisjoni veebisaiti). suunised ja minimaalsed kvaliteedistandardid” 
(Volunteer Training: suunised ja minimaalsed kvaliteedistandardid” (Volunteer 
Training: Guidelines and Minimum Quality Standards, Euroopa Komisjon; vt 
komisjoni veebisaidilt). 
 
Vabatahtlikel peaks olema võimalus vahetada, jagada ning hinnata oma EVT-
kogemusi (vt ka altpoolt teemade „Hindamine“, „Vabatahtliku järeltegevus“ ja 
„Endiste EVT vabatahtlike struktuur“ alt). Saatjaorganisatsioonid peaksid neid 
aitama oma kodu-kogukondadesse uuesti integreerumisel ning neid tuleks aidata ka 
edasise haridustee, koolituse või töösaamise asjus. 

Mitteformaalsed õppe- ja töömeetodid 

Projekti abil tuleb kinnitada EVT kui „õppeteenistuse” olemust ehk pakkuda noortele 
mitteformaalse ja informaalse õppe võimalusi, võimaldades neil seega omandada 
uusi oskusi ja teadmisi oma isikliku ning haridus- ja ametialase arengu 
edendamiseks. Sel eesmärgil on vaja eeldatavaid õppetulemusi ja õppeprotsesse 
toetusetaotluses üldjoontes ning tegevuselepingus üksikasjalikult kirjeldada.  
 
Keskenduda tuleb vabatahtlike tausta ja ülesannete tulemuslikule sobitamisele. 
 
Projektipartnerid näitavad üles ühist pühendumust ja kindlat partnerlust ning on 
valmis kohustusi konkreetselt omavahel jagama.  
 
Võõrustajaorganisatsiooni mentor vastutab isikliku toetuse eest ja hõlbustab 
sulandumist kohalikku kogukonda. Samuti saab vabatahtlik probleemide korral 
mentori poole pöörduda. Esimene kohtumine mentoriga peaks toimuma kohe 
tegevuse alguses, eesmärgiga arutada läbi õppeprotsess. Edaspidi kohtutakse 
korrapäraselt ja peetakse ühendust. Mentoril on ka oluline roll arutada tegevuse 
lõppedes vabatahtlikuga õppetulemusi, mis tuleb lisada Youthpass-saavutuste 
aruandesse. Mentor ei tohiks olla vabatahtliku järelevaataja. 
 
Iga EVT tegevuse puhul tuleb vabatahtlike geograafiline päritolu tasakaalus hoida.  
 
EVT rühmategevuste puhul tuleb tagada, et õppimine ei toimuks ainult 
individuaalselt, vaid ka rühmas. Ette nähakse vabatahtlike ühised koosolekud.  
 



 70

Vähesemate võimalustega vabatahtlike puhul võidakse isikliku toetuse 
suurendamiseks saatja- ja/või võõrustajapoolel ette näha tugevdatud mentorlus, mis 
jagatakse saatja- ja võõrustajaorganisatsiooni vahel vastavalt nende kohustustele.  

Mõju 

Kui projekti või tegevusse on kaasatud mitu vabatahtlikku, tuleb igal võimalusel 
tagada liigendamismeetmed, näiteks ühtse või täiendava teemakohase lähenemise 
abil, vabatahtlike saatmise ja võõrustamise vastastikkuse abil, tegevusalade ja 
ülesannete täiendavuse abil, vabatahtlike korrapäraste koosolekute ja 
võrgustamisvõimaluste abil jne. 
 
Pealegi ei peaks EVT projekti mõju piirduma ainult tegevuses osalejatega, vaid 
levitama mõistet „Euroopa” ka kohalikes seotud kogukondades ning – hindamise, 
järeltegevuse ja väärtustamise kaudu – võimaldama ka tulevastel projektidel ja 
huvitatud organisatsioonidel sellest kasu saada.  
Võimalus kombineerida ühes projektis erinevaid EVT tegevusi, aga ka rühma-EVT 
kontseptsiooni juurutamine lubab ülaltoodud liigendusmeetmeid väga mitmeti 
kasutada; selline koosmõju aitab tugevdada EVT tulemuslikkust ja mõju. 

Hindamine 

Koordineerival organisatsioonil tuleb koostöös võõrustaja- ja 
saatjaorganisatsiooniga, vabatahtlike ja riiklike büroodega tagada EVT tegevuse 
nõuetekohane hindamine koos vabatahtlikega.  Sel eesmärgil korraldab saatjariigi 
riiklik büroo või koordineeriv organisatsioon lõpphindamiskoosoleku. 

Tulemuste väärtustamine 

Tegevuste saavutusi ja tulemusi tuleks levitada ja kasutada, et neid maksimaalselt 
väärtustada, tugevdada nende mõju ning tagada, et nendest lõikaksid kasu 
võimalikult paljud noored ja noorteorganisatsioonid. See tähendab ka tulemuste 
ülekandmist asjakohasele huvirühmale ja nende laiemat levitamist. Väärtustamise 
kulusid võib kaasrahastada ühenduse toetusest. 

Vabatahtliku järeltegevus 

Vabatahtlik saab viia järeltegevusi ellu kuue kuu jooksul pärast oma välismaal 
toimunud EVT tegevuse lõppu. Järeltegevus võib kesta kuni kuu aega ja see toimub 
alati kas elukohariigis (saatjariigis) või võõrustajariigis. See peaks tuginema EVT 
kogemusele ning rõhutama, levitama ja edendama EVT tulemusi ja suurendama selle 
mõju. Järeltegevuse idee algatab vabatahtlik – võimaluse korral saatja- või 
võõrustajaorganisatsiooni ja/või endiste vabatahtlike riikliku ühenduse või rühmituse 
toetusel. See on EVT projekti lahutamatu osa.  
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Nähtavus 

Iga EVT projekti puhul tuleks rõhutada ühenduse toetust ning jagada välismaailmale 
teavet EVT projekti ja programmi „Aktiivsed noored“ kohta (ka Euroopa ja 
programmi „Aktiivsed noored“ logode abil). Samuti peavad kõik projektiga seotud 
organisatsioonid ja vabatahtlikud olema teadlikud, et ühtlasi osalevad nad ka EVTs.  

Kes võivad taotleda? 
Partnerite nimel esitab taotluse koordineeriv organisatsioon. 
Kui projekt hõlmab vaid ühte saatja- ja ühte võõrustajaorganisatsiooni, asub üks neist 
koordineerija (taotleja) rolli ning esitab taotluse ka partneri nimel. 

Kuidas taotleda? 
Olenemata saatja-/võõrustajaorganisatsioonide ja kaasatud vabatahtlike arvust või tegevuste 
arvust ja kestusest, on ühe projekti puhul vajalik ainult üks taotlus, üks rahastamisotsus ja 
üks toetusleping. 
 
Taotlused tuleb saata kas riiklikele büroodele või täitevasutusele, sõltuvalt organisatsiooni 
staatusest ning ettenähtud tegevuste olemusest ja geograafilisest ulatusest.  

Riiklikele büroodele saadetavad taotlused: 

Koordineeriv organisatsioon peab taotluse esitama selle programmiriigi riiklikule 
büroole, kus koordineeriv organisatsioon on seaduslikult asutatud. 
 
Maailma teistes partnerriikides asuvad saatja- ja võõrustajaorganisatsioonid ei saa 
osaleda riigi tasandil esitatavates projektides. 
 
Vähesemate võimalustega noori hõlmavaid taotlusi, milles nähakse ette kaks nädalat 
kuni kaks kuud kestvad tegevused, võivad riiklikud bürood vastu võtta kuni nädal 
enne korralist valikukomisjoni. Nende projektide varaseim võimalik algusaeg on 
rahastamislepingu mõlemapoolse allkirjastamise kuupäev. 

Hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutusele saadetavad 
taotlused: 

Taotlused tuleb täitevasutusele saata, kui: 
 

1. koordineeriv organisatsioon on akrediteeritud Euroopa valitsusväline 
organisatsioon, mis on seaduslikult asutatud ühes programmiriigis ja millel 
on liikmed/filiaalid vähemalt kaheksas; 

2. koordineeriv organisatsioon on Kagu-Euroopa riigis seaduslikult asutatud 
akrediteeritud organisatsioon;  

3. koordineeriv organisatsioon on valitsustevaheline organisatsioon või üritust 
korraldav tulundusliku loomuga organ; 
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4. projekt hõlmab maailma teiste partnerriikide organisatsioone või 
vabatahtlikke; 

5. projekt on seotud Euroopa või rahvusvaheliste suurüritustega (nt Euroopa 
kultuuripealinn, jalgpalli Euroopa meistrivõistlused või 
maailmameistrivõistlused, olümpiamängud, suured loodus- või 
inimpõhjustatud õnnetused). 

Kuidas tegevust rahastatakse? 
EVT projektide ühendusepoolse rahastamise puhul järgitakse kaasrahastamise põhimõtet 
koos muu avaliku/erasektori toetusega. Seega on projekti kogukulude katmiseks vajalikud 
ka saatja- ja võõrustajaorganisatsiooni rahalised või mitterahalised toetused.  
 
Vabatahtlikule tagatakse söök ja majutus, täielik kindlustus, vabatahtliku päevaraha ning 
asjakohasel juhul ka preemia järeltegevuse elluviimiseks. Lisaks on vabatahtlike koolitus 
tasuta. Reisikulud makstakse tagasi täies ulatuses (100%).  
 
Vabatahtliku päevaraha („taskuraha”) idee on aidata vabatahtlikul võõrsiloleku ajal katta 
teatavaid isiklikke lisakulusid. Päevaraha ei ole mõeldud kõigi isiklike kulude katmiseks. 
Samuti ei ole see mõeldud vabatahtliku söögi, majutuse ja kohaliku transpordiga seotud 
kulude katmiseks; need kulud katab võõrustajaorganisatsioon ja neid kaasrahastatakse 
ühenduse toetusest võõrustamiskuludena. 
 
Ühenduse toetus ühendab endas: 
 

• osalemist tegelikes kuludes teatavat tüüpi kulutuste puhul; 
• kindla suurusega summasid muude teatavat tüüpi kulutuste puhul; ja   
• ühikukulude astmestikul põhinevaid summasid teatavate muud tüüpi kulutuste puhul.  

 
vastavalt tabelile peatüki D lõpus. 
 
Alltoodud ja tabelis osutatud kindla suurusega summad ja ühikukulude astmestikud 
moodustavad rahastamise põhitaseme; põhitase võib varieeruda vastavalt programmi 
osalisriigi riikliku büroo tehtud võimalikele kohandustele.  
 
Fikseeritud summad ja kindlad määrad moodustavad projektitegevuste toetuse; need ei 
seostu otseselt ühegi kindla kuluga; nendega kaetavad kulud ei vaja aruandmist ega 
põhjendamist. 
 
Kõnealune rahastamismehhanism aitab taotlejatel arvutada eeldatavat toetussummat ja 
peaks hõlbustama EVT projekti realistlikku plaanimist.  

Ühenduse toetuse jaotumine 

EVT raames pakutakse rahalist toetust järgmiste toetuse osadena: 
• reisikulud: 100% tegelikest kuludest; 
• saatmistegevuse kulud: kindel summa vabatahtliku kohta. 
• võõrustamiskulud: kindel määr vabatahtliku kohta kuus; 
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• viisakulud ja viisaga seotud kulud ning vaktsineerimiskulud: 100% 
tegelikest kuludest; 

• vabatahtliku päevaraha: olenevalt riigist; 
• lähetuseelne koolitus, vahekohtumine ja hindamiskohtumine: 100% 

tegelikest kuludest, kuni 300 eurot; 
• saabumisaegne koolitus: 100% tegelikest kuludest, kuni 800 eurot; 
• koordineerimiskulud: kindlad summad partnerorganisatsiooni ja 

vabatahtliku kohta projektipartnerite haldamise ja võrgustamise eest; 
(seda toetust ei anta ühe võõrustaja- ja ühe saatjaorganisatsiooniga 
projektide puhul, kus üks nendest tegutseb koordineeriva 
organisatsioonina); 

• nähtavus ja väärtustamine: kuni 10% projektitoetusest; 
• vabatahtliku järeltegevus: kindel summa vabatahtliku kohta. 

 
Vähesemate võimalustega noori kaasavate projektide puhul: 

• eelkülastus: tegelikud reisikulud + kindel summa inimese kohta; 
• tugevdatud mentorlus: kindel määr vabatahtliku kohta kuus; 
• Erakorralised kulud: kuni 100% tegelikest kuludest. 

Erakorralised kulud 

Erakorralised kulud ilmnevad EVT puhul seoses vähesemate võimalustega ja/või 
erivajadustega noortega. Need võivad hõlmata näiteks järgmist: arstiabi, tervishoid, 
täiendav keelekoolitus / toetus, lisaettevalmistus, eriruumid või -varustus, saatja, 
isiklikud lisakulud majanduslikult ebasoodsa olukorra puhul. Need ei hõlma 
pangalaene ega intresse. Toetus võib katta kuni 100% erakorralistest kuludest, 
tingimusel et need on projekti rakendamisega selgelt seotud, vajalikud ja 
taotlusvormil põhjendatud. Kõik erakorralised kulud peavad olema nõuetekohaselt 
toetatud ja põhjendatud tegelikud kulud. 

Millised on lepingulised kohustused? 

Toetusleping 

Pärast EVT projekti heakskiitmist edastatakse toetusesaajale (koordineerivale 
organisatsioonile) toetusleping, milles sätestatakse ühenduse toetuse kasutamine. 
Kuigi riiklike büroode ja täitevasutuse silmis võtab vastutuse kogu projekti juhtimise 
eest koordineeriv organisatsioon, on projekti rakendamine partnerluse vaimus siiski 
projektipartnerite ühisel vastutusel. Vastutuse täpne jagunemine projektipartnerite 
vahel lepitakse kokku tegevuselepingus. 
 
Riiklik büroo, täitevasutus, komisjon või kontrollikoda võivad korraldada 
kohapealseid külastusi või auditeid ja kontrollida kõigi lepinguliste kohustuste 
nõuetekohast täitmist.  
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Kui projekti ajal ilmnenud ettenägematud asjaolud takistavad selle elluviimist, peab 
toetusesaaja viivitamata võtma ühendust oma riikliku bürooga või täitevasutusega 
ning täitma asjakohaseid korraldusi.  
Kui projekti ei suudeta kokkulepitud viisil ellu rakendada, võib see viia nõudeni 
maksta toetus osaliselt või täielikult tagasi. 

Tegevuseleping 

Projektipartnerlus väljendub järgmises: 
 

1. koordineeriva organisatsiooni seadusliku esindaja originaalallkiri ja iga taotluses 
loetletud kaasatava saatja- või võõrustajaorganisatsiooni seaduslike esindajate 
allkirjad; 

 
2. EVT tegevuseleping: pärast projekti heakskiitmist, aga enne mis tahes EVT 

projektitegevuse algust peavad kõnealusesse EVT tegevusse kaasatud 
organisatsioonid ja vabatahtlikud allkirjastama üksikasjaliku tegevuselepingu. EVT 
tegevuselepingus sätestatakse vabatahtlike ülesanded, töötunnid ja praktiline 
korraldus, aga ka eeldatav õppeprotsess ja õppe-eesmärgid. Tegevuseleping sisaldab 
vajalikku teavet kriisiennetuse ja -juhtimise kohta. Selles määratakse saatja-, 
võõrustaja- ja koordineerivatele organisatsioonidele selge vastutus ning tuuakse ära 
ka toetuse vastav jaotumine. Tegevuselepingusse oluliste muudatuste tegemise 
korral peavad kõik tegevusse kaasatud partnerid nõustuma muudetud 
tegevuselepinguga ja selle allkirjastama. Kahtluse korral on programmijuhendis 
sätestatud EVT kriteeriumid ja eeskirjad ülimuslikud tegevuselepingus sätestatu 
suhtes. Enne mis tahes tegevuste algust tuleb tegevuselepingu (ja hiljem mis tahes 
olulise muudatuse) koopia saata riiklikule büroole või täitevasutusele, mis on andnud 
toetust tegevuste järelevalve ja vabatahtlike koolituste/koosolekute planeerimise 
hõlbustamiseks. 

Kindlustus 

Iga vabatahtlik tuleb registreerida komisjoni EVT vabatahtlike rühmakindlustuse 
plaani raames, millega täiendatakse kaetust riikliku sotsiaalkindlustussüsteemiga – 
kui see on kohaldatav – vabatahtlikule väljastatava Euroopa tervisekindlustuse kaardi 
(või millegi sarnase) abil. 

Millist toetust on võimalik saada? 

EVT mitterahaline toetus ja teenused 

Euroopa vabatahtliku teenistuse raames pakuvad noortele ja organisatsioonidele 
kvaliteedi- ja tehnilist abi riigi tasandil riiklikud bürood ja niinimetatud EVT 
nõuande- ja tugiorganisatsioonid ning Euroopa tasandil hariduse, 
audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutus ja komisjon.  
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Põhiteenus seisneb vabatahtlike ning EVT saatja-, võõrustaja- ja koordineerivate 
organisatsioonide otsimises ning vastava soovi korral ka vastastikuste huvide, 
taustade ja ootuste sobitamise toetuses.  
See on peamiselt mõeldud abiks neile, kes tahavad osaleda EVTs, kuid kellel ei ole 
veel vajalikke Euroopa või rahvusvahelisi kontakte. Sellega seoses on suureks abiks 
ka akrediteeritud EVT-organisatsioonide andmebaas Internetis (vt komisjoni 
veebisaiti). 
 
Lisaks võidakse pakkuda muid teenuseid. Täpsemat teavet pakutavate teenuste täpse 
ulatuse kohta saate riiklikelt büroodelt või täitevasutuselt. 

EVT nõuande- ja tugiorganisatsioonid 

Vajadusel määravad riiklikud bürood EVT teenuste täiendavaks osutamiseks 
kodanikuühiskonnast ja avalikust sektorist kutsutud EVT nõuande- ja 
tugiorganisatsioonid. EVT nõuande- ja tugiorganisatsioonid aitavad vastava soovi 
korral vabatahtlike ja EVT saatja-, võõrustaja- ja koordineerivate organisatsioonide 
otsimisel. Samuti saavad need aidata vabatahtlike ja organisatsioonide huvide, 
taustade ja ootuste sobitamisel ning partnerluse loomisel. Siiski jääb vabatahtlike 
tegelik värbamis- ja valikuprotsess saatja-, võõrustaja- või koordineeriva 
organisatsiooni vastutuseks ning EVT nõuande- ja tugiorganisatsioonid või riiklikud 
bürood ei saa seda üle võtta.  
Nendele põhiülesannetele lisaks saavad EVT nõuande- ja tugiorganisatsioonid aidata 
EVT temaatilise või geograafilise ulatuse väljaarendamisel või teatud sihtrühmadeni 
jõudmisel. Teenuste täpse komplekti määrab kindlaks riiklik büroo, arvestades 
programmi „Aktiivsed noored“ prioriteete, vastavat suutlikkust ja EVT olukorda 
kõnealuses riigis. Õigustatud juhtudel võib sarnase nõuandva ja toetava rolli usaldada 
ka eraisikutele. 
EVT nõuande- ja tugiorganisatsioonid ei tohi võtta üle riiklike büroode lepingulisi 
või finantsjuhtimise kohustusi. EVT nõuande- ja tugiorganisatsioonid võivad 
vabatahtlikke samuti ise saata, võõrustada või koordineerida ning saada selle eest 
projektitoetust, eeldusel et need organisatsioonid on akrediteeritud EVT saatja-, 
võõrustaja- või koordineerivad organisatsioonid. 

Youthpass 
Igal vabatahtlikul on õigus saada Youthpass, milles kirjeldatakse ja kinnitatakse 
mitteformaalse õppe kogemust. See dokument võib vabatahtlikule olla tulevasel 
haridusteel või karjääriredelil suureks abiks. Youthpassi abil kinnitab Euroopa 
Komisjon, et vabatahtliku tegevuse kaudu saadud kogemust tunnustatakse hariduse 
omandamisena ning mitteformaalse ja informaalse õppe perioodina. Saavutuste 
aruande täidavad vabatahtlik ja võõrustajaorganisatsiooni esindaja ühiselt, 
allkirjastavad selle mõlemad ning see antakse kohe pärast välismaal toimunud 
vabatahtlikku tegevust üle vabatahtlikule. 

Varasemate EVT vabatahtlike ühendused 
Iga vabatahtlik saab soovi korral osaleda pärast EVTd või ka selle ajal varasemate 
EVT vabatahtlike ühenduste tegevuses. Lisateavet saate oma riiklikult büroolt. 
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Näited 

 
 Üks või mitu vabatahtlikku osaleb välismaal EVT tegevuses kohalikus, 

piirkondlikus, riiklikus, Euroopa või rahvusvahelises võõrustajaorganisatsioonis. See 
võib olla näiteks noortekeskus, õiglase kaubanduse müügikoht, spordiühing, 
vanadekodu, lasteaed, kool, omavalitsus, tsiviilkaitseorganisatsioon, valitsusväline 
arenguorganisatsioon, Euroopa valitsusvälise organisatsiooni sekretariaat, teater, 
muuseum, looduskaitseala, kunstikeskus jne. 

 Vabatahtlikud täidavad kas üksikult või rühmana praktilisi ülesandeid, mis toovad 
kasu kohalikule kogukonnale, näiteks restaureerivad kultuuripärandit (kirikuid, 
kindlusi jne). 

 Vabatahtlike rühm toetab kultuuri-, noorte või spordiüritusi jne. See võib olla 
kohalik või piirkondlik teatrifestival, Euroopa kultuuripealinn, puuetega inimeste 
spordivõistlused, olümpiamängud, jalgpallimeistrivõistlused, noortefestival vms. 

 Vabatahtlike rühm aitab keskmise pikkusega või pikemas perspektiivis keskkonna 
taastamisel, ülesehitamisel, suutlikkuse ja usalduse suurendamisel pärast loodus- või 
inimpõhjustatud õnnetust või konflikti. See võib olla näiteks loodust ja 
infrastruktuuri laastanud ränk äikesetorm või maavärin või kodusõda, mis on eri 
ühiskonnakihte sügavalt lõhestanud. 
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Euroopa vabatahtliku teenistuse harta 

 
Euroopa vabatahtliku teenistuse harta 

 
Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) harta on osa programmi "Aktiivsed noored" juhendist ning selles 
rõhutatakse EVT saatja-, võõrustaja- ja koordineerivate organisatsioonide rolle ning EVT peamisi 
põhimõtteid ja kvaliteedistandardeid.  Iga EVT organisatsioon järgib käesolevas hartas ette nähtud 
sätteid. 
 
EVT partnerlus 
Iga EVT tegevuse aluseks on saatja-, võõrustaja- ja koordineerivate organisatsioonide ning vabatahtliku 
kindel partnerlus. Tagada tuleb vabatahtlikule antavate ülesannete sobivus tema taustaga. Enne tegevuse 
algust allkirjastavad kõik partnerid tegevuselepingu.   
• Vabatahtlike ettevalmistamise ja toetamise eest enne EVT tegevust, selle ajal ja pärast seda vastutab 

saatjaorganisatsioon.  
• Võõrustajaorganisatsioon peab vabatahtlikele kogu tegevusperioodi jooksul tagama kindlad ja 

korralikud elamis- ja töötingimused.  Samuti peab võõrustajaorganisatsioon tagama piisava isikliku, 
keelelise ja ülesandekohase toetuse, sealhulgas ka vabatahtlikule mentori määramise.  

• Koordineerival organisatsioonil (taotleja) on projekti ellurakendamist hõlbustav roll, mis tähendab 
haldus- ja kvaliteeditoe pakkumist kõigile projektipartneritele ning nende võrgustamisele 
kaasaaitamist.  

 
EVT põhimõtted, mis tuleb tagada 
• Mitteformaalse hariduse ja kultuuridevahelise õppe mõõde, määrates selgelt kindlaks vabatahtliku 

õppeplaani. 
• Teenistuse mõõde, määrates selgelt kindlaks vabatahtliku ülesannete mittetulundusliku laadi. Tagada 

tuleb ka vabatahtliku täistööajaga teenistus ja tema aktiivne roll tegevuste rakendamisel. EVT 
vabatahtlike tegevustega ei tohi asendada palgatööd.  

• Kasu kohalikule kogukonnale ja kontakti saavutamine kogukonnaga. 
• EVT on vabatahtlikele tasuta. 
• Juurdepääsetavus ja hõlvamine: EVT vabatahtlike värbamisel jätavad organisatsioonid EVT 

juurdepääsetavaks kõigile noortele inimestele ilma eelarvamuseta etnilise päritolu, usutunnistuse, 
seksuaalse sattumuse või poliitiliste vaadete suhtes. Kui projekt on suunatud vähesemate võimalustega 
noortele, pannakse paika teemakohast ettevalmistust, toetust ja järeltegevust võimaldavad vahendid ja 
suutlikkused. 

 
EVT kvaliteedistandardid, mis tuleb tagada 
Vabatahtliku toetamine 
• enne EVT tegevust, selle ajal ja pärast seda, eelkõige kriisiennetuse ja -juhtimise puhul; 
• kindlustuse, viisa, elamisloa, reisikorralduse ja kõigi EVT haldustoimingute puhul; 
• hõlbustades vabatahtliku osalemist EVT koolitustsüklis (lähetuseelne koolitus, saabumisaegne 

koolitus, vahekoosolek ja lõpphindamine); 
• nähes ette asjakohased hindamismeetmed; 
• julgustades järeltegevust: igal vabatahtlikul on õigus järeltegevust plaanida ja ellu rakendada.  
Teave 
• Kõigil EVT partneritel on õigus saada tegevuse kohta täielikku teavet ning leppida kokku kõigis 

asjaoludes.  
• Paika tuleb panna nähtavus-, levitamis- ja avalikustamismeetmed. 
Tunnustamine 
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• Igal EVT vabatahtlikul on õigus saada Youthpass. 
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Rahastamiseeskirjade ülevaade 
Vt alltoodud tabeleid. 
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Programm „Aktiivsed 
noored“ 

 

Rahastamiseeskirjade ülevaade 
Kõik summad on eurodes. 

Kulu tüüp / 
projekt 

Abisaaja Rahasta
mise alus 

Summa 
Võtke arvesse, et 
riiklikud bürood 

võivad fikseeritud 
summasid ja 

kindlaid määrasid 
kohandada. 

Jaotamiseeskirjad Ühenduse toetuse kasutamine Aruandekohustused 
Kõiki dokumente tuleb auditi eesmärgil 
säilitada 5 aastat pärast projekti lõppu. 

Vabatahtliku 
reisikulud 

Saatjaorganisa
tsoon 

Tegelikud 
kulud 

100% Automaatne Reisikulud kodust projekti toimumispaika 
(üks edasi-tagasipilet). Kasutada 
odavaimaid võimalusi ja pileteid (APEX-
lennupilet, 2. klassi rongipilet). 

Ilmnenud kulude täielik põhjendus, 
sõidupiletite/arvete koopiad 

Saatmistegevuse 
kulud 

Saatjaorganisa
tsoon 

Fikseeritud 
summa 

450 eurot 
vabatahtliku 
kohta 1) 

Automaatne Värbamine, vabatahtliku ettevalmistamine, 
kindlustuse korraldamine, abistamine 
seoses viisadega, sidepidamine 
vabatahtlikuga, hindamine, järeltegevus, 
haldus/kommunikatsioon 

Tulemusi/saavutusi tuleb kirjeldada 
lõpparuandes. 

Võõrustamistegevus
e kulud 

Võõrustajaorg
anisatsioon 

Kindel 
määr 

450 eurot 
vabatahtliku 
kohta iga 
kuupikkuse 
vabatahtliku 
tegevuse eest 
võõrsil 1) 

Automaatne Vabatahtliku toetamine (ülesandekohane, 
keeleline ja isiklik toetus, mentor), 
majutus, toitlustus, kohalik transport, 
haldus/kommunikatsioon  

Tulemusi/saavutusi tuleb kirjeldada 
lõpparuandes.  
 
Vabatahtliku allkirjastatud deklaratsioon 
saadud toetuse kohta lõpparuandes 

Viisakulud ja 
viisaga seotud kulud 
ning 
vaktsineerimiskulud
 
 
 

Koordineeriv, 
võõrustaja- 
või 
saatjaorganisat
sioon 

Tegelikud 
kulud 
 
 
 
 

100% Tingimusel, et: erakorraliste 
kulude vajadust ja eesmärke 
põhjendatakse taotlusvormil. 

Viisakulud ja viisaga seotud kulud ning 
vaktsineerimiskulud 

Ilmnenud kulude täielik põhjendus, 
arvete/tšekkide koopiad 
 

Vabatahtliku 
päevaraha 

Võõrustaja- 
või 
koordineeriv 
organisatsioon 

Olenevalt 
riigist 

Vt tabel allpool. Automaatne Anda vabatahtlikule „taskurahana” (kord 
nädalas või kuus) isiklike lisakulude 
katteks. 

Vabatahtliku allkirjastatud deklaratsioon 
lõpparuandes 
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Saabumisaegne 
koolitus 

Võõrustaja- 
või 
koordineeriv 
organisatsioon 

Tegelikud 
kulud 

100% (kuni 800 
eurot) osaleja 
kohta 
(vabatahtlikud, 
koolitajad jne) 

Tingimusel, et: plaanitud tegevuse 
sisu ja eesmärke kirjeldatakse 
taotluses, järgides komisjoni 
miinimumnõudeid vabatahtlike 
koolituse suhtes.  
 
Toetust EI anta, kui vabatahtlik 
osaleb riikliku büroo poolt või 
nimel korraldataval koolitusel 
(tasuta). 

Tegevuse korraldamisega otseselt seotud 
kulud 

Ilmnenud kulude täielik põhjendus, 
arvete/tšekkide koopiad kuni 
maksimumsummani 

Lähetuseelne 
koolitus, 
vahekoosolekud, 
lõpphindamine.  
 

Koordineeriv, 
saatja- ja/või 
võõrustajaorga
nisatsioon 

Tegelikud 
kulud 

100%, kuni 300 
eurot osaleja 
(vabatahtliku, 
koolitaja jt) 
kohta 

Tingimusel, et: plaanitud tegevuse 
sisu ja eesmärke kirjeldatakse 
taotluses, järgides komisjoni 
miinimumnõudeid vabatahtlike 
koolituse suhtes.  
 
Toetust EI anta, kui vabatahtlik 
osaleb riikliku büroo poolt või 
nimel korraldataval koolitusel 
(tasuta). 

Tegevuse korraldamisega otseselt seotud 
kulud 

Ilmnenud kulude täielik põhjendus, 
arvete/tšekkide koopiad kuni 
maksimumsummani 

Vabatahtliku 
järeltegevus 

Koordineeriv 
organisatsioon 

Fikseeritud 
summa 

500 eurot 
vabatahtliku 
kohta 

Valikuline: Vabatahtlik võib 
alustada seda isiklikku 
järeltegevust 6 kuu jooksul alates 
EVT tegevuse lõpuleviimisest 
võõrsil. See võib kesta kuni 1 kuu.

Vabatahtlikule tuleb maksta kogu 
fikseeritud summa. Tegevus peab 
põhinema EVT kogemustel, esile tooma ja 
levitama selle tulemusi ning edendama 
EVTd ja vabatahtlikku tööd. 

Tulemusi/saavutusi tuleb kirjeldada 
lõpparuandes. 

Koordineerimis-
kulud 

Koordineeriv 
organisatsioon 

Fikseeritud 
summa 
 
 

300 eurot 
partnerorganisat
siooni kohta 
+ 
150 eurot 
vabatahtliku 
kohta 
 

Tingimusel, et: 
koordineerimistegevuse sisu ja 
eesmärke põhjendatakse 
taotlusvormil. 
 

Koordineerimis-, järelevalve-, 
võrgustamis-, kommunikatsiooni-, haldus-, 
palga- ja projektipartnerite kohtumise 
kulud. 
 
Toetust EI anta, kui projektis osaleb ainult 
üks võõrustajaorganisatsioon ja üks 
saatjaorganisatsioon, kellest üks on 
koordineeriv organisatsioon. 

Tulemusi/saavutusi tuleb kirjeldada 
lõpparuandes. 
 
 

Nähtavuse ja 
väärtustamise 
kulud 

Koordineeriv 
organisatsioon 

Tegelikud 
kulud 

Kuni 10% 
ühenduse 
toetusest 

Tingimusel, et: 
nähtavuse/väärtustamisega seotud 
tegevuse sisu ja eesmärke 
põhjendatakse taotlusvormil. 
 
 

Teavitamine, nähtavus, pressikonverentsid, 
dokumendid, parimate tavade ja tulemuste 
levitamine organisatsiooni(de) poolt jms 

Ilmnenud kulude täielik põhjendus 
(arvete/tšekkide koopiad) 
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 1) Seoses riiklikele büroodele esitatavate projektitaotlustega võtke ühendust riiklike büroodega, et saada värskeimat teavet praegu riiklikul tasandil kohaldatavate kindlate määrade / 
fikseeritud summade kohta, ja/või vaadake komisjoni veebisaidil avaldatud tabelit. Brüsselis asuvale täitevasutusele esitatavate projektitaotluste suhtes kehtivad eespool osutatud 
summad.  
EVT rühmategevuse puhul programmi osalisriikides kohaldatakse kõikide projektitaotluste suhtes riiklikul ja Euroopa tasandil võõrustajariigi „võõrustamistegevuse kulude” 
kindlat määra. 

                Võtke arvesse, et ilma rahastamislepingu muudatuseta on lubatud toetuse osade vaheline kuni 10%-ne ülekanne tegelike kulude puhul. Ülekanne tegelikest kuludest kindlatesse 
määradesse / fikseeritud summadesse (või vastupidi) ei ole lubatud. 
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Täiendav rahastamine vähesemate võimalustega noori hõlmavate projektide puhul 
 

Kulu tüüp / projekt Abisaaja Rahastamise 
alus 

Summa 
Võtke arvesse, et 

riiklikud bürood võivad 
kõiki summasid 

kohandada. 

Jaotamiseeskirjad Ühenduse toetuse kasutamine Aruandekohustused 
Kõiki dokumente tuleb auditi 

eesmärgil säilitada 5 aastat pärast 
projekti lõppu. 

Eelkülastused Saatjaorganisat
soon 

Tegelikud 
kulud + kindel 
määr (kuni 2 
päeva) 

100% reisikuludest 
+ 48 eurot päevas 
saatjarühma liikme 
kohta (üks või kaks, 
tingimusel et teine on 
noor osaleja) 1) 

Tingimusel, et: 
eelkülastuse vajadust 
ja eesmärke 
põhjendatakse 
taotlusvormil. 

 Reisikulud kodust projekti toimumispaika. 
Kasutada odavaimaid võimalusi ja pileteid 
(APEX-lennupilet, 2. klassi rongipilet). Kindel 
määr majutuskulude ja muude külastuse ajal 
ilmnevate kulude katteks 

Sõidupiletite koopiad ja 
tulemuste/saavutuste kirjeldus 
lõpparuandes 

Tugevdatud 
mentorlus 

Võõrustaja- 
ja/või 
saatjaorganisat
sioon 

Kindel määr 250 eurot vabatahtliku 
kohta kuus 1) 
 

Tingimusel, et: 
tugevdatud 
mentorluse vajadust ja 
eesmärke ning isikliku 
toetuse üksikasju 
põhjendatakse ja 
selgitatakse 
taotlusvormil. 

Täiendav isiklik toetus vähesemate 
võimalustega vabatahtlikele ettevalmistamisel, 
EVT tegevuses võõrsil ja järeltegevuses 

Tulemusi/saavutusi tuleb 
kirjeldada lõpparuandes. 

Erakorralised kulud 
 
 
 

Võõrustaja- 
ja/või 
saatjaorganisat
sioon 

Tegelikud 
kulud 
 
 
 
 

Kuni 100% Tingimusel, et: 
erakorraliste kulude 
vajadust ja eesmärke 
põhjendatakse 
taotlusvormil. 

Vähesemate võimalustega / erivajadustega 
vabatahtlikega otseselt seotud kulud 
 

Ilmnenud kulude täielik 
põhjendus, arvete/tšekkide 
koopiad 
 

 
1) Seoses riiklikele büroodele esitatavate projektitaotlustega võtke ühendust riiklike büroodega, et saada värskeimat teavet praegu riiklikul tasandil kohaldatavate kindlate määrade / 

fikseeritud summade kohta, ja/või vaadake komisjoni veebisaidil avaldatud tabelit. 
Brüsselis asuvale täitevasutusele esitatavate projektitaotluste suhtes kehtivad eespool osutatud summad.  
EVT rühmategevuse puhul programmi osalisriikides kohaldatakse kõikide projektitaotluste suhtes riiklikul ja Euroopa tasandil võõrustajariigi „võõrustamistegevuse kulude” 
kindlat määra. 

 
Võtke arvesse, et ilma rahastamislepingu muudatuseta on lubatud toetuse osade vaheline kuni 10%-ne ülekanne tegelikekulude puhul. Ülekanne tegelikest kuludest kindlatesse 
määradesse / fikseeritud summadesse (või vastupidi) ei ole lubatud. 
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VABATAHTLIKU PÄEVARAHA 
eurot kuus 

 
Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid19 
 

 

Austria 110 
Belgia 105 
Küpros 95 
Tšehhi 95 
Taani 140 
Eesti 85 
Soome 120 
Prantsusmaa 125 
Saksamaa 105 
Kreeka 95 
Ungari 95 
Iirimaa 125 
Itaalia 115 
Läti 80 
Leedu 80 
Luksemburg 105 
Malta 95 
Holland 115 
Poola 85 
Portugal 95 
Slovakkia 95 
Sloveenia 85 
Hispaania 105 
Rootsi 115 
Ühendkuningriik 150 
Osalevad Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA)  

                                                 
19 Programmi „Aktiivsed noored“ raames on abikõlblikud ka ülemeremaade ja -territooriumide 
isikud ning asjakohastel juhtudel ka ülemeremaade ja -territooriumide avalikud ning eraõiguslikud 
asutused ja institutsioonid, mille suhtes kohaldatakse programmi eeskirju ja nendes liikmesriikides 
kehtivat korda, millega ülemeremaad ja -territooriumid on seotud. Kõnealuste ülemeremaade ja -
territooriumide loend on toodud nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsuse (ülemeremaade ja -
territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega (2001/822/EÜ), ELT L 314, 
30.11.2001) lisas 1A 
 

riigid 
 mis on ühtlasi Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmed 
Island 145 
Liechtenstein 130 
Norra 145 
Osalevad Euroopa Liidu kandidaatriigid  
Bulgaaria 65 
Rumeenia 60 
Türgi 85 
Stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid  
Kagu-Euroopa  
Albaania 50 
Bosnia ja Hertsegoviina 65 
Horvaatia 60 
Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik (FYROM) 50 
Montenegro 80 
Serbia 80 
Euroopa naabruspoliitikas osalevad riigid20 
 

 

Vahemere partnerriigid  
Alžeeria 85 
Egiptus 65 
Iisrael 105 
Jordaania 60 
Liibanon 70 
Maroko 75 
Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsus 60 
Süüria 80 
Tuneesia 60 
Ida-Euroopa ja Kaukaasia  
Armeenia 70 
Aserbaidžaan 70 
Valgevene 90 
Gruusia 80 
Moldova 80 
Vene Föderatsioon 90 
Ukraina 80 
Maailma teised partnerriigid  
Afganistan 50 
Ameerika Samoa 70 
Andorra 70 

                                                 
20 Kuigi Vene Föderatsioon ei osale Euroopa naabruspoliitikas, peetakse seda siiski 
partnerriigiks vastavalt Euroopa Liiduga allkirjastatud partnerluse erilepingule. 
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Angola 105 
Antigua and Barbuda 85 
Argentina 75 
Austraalia 75 
Bahama 75 
Bangladesh 50 
Barbados 75 
Belize 50 
Benin 50 
Boliivia 50 
Botswana 50 
Brasiilia 65 
Brunei 60 
Burkina Faso 55 
Burundi 50 
Kambodža 50 
Kamerun 55 
Kanada 65 
Roheneemesaared 50 
Tšaad 65 
Tšiili 70 
Hiina 55 
Colombia 50 
Komoorid 50 
Kongo Demokraatlik Vabariik 105 
Kongo Vabariik 70 
Cooki saared 50 
Costa Rica 50 
Djibouti 65 
Dominica 75 
Dominikaani Vabariik 60 
Ida-Timor 50 
Ecuador 50 
El Salvador 55 
Ekvatoriaal-Guinea 60 
Eritrea 50 
Etioopia 50 
Fidži 50 
Gabon 75 
Gambia 50 
Ghana 70 
Grenada 75 
Guatemala 50 
Guinea 50 
Guinea-Bissau 50 
Guyana 50 

Haiti 65 
Honduras 50 
Hongkong 60 
India 50 
Indoneesia 50 
Elevandiluurannik 60 
Jamaica 60 
Jaapan 130 
Kasahstan 70 
Kenya 60 
Kiribati 60 
Kõrgõzstan 75 
Laos 50 
Lesotho 50 
Libeeria 85 
Aomen 55 
Madagaskar 50 
Malawi 50 
Malaisia 50 
Mali 60 
Mariaanid 70 
Marshalli Saared 50 
Mauritaania 50 
Mauritius 60 
Mehhiko 70 
Mikroneesia 55 
Monaco 75 
Mosambiik 60 
Namiibia 50 
Nauru 50 
Nepal 50 
Uus-Meremaa 60 
Nicaragua 50 
Niger 50 
Nigeeria 50 
Niue 50 
Belau 50 
Panama 50 
Paapua Uus-Guinea 55 
Paraguay 50 
Peruu 75 
Filipiinid 60 
Rwanda 65 
Saint Kitts ja Nevis 85 
Saint Lucia 75 
Saint-Vincent 75 
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Samoa 50 
San Marino 60 
São Tomé ja Príncipe 60 
Senegal 65 
Seišellid 85 
Sierra Leone 55 
Singapur 75 
Saalomoni Saared 50 
Lõuna-Aafrika Vabariik 50 
Lõuna-Korea 100 
Sudaan 55 
Suriname 55 
Svaasimaa 50 
Šveits 80 
Tansaania 50 
Tai 60 
Togo 60 
Tokelau 50 
Tonga 50 
Trinidad ja Tobago 60 
Tuvalu 50 
Uganda 55 
Ameerika Ühendriigid 80 
Uruguay 55 
Usbekistan 75 
Vanuatu 60 
Vatikan 60 
Venezuela 85 
Vietnam 50 
Jeemen 60 
Sambia 50 
Zimbabwe 50 
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E. Allprogramm 3 – noored maailmas 
Mis on „Noored maailmas“? 
„Noored maailmas” on allprogramm, mille eesmärk on edendada vahetusi ja koostööd 
noorsoo alal ning mitteformaalset haridust koos maailma teiste piirkondadega.   
 
Sellega toetatakse niinimetatud partnerriikide – selle väljendiga tähistatakse kõiki riike, mis 
saavad osaleda programmis „Aktiivsed noored”, aga mida ei määratleta programme 
osalisriikidena – noori ja organisatsioone hõlmavaid projekte.   
 
Selle meetmega toetatakse põhiliselt mitmepoolseid, kuid ka kahepoolseid noorsoovahetusi, 
mis võimaldavad mitmel programmi- ja partnerriikide noorterühmal kohtuda ning osaleda 
ühises tegevusprogrammis.  
 
Samuti hõlmab see programmi osalisriikide ja partnerriikide noorsootöötajate ja 
noorteorganisatsioonide koolitust ning nendevahelist kogemuste, asjatundlikkuse ja heade 
tavade vahetust. Allprogrammiga toetatakse tegevust, mis võib viia pikaajaliste 
kvaliteetprojektide ja partnerluste loomiseni.21 

Millised on allprogrammi eesmärgid? 
Toetades tegevusi, kuhu on kaasatud partnerriikide noored ja organisatsioonid, on Euroopa 
Komisjoni põhieesmärk edendada dialoogi, vastastikust sallivust, teadlikkust eri 
kultuuridest ja solidaarsust noorte seas Euroopas ja väljaspool seda, kaotada eelarvamusi ja 
stereotüüpe ning üles ehitada üldisel mõistmisel ja austusel põhinevaid ühiskondi.  
 
Nende tegevustega kavatsetakse ka panustada kodanikuühiskonna arendamisse ja 
demokraatia tugevdamisse partnerriikides. 

                                                 

21 Euroopa vabatahtlik teenistus (selle programmi allprogramm 2) on 
avatud ka rahvusvahelisele koostööle partnerriikidega (sealhulgas 
„maailma teiste partnerriikidega”). Kõiki asjakohaseid kriteeriume on 
kirjeldatud käesoleva juhendi jaotises allprogrammi 2 kohta. 
Üksikasjalikuma teabe saamiseks vt jaotis D. 
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Allprogramm 3.1 – koostöö Euroopa Liidu naaberriikidega 
Selle meetmega toetatakse projekte partnerriikidega, mida peetakse vastavalt liidu Euroopa 
naabruspoliitika sätetele naaberriikideks,22 ning ka Vene Föderatsiooni ja Kagu-Euroopa 
riikidega (partneritest naaberriikide üksikasjaliku loendi leiate selle juhendi jaotisest B).  
 
Selle allprogrammiga soovitakse: 
 

• panustada rahusse ja stabiilsusse laienenud ELi piiridel ja väljaspool neid, tõhustades 
kultuuridevahelist dialoogi, üksteisemõistmist ja sallivust noorte seas  

• ning panustada demokraatia ja kodanikuühiskonna tugevdamisse, hõlbustades noorte 
integratsiooni ja aktiivset osalust ning julgustades noortestruktuuride arendamist. 

Millist tüüpi tegevused on abikõlblikud? 

Selle allprogrammi raames on võimalik toetada järgmist tüüpi tegevusi: 
 

• noorsoovahetused, mis põhinevad samal mudelil nagu allprogrammiga 1.1 ette 
nähtud noorsoovahetused, teatavate iseärasustega; 

• koolitus- ja võrgustamisprojektid, mis põhinevad samal mudelil nagu 
allprogrammiga 4.3 ette nähtud koolitus- ja võrgustamisprojektid, teatavate 
iseärasustega. 
 
Seepärast on asjakohaste tegevuste põhijooni kirjeldatud programmi juhendi muudes 
osades; vt vastavad jaotised.  
 
Järgmine jaotis keskendub partneritest naaberriikide noorsoovahetustesse ning 
koolitus- ja võrgustamisprojektidesse kaasamisega seotud iseärasustele. 

Noorsoovahetused 

Millised on abikõlblikkuse kriteeriumid?  

Teavet üldiste abikõlblikkuse kriteeriumide kohta saate jaotisest B ja konkreetsete 
abikõlblikkuse kriteeriumide kohta allprogrammi 1,1 vastavast jaotisest. 
 
Selle allprogrammi suhtes kehtivad lisaks järgmised abikõlblikkuse kriteeriumid: 

Partnerrühmad 

Üks või mitu partnerrühma on pärit partnerist naaberriigist. 
Kaasata tuleb vähemalt üks EL liikmesriik. 
 
Partnerrühm peab olema: 

• mittetulundusorganisatsioon või -ühendus, 
                                                 
22 Riigid, mis on allkirjastanud asjaomased noorsooalased lepingud Euroopa Ühendusega 
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• kohalik või piirkondlik ametiasutus või 
• mitteametlik noorterühmitus, 

 
mis asub programmi osalisriigis või partneritest naaberriikides.   
 
Mitteametliku rühma puhul vastutab üks noorterühma liige (rühma esindaja) taotluse 
esitamise ja toetuslepingu allkirjastamise eest. 
 
Mitmepoolne noorsoovahetus peab hõlmama vähemalt kahe partnerist naaberriigi 
partnerrühmi. Projektidesse Venemaaga ei tule selle riigi suurte mõõtmete ning 
geograafilise ja etnilise mitmekesisuse tõttu tingimata kaasata täiendavat partnerist 
naaberriiki. Selle asemel võib Venemaad esindada kaks riigi eri piirkondadest pärit 
partnerorganisatsiooni. 
 
Kahe- ja kolmepoolsed vahetused on ette nähtud partnerrühmadele, mis ei ole 
noorsoovahetusi varem korraldanud.  

Osalejad 

Noorsoovahetuses saavad osaleda programmi osalisriigis või partnerist naaberriigis 
seaduslikult elavad 13–25aastased noored. Põhimõtteliselt võivad mõned rühmas 
osalejad olla vanemad kui 25 aastat, aga nad peavad olema igal juhul nooremad kui 
30 aastat.  

Koht 

Vahetustegevus võib aset leida programmi osalisriikides või projekti kaasatud 
partnerist naaberriikides, välja arvatud Vahemere partnerriigis. 

Millised on valikukriteeriumid? 

Vt üldised valikukriteeriumid jaotises B. 

Millised on toetuse andmise kriteeriumid? 

Ettepanekute kvaliteedi hindamisel arvestatakse järgmisi elemente: 
• programmi kvaliteet ja kavandatud töömeetoodid; 
• kavandatud õppe-eesmärkide asjakohasus; 
• projekti Euroopa-mõõde; 
• projekti eeldatav mõju; 
• projekti nähtavuse suurendamiseks ettenähtud meetmed; 
• projekti väärtustamiseks ja järeltegevuseks ettenähtud meetmed. 
 
Peale selle: 
 
Eelistatakse projekte, mis kajastavad programmi üldprioriteete, s.o noorte osalust, 
kultuurilist mitmekesisust, Euroopa kodakondsust ja sotsiaalset hõlvatust.  
Lisaks võidakse programmile „Aktiivsed noored“ seada ka iga-aastased prioriteedid 
ning teatada nendest komisjoni ja riiklike büroode veebisaidil ning käesoleva 
programmijuhendi lisas.  

 
Samuti peetakse esmatähtsaks järgmistele teemadele suunatud projekte: 
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• kodanikuühiskonna, kodakondsuse ja demokraatia tugevdamine, 
• võitlus rassismi ja ksenofoobia vastu, 
• rahvustevaheline ja religioonidevaheline dialoog, 
• konfliktijärgne tagajärgede kõrvaldamine ja ülesehitamine, 
• naiste aktiivne roll ühiskonnas, 
• vähemuste õigused, 
• piirkondlik koostöö, 
• pärandi- ja keskkonnakaitse. 

Eelistatakse mitmepoolseid noorsoovahetusi, sest selliste vahetuste puhul on 
lisandväärtus Euroopa seisukohast suurem. 

 Geograafiline tasakaalustatus 

Projektide puhul tuleks saavutada tasakaal kaasatud programmi osalisriikide ja 
partneritest naaberriikide arvu suhtes. Riikide rühmad peaksid olema võimaluste 
piires tasakaalus ja sisaldama ligikaudu sama palju osalejaid. 

Piirkondlik koostöö 

Samuti peaks projektide eesmärk olema samasse piirkonda – nt Kagu-Euroopa, Ida-
Euroopa ja Kaukaasia ning Vahemere partnerriigid – kuuluvate partneritest 
naaberriikide noorte osalemise edendamine.  

Koolitus- ja võrgustamisprojektid 

Millised on abikõlblikkuse kriteeriumid?  

Teavet üldiste abikõlblikkuse kriteeriumide kohta saate jaotisest B ja konkreetsete 
abikõlblikkuse kriteeriumide kohta allprogrammi 4.3 vastavast jaotisest. 
 
Selle allprogrammi suhtes kehtivad lisaks järgmised abikõlblikkuse kriteeriumid: 

Partnerid 

Projektid peavad hõlmama vähemalt kahte partneritest naaberriikidest pärit partnerit 
ja kahte programmi osalisriigist pärit partnerit. 
„Töövarju“-tegevused ja teostatavuskülastused kujutavad endast erandit, kuna need 
võivad hõlmata ka vaid ühte partnerorganisatsiooni partnerist naaberriigist ja ühte 
partnerit programmi osalisriigist. 
 
Mis tahes tüüpi projekti puhul peab olema kaasatud vähemalt üks ELi liikmesriik.  
Partner peab olema: 

 
• mittetulundusorganisatsioon või -ühendus, 
• kohalik või piirkondlik ametiasutus või 
• mitteametlik noorterühmitus.  

 
mis asub programmi osalisriigis või partnerist naaberriigis. 
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Mitteametliku rühma puhul vastutab üks noorterühma liige (rühma esindaja) taotluse 
esitamise ja toetuslepingu allkirjastamise eest. 

Osalejad 

Koolitus- ja võrgustamisprojektides saavad osaleda kõik mitteformaalse hariduse ja 
noortega seotud või mõlemast huvitatud tegutsejad, kes elavad seaduslikult 
partnerriigis või partnerist naaberriigis.   

Koht 

Tegevus võib aset leida programmi osalisriigis või projekti kaasatud partnerist 
naaberriigis, välja arvatud Vahemere partnerriigis. 

Millised on valikukriteeriumid? 

Vt üldised valikukriteeriumid jaotises B. 

Millised on toetuse andmise kriteeriumid? 

Ettepanekute kvaliteedi hindamisel arvestatakse järgmisi elemente: 
 
• programmi kvaliteet ja kavandatud töömeetoodid; 
• kavandatud õppe-eesmärkide asjakohasus; 
• projekti Euroopa-mõõde; 
• projekti eeldatav mõju; 
• projekti nähtavuse suurendamiseks ettenähtud meetmed; 
• projekti väärtustamiseks ja järeltegevuseks ettenähtud meetmed. 
 
Peale selle: 
 
Eelistatakse projekte, mis kajastavad programmi üldprioriteete, s.o noorte osalust, 
kultuurilist mitmekesisust, Euroopa kodakondsust ja sotsiaalset hõlvatust. Lisaks 
võidakse programmile „Aktiivsed noored“ seada ka iga-aastased prioriteedid ning 
teatada nendest komisjoni ja riiklike büroode veebisaidil ning käesoleva 
programmijuhendi lisas. 
 
 
Samuti peetakse esmatähtsaks järgmistele teemadele suunatud projekte: 
 
• kodanikuühiskonna, kodakondsuse ja demokraatia tugevdamine, 
• võitlus rassismi ja ksenofoobia vastu, 
• rahvustevaheline ja religioonidevaheline dialoog, 
• konfliktijärgne tagajärgede kõrvaldamine ja ülesehitamine, 
• naiste aktiivne roll ühiskonnas, 
• vähemuste õigused, 
• piirkondlik koostöö, 
• pärandi- ja keskkonnakaitse. 
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Geograafiline tasakaalustatus 

Projektide puhul tuleks saavutada tasakaal kaasatud programmi osalisriikide ja 
partneritest naaberriikide arvu suhtes. Riikide rühmad peaksid olema võimaluste 
piires tasakaalus ja sisaldama ligikaudu sama palju osalejaid. 

Piirkondlik koostöö 

Projektid peaksid keskenduma sama piirkonna partneritest naaberriikide, nt Kagu-
Euroopa, Ida-Euroopa ja Kaukaasia ning Vahemere partnerriikide osalemise 
edendamisele.  

Kuidas koostada head projekti? 

Palun vaadake allprogrammide 1.1 ja 4.3 vastavaid jaotisi.  

Kes võivad taotleda? 

Projektitaotlusi võib esitada programmi osalisriigis või Kagu-Euroopa riigis asutatud 
iga partnerorganisatsioon. 
Mitteametlikud noorterühmitused, aga ka muudes partnerriikides kui Kagu-Euroopa 
riigid asutatud partnerorganisatsioonid ei saa olla koordineeriv partner (nad ei saa ise 
taotlusi esitada). 

Kuidas taotleda? 

Olenevalt projekti toimumiskohast ja taotluse esitajast tuleb järgida erinevaid 
menetlusi. Erinevate taotlemiskordade kokkuvõte on ära toodud jaotise lõpus.  

Programmi osalisriigis läbiviidavate projektide puhul: 

1. Taotlused tuleb esitada Euroopa tasandil hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja 
kultuuri täitevasutusele, kui: 

• taotleja on Euroopa valitsusväline organisatsioon, mis on asutatud 
ühes programmi osalisriigis ja millel on liikmed/filiaalid vähemalt 
kaheksas programmi osalisriigis; 

 
2. Kõik muud taotlused peavad esitama riiklikul tasandil programmi osalisriigi 

riiklikule büroole: 
3.  

• organisatsioonid, mis on asutatud programmi osalisriigis, kus 
projekt läbi viiakse.  

Kagu-Euroopas läbiviidavate projektide puhul: 

1. Taotlused tuleb esitada Euroopa tasandil hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja 
kultuuri täitevasutusele, kui: 

• taotleja on tegevust võõrustavas Kagu-Euroopa riigis seaduslikult 
asutatud organisatsioon; 
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• taotleja on Euroopa valitsusväline organisatsioon, mis on asutatud 
ühes programmi osalisriigis ja millel on liikmed/filiaalid vähemalt 
kaheksas programmi osalisriigis; 

 
2. Taotlused tuleb esitada riiklikul tasandil programmi osalisriigi riiklikule büroole, 

kui: 
• taotleja on programmi osalisriigis asutatud organisatsioon ning 

soovib juhtida projekti koordineerimist ja rakendamist.  

Ida-Euroopas ja Kaukaasias läbiviidavate projektide puhul: 

Ida-Euroopas ja Kaukaasias asutatud organisatsioonid saavad osaleda ainult 
partnerorganisatsioonidena ega saa projektitaotlusi otse esitada.    
 
1. Taotlused tuleb esitada Euroopa tasandil hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja 

kultuuri täitevasutusele, kui: 
• taotleja on Euroopa valitsusväline organisatsioon, mis on asutatud 

ühes programmi osalisriigis ja millel on liikmed/filiaalid vähemalt 
kaheksas programmi osalisriigis; 

 
2. Kõik muud taotlused peavad esitama riiklikul tasandil programmi osalisriigi 

riiklikule büroole: 
• programmi osalisriigis asutatud organisatsioonid, mis soovivad 

juhtida projekti koordineerimist ja rakendamist.  

Vahemere partnerriikides läbiviidavate projektide puhul: 

Programm „Aktiivsed noored” ei toeta Vahemere partnerriikides toimuvaid 
projekte.  
 
Euroopa-Vahemere piirkonnas panustatakse programmiga „Aktiivsed noored“ 
programmiks „Euromedi noored” nimetatavate laiemate ühenduse ühendmeetmete 
toetamisse.    
 
Programm Euro-Medi noored on 1995. aastal algatatud Barcelona protsessi 3. 
peatüki osa: partnerlus sotsiaal-, kultuuri- ja humanitaarvaldkonnas. Selle eesmärk on 
kaasata Euroopa–Vahemere partnerriikide noori püsivasse kultuuridevahelisse 
dialoogi.  
 
Programmi rahastatakse ühenduse kahe eri rahastamisvahendi kaudu:   
 
•  programmiga „Aktiivsed noored“, mida juhib hariduse ja kultuuri 

peadirektoraat, toetatakse programmiriikides toimuvaid Euro-Medi noorte projekte; 
•  MEDA programmi rahaliste vahenditega, mida juhib Euroopa Komisjoni 

koostöötalitus EuropeAid, toetatakse Vahemere partnerriikides läbiviidavaid 
projekte.  
 
Kuigi üldeesmärgid ja -kriteeriumid on ühised, võidakse projektide suhtes kohaldada 
konkreetseid eeskirju, kriteeriume ja menetlusi, olenevalt ühenduse toetuse allikast, 
kust neile toetust antakse. 
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Kuidas tegevust rahastatakse? 

Palun vaadake allprogrammide 1.1 ja 4.3 vastavaid jaotisi.  

Millised konkreetsed kohustused lepingust tulenevad? 

Palun vaadake allprogrammide 1.1 ja 4.3 vastavaid jaotisi. Lisaks võtke teadmiseks 
ka järgmist: 

Mitut meedet hõlmavad rahastamislepped 

Mitut meedet hõlmavaid rahastamisleppeid ei kohaldata allprogrammi 3.1 raames 
koostöös partneritest naaberriikidega korraldatud projektide suhtes. 

Millist toetust on võimalik saada? 

Kolm piirkondlikku SALTO teabekeskust (Kagu-Euroopa, Ida-Euroopa ja Kaukaasia 
ning EuroMed) edendab koostööd programmiriikide ja partneritest naaberriikide 
vahel, levitades teavet, suurendades suutlikkust ning aidates partnerite leidmisel. 
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Allprogramm 3.2. Koostöö „maailma teiste partnerriikidega” 

Millised on allmeetme eesmärgid? 
Selle allmeetme eesmärk on toetada projekte, millega edendatakse koostööd 
programmi osalisriikide ja maailma kõigi teiste riikide vahel, mis ei ole Euroopa 
Liidu naabrid, aga mis on allkirjastanud asjaomased noorsooalased lepingud 
Euroopa Ühendusega. 
 
See koostöö noortetöö ja noorsoopoliitika valdkonnas on suunatud: 

• kogemuste ja heade tavade vahetamisele noorsoo ja mitteformaalse õppe 
alal;  

• noorsoo ja mitteformaalse õppe alal tegutsevate noorteorganisatsioonide ja 
üksikisikute koolituse ja arengu toetamisele; 

• partnerluste ja võrgustike arendamisele/tugevdamisele 
noorteorganisatsioonide seas, 

• noorte teemakohase koostöö toetamisele mitme- ja kahepoolsete vahetuste 
abil.  

 
Allprogrammi 3.2 raames eelistatakse projekte, kuhu on kaasatud Ladina-Ameerika, 
Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani ning Aasia riigid. 

Millised on valikukriteeriumid ja kuidas projekte rahastatakse? 
Abikõlblikke taotlusi hinnatakse projektikutsetes sätestatud abikõlblikkuse ja toetuse 
saamise kriteeriumide alusel. Teemakohased ja/või piirkondlikud prioriteedid 
määratakse kindlaks igal aastal projektikutsete kaudu.  
 
Toetuse andmise süsteem ja rahastamiseeskirjad määratletakse projektikutse tekstis.  

Kuidas taotleda? 
Toetusesaajad valitakse iga-aastaste projektikutsete põhjal. Lisateabe saamiseks 
taotlusvormide ja tähtaegade kohta külastage komisjoni veebisaiti või võtke ühendust 
hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutusega Brüsselis. 
Seda allmeedet rakendatakse tsentraliseeritult. Seepärast tuleb projektiettepanekud 
esitada otse hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutusele. 
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Programm „Aktiivsed noored“ Allprogramm 3 – noored maailmas 

 
Taotlemiskordade ülevaade:  

Allprogramm 3.1: koostöö Euroopa Liidu naaberriikidega 
 

Projekti toimumispiirkond / -riik Kes võivad taotleda? Kus taotleda 

Programmi osalisriigi organisatsioon Asjaomases riiklikus büroos (detsentraliseeritud korras) 
Programmi osalisriigid 

Euroopa valitsusväline noorteorganisatsioon Hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutus 
(tsentraliseeritud korras) 

Programmi osalisriigi organisatsioon Asjaomases riiklikus büroos (detsentraliseeritud korras) 

Tegevust võõrustava Kagu-Euroopa riigi 
organisatsioon 

Hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutus 
(tsentraliseeritud korras) Kagu-Euroopa 

Euroopa valitsusväline noorteorganisatsioon Hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutus 
(tsentraliseeritud korras) 

Programmi osalisriigi organisatsioon Asjaomases riiklikus büroos (detsentraliseeritud korras) 

Ida-Euroopa ja Kaukaasia 
Euroopa valitsusväline noorteorganisatsioon Hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutus 

(tsentraliseeritud korras) 

Vahemere partnerriigid ----- Koostöötalituse EuropeAid hallatavate MEDA rahaliste 
vahenditega toetatavad projektid 
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F. Allprogramm 4 – noorte tugisüsteemid 
Millised on allprogrammi eesmärgid? 
Allprogramm 4 – Programmi „Aktiivsed noored“ noorte tugisüsteemidega panustatakse 
tugistruktuuride kvaliteedi arendamisse, noortetöö aktivistide ja noorteorganisatsioonide 
rolli toetamisse, programmi kvaliteedi arendamisse ning noorte eraviisilise osaluse 
edendamisse Euroopa tasandil, toetades asutusi, mis tegutsevad Euroopa tasandil aktiivselt 
noorsoo alal. 
See üldeesmärk saavutatakse: 
 

• panustades asjaomaste organisatsioonide võrgustamisse; 
• arendades koolitust ja koostööd noorsootöötajate ja noorteorganisatsioonide vahel, 
• edendades innovatsiooni noortele suunatud tegevuse arendamises; 
• panustades noortele suunatud teabe parandamisse, pöörates erilist tähelepanu 

puuetega noorte juurdepääsule; 
• toetades pikaajalisi noorsooprojekte ning piirkondike ja kohalike asutuste algatusi; 
• hõlbustades noorte mitteformaalse õppe ja selles programmis osalemise teel 

omandatud oskuste tunnustamist; 
• vahetades parimaid tavasid. 

Millist tüüpi tegevused on abikõlblikud? 
Et eespool loetletud eesmärkide saavutamiseks oleksid kättesaadavad asjakohased vahendid, 
on allprogrammi 4 „Noorte tugisüsteemid” raames määratletud kaheksa allmeedet: 
 
4.1 – Toetus aktiivselt Euroopa tasandil noorsootöö alal tegutsevatele asutustele 
4.2 – Toetus Euroopa noortefoorumile 
4.3 – Noorsootöötajate ja noorteorganisatsioonide koolitus ja võrgustamine 
4.4 – Innovatsiooni ja kvaliteeti julgustavad projektid 
4.5 – Noorte ning noortetöös ja noorteorganisatsioonides aktiivsete osalejate 
teavitamistegevused 
4.6 – Partnerlused 
4.7 – Toetus programmi struktuuridele 
4.8 – Programmile lisandväärtuse andmine 
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Allprogramm 4.1 – toetus aktiivselt Euroopa tasandil noorsoo alal 
tegutsevatele asutustele 

Selle allmeetmega pakutakse rahalist toetust Euroopa tasandil noorsoo alal 
aktiivsetele valitsusvälistele organisatsioonidele, et katta nende tegevuskulusid. 
Abikõlblikud on organisatsioonid, mis tegutsevad eesmärgiga teenida Euroopa 
üldhuvisid. Nende tegevus peab toetama noorte osalust avalikus elus ja ühiskonnas 
ning Euroopa noorsooalase koostöötegevuse arendamist ja rakendamist üldisemalt. 
Nende põhiasukoht peaks olema ühes programmi osalisriigis ning neil peaksid olema 
filiaalid vähemalt kaheksas programmi osalisriigis. 
 
Seda toetust antakse komisjoni ja täitevasutuse veebisaidil avaldatavate iga-aastaste 
projektikonkursside kaudu. 
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Allprogramm 4.2 – toetus Euroopa noortefoorumile 
Selle allmeetme raames antakse toetust Euroopa noortefoorumi käimasolevatele 
tegevustele. 

Milliseid tegevusi rahastatakse? 

Euroopa noortefoorumi põhitegevused on järgmised: 
 

• noorteorganisatsioonide esindamine Euroopa tasandil 
• oma liikmete seisukohtade kooskõlastamine Euroopa Liidu seisukohtadega; 
• noori puudutava teabe edastamine Euroopa tasandil; 
• teabe vahendamine Euroopa Liidust riiklikele noortekogudele ja 

valitsusvälistele organisatsioonidele; 
• noorte demokraatias osalemise edendamine ja ettevalmistamine; 
• panus Euroopa Liidu tasandil kehtestatud uue noortevaldkonda käsitleva 

koostööraamistiku väljatöötamisse; 
• noortepoliitika, noortetöö ja õppevõimaluste arengu toetamine, teabe 

edastamine noorte kohta ning noortele suunatud esindusstruktuuride 
arendamine kogu Euroopas 

• osalemine aruteludes Euroopa ja maailma muude osade noorte ning noortele 
suunatud Euroopa Liidu tegevuse üle. 

Kontaktandmed 

European Youth Forum 
Rue Joseph II, 120 
B-1000 Bruxelles 
Tel: +32 2 230 64 90 
Faks: +32 2 230 21 23 
http://www.youthforum.org  

http://www.youthforum.org/
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Allprogramm 4.3 – noortetöö aktivistide ja noorteorganisatsioonide koolitus 
ja võrgustamine 

Mis on koolitus ja võrgustamine? 

Koostöö ja partnerlused, koolitusmeetmed ning heade tavade vahetus on 
noorteorganisatsioonide ja noortetöösse kaasatud kodanikuühiskonna liikmete arengu 
seisukohast kõige olulisemad.  
 
Seepärast toetatakse allprogrammiga 4.3 projekte järgmiste eesmärkide 
saavutamiseks:  

Eesmärk 1 – vahetuste, koostöö ja koolituse edendamine Euroopa noortetöös 

Selle eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevust, mis keskendub teadlikkuse 
tõstmisele Euroopa noorsooalase koostöö olulisusest ning koostöö ja sünergia 
tugevdamisele paljude kaasatud liikmete vahel.  
  
Toetatavad tegevused võimaldaksid osalejatel:  
 

• identifitseerida ja vahetada häid tavasid ning edasi anda teadmisi Euroopa, 
riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil; 

• võrrelda erinevaid lähenemisviise ja strateegiaid;  
• vahetada noortetöö alaseid kogemusi. 

Eesmärk 2 – projektide arendamise toetamine programmi „Aktiivsed noored“ raames 

Selle eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega kavatsetakse aidata kõiki, 
kes on kaasatud noorsootegevustesse või huvitatud noorsooküsimustest, ning ette 
valmistada ja arendada projekte ja algatusi programmi „Aktiivsed noored“ 
kontekstis, pakkudes eelkõige:  
 

• abi programmi „Aktiivsed noored“ kahe allprogrammi („Euroopa noored” ja 
„Euroopa vabatahtlik teenistus”) arendamises.  

• toetust suutlikkuse suurendamiseks ja innovatsiooniks noortetöö alase 
rahvusvahelise koolituse ja koostöö valdkonnas. 

• võimalusi taotlejatele oma oskuste arendamiseks ja täiustamiseks 
mitteformaalses õppes; 

• tuge partnerite otsimisel konkreetselt suunatud tegevuste näol.  
 
Koolitus- ja võrgustamisprojekt töötatakse välja, pidades silmas ühe järgmise 
tegevuse rakendamist: 
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„Töövari” (praktiline õppekogemus) 

Lühiajaline viibimine teise riigi partnerorganisatsioonis eesmärgiga vahetada häid 
tavasid, omandada oskusi ja teadmisi ja/või luua pikaajalisi partnerlusi kaasava 
vaatlemise läbi. 

Teostatavuskülastus 

Lühiajaline kohtumine võimalike partneritega võimaliku riikidevahelise projekti 
uurimiseks ja/või ettevalmistamiseks. Teostatavuskohtumiste eesmärk on parandada 
ja arendada olemasolevat koostööd ja/või ette valmistada tulevast tegevust 
programmi „Aktiivsed noored“ raames.  

Hindamiskohtumine 

Planeeritud kohtumine partneritega, eesmärgiga hinnata varasemaid kohtumisi, 
seminare ja koolituskursusi. Need kohtumised aitavad partneritel hinnata ja arutada 
võimalikku järeltegevust pärast ühise projekti elluviimist.  

Õppelähetus 

Lühiajaline organiseeritud õppeprogramm, mis annab ülevaate ühe riigi noortetööst 
ja/või noorsoopoliitika sätetest. Õppelähetused keskenduvad ühele teemale ning 
koosnevad külastustest ja kohtumistest valitud riigi eri projektide ja 
organisatsioonidega tutvumiseks. 

Partnerluse loomine 

Üritus, mis korraldatakse, et võimaldada osalejatel leida partnereid riikidevaheliseks 
koostööks ja/või projektiarenduseks. Partnerluse loomise tegevused viivad kokku 
võimalikud partnerid ning hõlbustavad uute projektide väljatöötamist valitud teemal 
ja/või programmi „Aktiivsed noored“ allprogrammi raames. 

Seminar 

Teoreetilisel teabel põhinev üritus, mis korraldatakse, et luua platvorm aruteludele ja 
heade tavade vahetusele noortetöö seisukohast olulis(t)el valitud teema(de)l.  

Koolituskursus 

Hariv õppeprogramm konkreetsetel teemadel, eesmärgiga täiustada osalejate 
pädevusi, teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Koolituskursused viivad kvaliteetsema 
noortetööni ja/või konkreetsete programmi „Aktiivsed noored“ projektideni.  

Võrgustamine 

Tegevused, mille eesmärk on luua uusi võrgustikke või tugevdada ja laiendada 
olemasolevaid võrgustikke programmi „Aktiivsed noored“ raames. 

Millised on abikõlblikkuse kriteeriumid? 

Vt üldised abikõlblikkuse kriteeriumid jaotises B. 
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Selle allprogrammi suhtes kohaldatavad abikõlblikkuse kriteeriumid on järgmised 
(abikõlblikkuse kriteeriume kokku võttev ülevaade on käesoleva jaotise lõpus): 

Partnerid 

Koolitus- ja võrgustamisprojekt põhineb vähemalt kahe erinevatest programmi 
osalisriikidest pärit partneri partnerlusel.  

 
Partner peab olema: 

• mittetulundusorganisatsioon või -ühendus, 
• noortetöösse kaasatud mis tahes kohalik, piirkondlik või riiklik avalik-

õiguslik asutus või 
• mis tahes mitteametlik noorterühmitus.  

 
Mitteametliku rühma puhul vastutab üks noorterühma liige (rühma esindaja) taotluse 
esitamise ja toetuslepingu allkirjastamise eest. 
 
Nõutav on järgmine partnerite arv: 
 

• „töövarju” ja teostatavuskülastuste puhul: vähemalt kaks partnerit vähemalt 
kahest riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik; 

• hindamiskohtumiste, õppelähetuste, partnerluse loomise, seminaride ja 
koolituskursuste puhul: vähemalt neli partnerit vähemalt neljast riigist, millest 
vähemalt üks on ELi liikmesriik; 

• võrgustamine: vähemalt kuus partnerit vähemalt kuuest riigist, millest 
vähemalt üks on ELi liikmesriik. 

Osalejad 

Projektis saavad osaleda kõik, kes tegelevad mitteformaalse õppe ja noortega või on 
huvitatud mitteformaalsest õppest ja noortest ning elavad seaduslikult programmi 
osalisriigis. Näiteks, abikõlblikud võivad olla inimesed, kes on kaasatud 
noortepoliitikasse kohalikul või piirkondlikul tasandil või töötavad noortega, nagu 
noorsootöötajad, noortejuhid, koolitajad/korraldajad ja mentorid/juhendajad. 

Nõutav on järgmine osalejate arv: 

• „töövari”: kuni 2 osalejat  
• teostatavuskülastuste puhul: kuni 2 esindajat partneri/organisatsiooni kohta; 
• hindamiskohtumiste, õppelähetuste, partnerluse loomise, seminaride ja 

koolituskursuste puhul: kuni 50 osalejat (sealhulgas koolitajad ja 
korraldajad), kes esindavad iga partnerit/organisatsiooni asjakohaste 
suhtarvudena. Osalejate arv oleneb tegevuse laadist ja tüübist.   

Kestus 

Sobiv tegevuse kestus võib varieeruda vastavalt korraldatava tegevuse tüübile. 
Tegevused ei tohiks üldreeglina kesta kauem kui 10 päeva, arvestamata reisipäevi.  
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Teatavat tüüpi tegevuste puhul nähakse ette konkreetne kestus: 

• „töövari”: 10–20 tööpäeva (arvestamata reisipäevi); 
• võrgustamine: kuni 18 kuud. 

Programm 

Projekti kohta tuleb esitada loogiliselt ülesehitatud programm ja ajakava. Need 
peavad selgelt seostuma eelnevalt püstitatud eesmärkidega. 
Tegevused peavad olema mittetulunduslikud. 

Koht 

Tegevused peavad toimuma projekti taotleja asukohariigis, välja arvatud 
võrgustamisprojektid. 
  
Võrgustamisprojektid võivad toimuda projekti kaasatud mis tahes partneri 
asukohariigis. 

Millised on valikukriteeriumid? 

Vt üldised valikukriteeriumid jaotises B. 

Millised on toetuse andmise kriteeriumid? 

Ettepanekute kvaliteedi hindamisel arvestatakse järgmisi elemente: 
• programmi kvaliteet ja kavandatud töömeetoodid; 
• kavandatud õppe-eesmärkide asjakohasus; 
• projekti Euroopa-mõõde; 
• projekti eeldatav mõju; 
• projekti nähtavuse suurendamiseks ettenähtud meetmed; 
• projekti väärtustamiseks ja järeltegevuseks ettenähtud meetmed. 
 
Peale selle: 
 
Euroopa noortetööga (eesmärk 1) seotud koolitus- ja võrgustamisprojektide toetusi 
antakse Euroopa noorsoopoliitika valdkonnas välja selgitatud poliitiliste 
prioriteetidega seotud teemasid kõige paremini kajastavatele projektidele.23 
 
Programmiga „Aktiivsed noored“ (eesmärk 2) seotud koolitus- ja 
võrgustamisprojektide toetusi antakse programmi üldprioriteete, s.o noorte osalust, 
kultuurilist mitmekesisust, Euroopa kodakondsust ja sotsiaalset hõlvatust kõige 
paremini kajastavatele projektidele. Lisaks võidakse programmile „Aktiivsed 
noored“ seada ka iga-aastased prioriteedid ning teatada nendest komisjoni ja riiklike 
büroode veebisaidil ning käesoleva programmijuhendi lisas. 

                                                 
23 Euroopa noorsooalase koostöö viimaste edusammude teadasaamiseks vt järgmist linki: 
http://ec.europa.eu/youth/whitepaper/post-launch/post_en_1_en.html 

http://ec.europa.eu/youth/whitepaper/post-launch/post_en_1_en.html
http://ec.europa.eu/youth/whitepaper/post-launch/post_en_1_en.html
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Kuidas koostada head projekti?  

Kvalitatiivsed elemendid olenevad iga toetatava tegevuse laadist ja ülesehitusest. 
Allpool on kokku võetud kõige olulisemad elemendid, mis on omased kõikidele 
tegevustele, hoolimata teatavatest konkreetsetest tegevuse joontest: 

Metoodika 

Osalejate erinevate vajaduste rahuldamiseks ja soovitud tulemuste saavutamiseks 
võidakse kohaldada paljusid mitteformaalse õppe meetodeid ja võtteid.  Projekt 
peaks üldiselt põhinema loovust, aktiivset osalust ja algatust ergutaval 
kultuuridevahelisel õppeprotsessil. 
 
 
 
Metoodika peaks võimaldama osalejatel:  

• saada enesekindlust uute kogemuste, hoiakute ja käitumistega vastamisi 
seistes;  

• omandada või lihvida sotsiaalset, kutsealast või isiklikku arengut toetavaid 
oskusi, pädevusi ja teadmisi; 

• ennetada eelarvamusi, rassismi ja kõiki sotsiaalse tõrjutuseni viivaid hoiakuid 
ning nendega võidelda;  

• arendada oma sallivustunnet ja mitmekesisuse mõistmist. 

Õppe eesmärgid 

Projektis tuleks sihtrühmale püstitada selged ja saavutatavad õppe eesmärgid seoses 
põimuvate oskuste omandamisega isiklikuks, kutsealaseks ja sotsiaalseks arenguks.  

Programm 

Programm peaks olema selgelt määratletud, realistlik, proportsionaalne ja 
tasakaalustatud. Kõik partnerid peaksid seda ühiselt arendama ning see peaks 
vastama projekti eesmärkidele ja osalejate vajadustele. Samuti peaks programm 
olema ette nähtud osalejatele aktiivse rolli võimaldamiseks (näiteks töörühmade 
juhtimine, aruteludes osalemine, õpikodade korraldamine või nendest teavitamine).   

Ettevalmistus ja hindamine 

Ettevalmistus- ja hindamisetapid on hädavajalikud tegevuse tõrgeteta elluviimiseks 
ja püstitatud eesmärkide täielikuks saavutamiseks. Projektipartnerite esindajad 
vastutavad rahvusvahelise töökonnana ühiselt projekti plaanimise, elluviimise, 
järelevalve ja hindamise eest. 
 
Projektipartnerid peaksid pidama ettevalmistusjärgus aru ülesannete jaotamise, 
programmi tegevuste, töömeetodite, osalejate tausta ja praktilise korralduse üle 
(toimumiskoht, transport, majutus, toetav materjal, keeleline toetus jms). 
 
Hindamine tuleks läbi viia enne tegevust, tegevuse ajal ja pärast tegevust.  Tegevuse 
elluviimisele eelnev hindamine peaks võimaldama projektipartneritel programmi 
viimistleda. Jätkuvad hindamiskoosolekud on olulised tagasiside saamiseks 
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osalejatelt ja programmi vastavaks kohandamiseks. Lõpphindamine peaks 
võimaldama projektipartneritel ja osalejatel hinnata, kas tegevuse eesmärgid on 
saavutatud ning kas osalejate ootustele on vastatud. Samuti tuleks hinnangus 
rõhutada õppetulemusi. 
 
Korraldada tasuks ka ettevalmistamise või hindamisega seotud kohtumisi, et neid 
etappe sujuvamalt läbida.   

Mõju/väärtustamine 

Koolitus-, vahetus- ja võrgustamistegevuste mõju ei tohiks avalduda ainult tegevuses 
osalejatele, vaid peaks olema ka pikaajalise protsessi osa.  
 
Tegevusi tuleks kavandada pikemas perspektiivis, eesmärgiga saavutada 
mitmekordset toimet ja järjepidevat mõju noortetöö arengule.  
 
Projekti tulemusi tuleks levitada mitte üksnes osalejate seas, vaid ka laiemas 
üldsuses. Projektipartnerid peaksid ära kasutama kõik võimalused oma tegevuste 
asjakohaseks kajastamiseks meedias (kohalikus, piirkondikus, riiklikus ja 
rahvusvahelises) enne nende elluviimist ja nende elluviimise ajal.  
 
Projekti tulemuste levitamine ja kasutuselevõtt optimeerib nende väärtuse, tugevdab 
nende mõju ning tagab, et nendest saavad kasu võimalikult paljud inimesed ja 
organisatsioonid. See tähendab ka tulemuste ülekandmist asjaomastele 
huvirühmadele ja laialdasemat levitamist. 

Nähtavus 

Projekti puhul tuleks rõhutada ühenduse toetust (muuhulgas Euroopa ja programmi 
„Aktiivsed noored“ logode kasutamise teel) ning anda programmile ja selle 
tulemustele selget edendavat lisandväärtust. Samuti tuleb kõiki projektidesse 
kaasatud organisatsioone ja osalejaid teavitada nende osalusest programmis 
„Aktiivsed noored“.  

Kes võivad taotleda?  

Üks koolitus- ja võrgustamisprojekti partner tegutseb koordineeriva partnerina ning 
esitab taotluse partnerluse nimel. Taotlusi võivad esitada: 

• mittetulundusorganisatsioon või -ühendus, 
• noortetööga tegelev kohalik, piirkondlik või riiklik avalik-õiguslik asutus või 
• mitteametlik noorterühmitus.  

Kuidas taotleda? 

Riiklikele büroodele saadetavad taotlused: 

Võrgustamisprojektide puhul võib mis tahes partner asuda koordineerija rolli ning 
esitada riiklikule büroole enda ja oma partnerite nimel taotluse. 
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Teiste tegevuste puhul peab riiklikule büroole esitama taotluse 
võõrustajaorganisatsioon.  

Täitevasutusele saadetavad taotlused: 

Taotluse peavad otse täitevasutusele esitama need Euroopa valitsusvälised 
organisatsioonid, mille põhiasukoht on ühes programmi osalisriigis ja millel on 
filiaalid vähemalt kaheksas programmi osalisriigis. 

Kuidas tegevust rahastatakse?   

Ühenduse toetus põhineb kaasrahastamise põhimõttel, muu riikliku ja/või erasektori 
toetuse osalusel. Projekti kogukulusid ei ole võimalik katta ainult programmiga 
„Aktiivsed noored“. Seepärast saab korraldajate ja/või osalejate toetus olla rahaline, 
mitterahaline või nende kombinatsioon. 
 
Ühenduse toetus põhineb: 

• tegelikel reisi- ja erakorralistel kuludel, 
• kõigi muude projekti tegevustega seotud kulude puhul fikseeritud summadel, 
• kindlatel määradel osalejate, sealhulgas koolitajate/haridustöötajate kohta. 

Kindlad määrad arvutatakse päeva kohta või osaleja kohta päevas. Nendel 
juhtudel põhineb kindla määra arvutamine tegevuspäevade arvul.  

 
Fikseeritud maksimumsummad ja kindlad määrad on näidatud käesoleva jaotise 
lõpus toodud tabelis „Rahastamiseeskirjade ülevaade”, kuid need võivad erineda 
olenevalt programmi osalisriigist, kus taotlus esitatakse.  
 
Fikseeritud summad ja kindlad määrad moodustavad projektitegevuste toetuse; need 
ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse kuluga ega vaja aruandmist või põhjendamist. 
  
Selle rahastamismehhanismi eesmärk on aidata taotlejatel hinnata eeldatavat toetuse 
suurust ja hõlbustada tegevuse realistlikku kavandamist.  
 
Ühenduse toetuse jaotumine 

• reisikulud: 70% tegelikest kuludest; 
• toitlustus- ja majutuskulud: kindel määr osaleja kohta päevas 
• tegevuskulud: fikseeritud summa + kindel määr osaleja kohta 
• koolitusvahendid: fikseeritud summa päeva kohta 
• erakorralised kulud: viisakulud, viisaga seonduvad tegelikud kulud, 

vaktsineerimiskulud, aga ka vähesemate võimalustega / erivajadustega 
osalejatega seotud kulud. 

 
Võrgustamistegevuste rahastamiseeskirjad on erinevad. Võrgustamistegevustele 
antav toetus põhineb tegelikel kuludel ega tohi olla suurem kui 20 000 eurot. 
Rahaline toetus ei tohi ületada 50% abikõlblikest projekti kogukuludest. 
 
Lisateabe saamiseks vt rahastamiseeskirjade ülevaade käesoleva jaotise lõpus. 
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Erakorralised kulud 

Erakorraliste kuludega kaetakse viisa- ja viisaga seotud kulud, aga ka 
vaktsineerimiskulud. 
 
Kõik muud erakorralised kulud ilmnevad seoses vähesemate võimalustega ja/või 
erivajadustega noortega. Need võivad hõlmata näiteks arstiabi, tervishoidu, 
täiendavat keelekoolitust / keelelist toetust, lisaettevalmistust, eriruume või -
varustust, saatjat, majanduslikult ebasoodsa olukorra puhul isiklikke lisakulusid ja 
tõlkimist. Need ei hõlma pangalaenu intressi. Toetus võib katta kuni 100% 
erakorralistest kuludest, tingimusel et need on projekti rakendamisega selgelt seotud, 
vajalikud ja taotlusvormil põhjendatud. Kõik erakorralised kulud peavad olema 
nõuetekohaselt toetatud ja põhjendatud tegelikud kulud. 

Millised on lepingulised kohustused? 

Toetusleping 

Niipea kui projekt on heaks kiidetud, saab toetusesaaja (koordineeriv partner) 
toetuslepingu, millega reguleeritakse ühenduse toetuse kasutamist. Toetusesaaja 
kohustub täitma oma lepingulisi kohustusi ja viima projekti ellu taotluses näidatud 
viisil.  
 
Mitut meedet hõlmavad rahastamislepped 
 
Toetusesaaja, kes korraldab pikemal kui 18kuusel perioodil mitu koolitus- ja 
võrgustamisprojekti, võib esitada ka ühe projektiettepaneku, millel on järgmine 
ülesehitus:  
 
1) ettepanekus võidakse ühendada kaks kuni viis samatüübilist tegevust (näiteks 
kolm koolituskursust aasta jooksul) või 
2) ettepanekus võidakse ühendada kaks kuni viis eritüübilist tegevust (näiteks 
üks hindamiskohtumine, kaks seminari ja üks partnerluse loomine). 
 
Riiklik büroo või hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutus võib 
korraldada kohapealseid külastusi või auditeid, et kontrollida kõikide lepinguliste 
kohustuste nõuetekohast täitmist.  
 
Kui ettenägematud asjaolud takistavad projekti käigus selle elluviimist, peavad 
partnerid võtma viivitamata ühendust oma riiklike büroodega või hariduse, 
audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutusega, et täita asjakohaseid korraldusi.  
 
Suutmatus projekti kokkulepitud viisil ellu viia võib viia toetuse osalise või täieliku 
tagasimaksmiseni. 
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Millist toetust on võimalik saada projekti ettevalmistamiseks ja 
rakendamiseks?  

Riiklikud bürood ja SALTO pakuvad – eelkõige koolitus- ja koostööplaanide kaudu 
– koolitus- ja võrgustamisprojektide ettevalmistamise ning ellurakendamise koolitust 
ja vahendeid projektide kvaliteedi parandamiseks. 

Youthpass 

Igal koolitus- ja võrgustamisprojektis osalejal on õigus saada Youthpass, millel 
kirjeldatakse ja kinnitatakse mitteformaalse õppe kogemust. Euroopa Komisjon tagab 
Youthpassi abil, et programmi kaudu saadud kogemust tunnustatakse hariduse 
omandamisena ning mitteformaalse ja informaalse õppe perioodina. 
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Programm „Aktiivsed noored“ Allprogramm 4.3 – koolitus ja võrgustamine 
Rahastamiseeskirjade ülevaade 

 
Tegevus Laad ja ulatus Kestus Partnerid Osalejad 

„Töövari” 10–20 tööpäeva 
(arvestamata 
reisipäevi) 

 
Kuni 2 osalejat 

Teostatavuskü
lastused 

 
 
Vähemalt 2 
programmi 
osalisriiki, millest 
vähemalt 1 on ELi 
liikmesriik 
 

 
Kuni 2 esindajat 
partneri/organisatsiooni kohta 

Hindamis 
kohtumine 
 
Õppelähetus 
 
Partnerluse 
loomine 
 
Seminar 
 
Koolituskur
sus 
 
 
 
Võrgustam
ine 

 
 
 
 
 
 
Tegevustega tuleb järgida 
vähemalt ühte selle allmeetme 
suhtes püstitatud üldeesmärki. 

 
Tegevused peavad olema 
mittetulunduslikud. 

 
Tegevused peavad toimuma 
projekti taotleja asukohariigis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tegevused peavad aset leidma 
projekti kaasatud mis tahes 
riigis. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kuni 10 päeva  
(arvestamata 
reisipäevi). 
Sobiv tegevuse 
kestus võib 
varieeruda vastavalt 
korraldatava 
tegevuse tüübile.  
 
 
 
 
 

 
kuni 18 kuud 

 
 
Vähemalt 4 
programmi 
osalisriiki, millest 
vähemalt 1 on ELi 
liikmesriik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vähemalt 6 
programmi osalisriiki, 
millest vähemalt 1 on 
ELi liikmesriik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kõik, kes tegelevad mitteformaalse õppe ja 
noortega või on nendest huvitatud ning 
elavad seaduslikult programmi osalisriigis. 
Näiteks, abikõlblikud osalejad võivad olla: 
- noortega töötavad inimesed nagu 
noorsootöötajad, noortejuhid, 
koolitajad/haridustöötajad, 
mentorid/juhendajad jt 
- kohalikul või piirkondlikul tasandil 
noorsoopoliitikaga tegelevad inimesed 

 
 
 

 
 
Kuni 50 osalejat (sealhulgas 
koolitajad ja korraldajad), kes 
esindavad iga 
partnerit/organisatsiooni 
asjakohaste suhtarvudena.  
Ideaalne osalejate arv oleneb 
tegevuse laadist ja tüübist.    

Kõik summand on eurodes– Võtke arvesse, et kõik summad on soovituslikud ning riiklikud bürood võivad neid kohandada. 
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Programm „Aktiivsed noored“ Allprogramm 4.3 – koolitus ja võrgustamine 
Rahastamiseeskirjade ülevaade 

 
Kulu tüüp Kulu 

abikõlblikkus 
vastavalt 
tegevuse 
tüübile 

Rahastamise 
alus 

Summa 
 

Jaotamiseeskirjad Ühenduse toetuse 
kasutamine 

Aruandekohustused 
Kõiki dokumente tuleb auditi eesmärgil säilitada 5 

aastat pärast projekti lõppu. 

A. Osaleja 
       reisikulud 

 
Kõik tegevused 

(v.a 
võrgustamine) 

Tegelikud kulud 70% reisikuludest
 Automaatne 

Reisikulud kodust projekti 
toimumispaika. Kasutada 

odavaimaid võimalusi ja pileteid 
(APEX-lennupilet, 2. klassi 

rongipilet). 

Ilmnenud kulude täielik põhjendus, 
sõidupiletite/arvete koopiad 

B. Toitlustus- ja 
     majutuskulud 

 
 

Kõik tegevused 
(v.a 

võrgustamine) 

Kindel määr 48 eurot päevas 
/osaleja kohta Automaatne Majutus- ja muud kulud projekti 

ajal (näiteks kindlustus) 

Tulemusi/saavutusi tuleb kirjeldada 
lõpparuandes. 

+ ümberarvutus osalejate tegeliku arvu ja 
tegeliku kestuse põhjal + kõigi osalejate 

allkirjaloend 
a) Fikseeritud 

summa 
+ 

1 200 eurot 
+ 

C. Tegevuskulud 

 
 Õppelähetus 
 Seminar 
 Partnerluse 
 loomine 
 Koolitus 
 

b) Kindel määr 50 eurot osaleja 
kohta 

Automaatne 
Kõik muud projekti 

elluviimisega otseselt seotud 
kulud 

Tulemusi/saavutusi tuleb kirjeldada 
lõpparuandes. 

+ ümberarvutus osalejate tegeliku põhjal + kõigi 
osalejate allkirjaloend 

D.     Koolitus 
            vahendid 

 
Koolitus 

Kindel määr 350 eurot päevas Automaatne Koolitajate tasude ja 
koolitusmaterjalide katmine 

Tulemusi/saavutusi tuleb kirjeldada 
lõpparuandes. 

 

E. Erakorralised 
            kulud 

 
 

Kõik tegevused 
(v.a 
võrgustamine) 

Tegelikud kulud Kuni 100% 
Tingimusel, et: kulusid 

põhjendatakse 
taotlusvormil. 

- Viisakulud ja viisaga seotud 
kulud ning vaktsineerimiskulud
 
- Vähesemate võimalustega / 
erivajadustega osalejatega 
otseselt seotud kulud 
 

Ilmnenud kulude täielik põhjendus, 
arvete/tšekkide koopiad 
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VÕRGUSTAMISTEGEVUSTE RAHASTAMISEESKIRJAD: 
Võrgustamise toetamiseks antav toetus põhineb tegelikel kuludel ning ei tohi olla suurem kui 20 000 eurot.  Rahaline toetus ei tohi ületada 50% abikõlblikest projekti 
kogukuludest. Et olla abikõlblikud, peavad kulud olema tegevuse elluviimisega otseselt seotud ja lõpparuande järgus arvete abil täielikult põhjendatud.   
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Allprogramm 4.4 – innovatsiooni ja kvaliteeti soodustavad projektid 

Millised on selle allmeetme eesmärgid ja põhijooned?  

Selle allmeetmega toetatakse projekte, mis on suunatud uudsete ja kvalitatiivsete 
elementide sisseseadmisele, rakendamisele ja edendamisele mitteformaalses õppes ja 
noortetöös. Need uudsed aspektid võivad olla seotud: 
 

• sisu ja eesmärkidega, järgides Euroopa noorsooalase koostööraamistiku 
arengut ja programmi „Aktiivsed noored“ prioriteete;  
ja/või 

• kohaldatava metoodikaga, tuues mitteformaalse õppe ja noorsoo valdkonda 
uusi ideid ja lähenemisviise.  

Millised on üldised valikukriteeriumid ja kuidas projekte rahastatakse?  

Abikõlblikke taotlusi hinnatakse abikõlblikkuse ja projektikutses sätestatud toetuse 
saamise kriteeriumide alusel.  
 
Toetuse andmise süsteem ja rahastamiseeskirjad määratletakse projektikutse tekstis.  

Kuidas taotleda?  

Seda allmeedet rakendatakse tsentraliseeritult. Seepärast tuleb projektiettepanekud 
esitada otse hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutusele Brüsselis.  
 
Toetusesaajad valitakse iga-aastaste projektikutsete põhjal. Lisateabe saamiseks 
taotlusvormide ja tähtaegade kohta külastage komisjoni veebisaiti või võtke ühendust 
hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutusega. 
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Allprogramm 4.5 – noorte ning noortetöös ja noorteorganisatsioonides 
aktiivsete osalejate teavitamistegevused 

Millised on selle allmeetme eesmärgid ja põhijooned?  

Selle allmeetmega toetatakse teavet ja kommunikatsiooni, mis on suunatud noortele, 
parandades nende juurdepääsu asjakohastele teabe- ja kommunikatsiooniteenustele, 
et suurendada nende osalust avalikus elus ja hõlbustada nende kui aktiivsete, 
vastutustundlike kodanike potentsiaali rakendamist.  

 
See üldeesmärk saavutatakse eeskätt: 
 

• toetades Euroopa noorteportaali arengut ning 
• hilisemas järgus toetades Euroopa noortekampaaniaid, mis on suunatud kvaliteetse 

teabe pakkumisele ja noorte osaluse suurendamisele teabe ettevalmistamises ja 
levitamises.   

Mis on Euroopa noorteportaal? 

Euroopa noorteportaal loodi komisjoni valge raamatu „Euroopa noorsoopoliitika uus 
hoog“ soovituste põhjal. Selle eesmärk on võimaldada võimalikult paljudele noortele 
kiire ja hõlbus juurdepääs asjakohasele noortega seotud teabele Euroopa kohta. 
Euroopa noorteportaali lõppeesmärk on suurendada noorte osalust avalikus elus ja 
toetada nende kodanikuaktiivsust.  
 
Selle meetmega parandab komisjon portaali kvaliteeti ja muudab selle 
atraktiivsemaks, sooviga suurendada kasutajate arvu ning anda panus Euroopa 
noorsooalase koostööraamistiku eesmärkide saavutamisse. Euroopa Komisjon 
vastutab Euroopa noorteportaali arendamise eest koostöös selle toimimisse kaasatud 
tegutsejatega, eeskätt võrgustikuga Eurodesk ja Euroopa noortefoorumiga.       

Mis on Euroopa noortekampaaniad? 

Selle hilisemas järgus väljatöötatava allmeetmega toetatakse riikidevahelistel 
partnerlustel põhinevaid tegevusi ning kaasatakse aktiivselt noori noorsooalase teabe 
tekitamisse ja levitamisse.  
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Allprogramm 4.6 – partnerlused 

Millised on selle allmeetme eesmärgid ja põhijooned?  

Selle allmeetme eesmärk on rahastada partnerlusi piirkondlike või kohalike avalik-
õiguslike asutustega, et arendada pikaajaliselt programmi eri meetmeid ühendavaid 
projekte.  
 
Partnerlused viitavad suhetele, mis põhinevad ühistel huvidel ja väärtustel, sarnastel 
lähenemisviisidel ning mõistmisel asjakohases valdkonnas ning ka Euroopa Liidu ja 
piirkondike või kohalike ametiasutuste vahelisel dialoogil ja nõupidamisel. 
Partnerlused viitavad ka partnerite võrdsetele alustele, mitte traditsioonilistele 
„rahastaja-toetusesaaja” suhetele. Partnerlused luuakse pikemat perspektiivi silmas 
pidades ning need kajastavad ühist strateegilist huvi. Selline strateegiline huvi 
kantakse üle ühistele eesmärkidele ja tegevustele, mis toovad vastastikust kasu ja 
nõuavad ühist panust selle rahastamiseks ja haldamiseks. 
 
Selle allmeetmega viiakse kokku programmi institutsioonid ning piirkondlikud ja 
kohalikud avalik-õiguslikud asutused, võttes arvesse riiklikke väljavaateid. Selle 
eesmärk on suurendada Euroopa noorsootegevuste toimet piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil.  
 
Nende partnerlustega arendatakse piirkondlike ja kohalike avalik-õiguslike asutuste 
kaasamist Euroopa noorsootegevustesse. 
 
Partnerluste loomine suurendab programmi eri meetmeid ühendavate piirkondlike ja 
kohalike projektide mõju. 
 
Piirkondlikud ja kohalikud avalik-õiguslikud asutused kaasavad partnerluste 
ettevalmistamisse ja rakendamisse kodanikuühiskonna. 
 
Kõik tegevused peavad olema kooskõlas programmi üldeesmärkide ja -
kriteeriumidega. 

Partnerluste vastastikust kasu on võimalik järgmiselt kokku võtta: 

• Tõhustatud poliitika- ja strateegiaalane dialoog Euroopa ja 
piirkondlike/kohalike tasandite vahel 

• Tõhustatud Euroopa noorsoopoliitika 
• Kõrgendatud usaldus 
• Asjatundlikkuse ja kogemuste vahetamine 
• Ressursside ühiskasutus 
• Tõhustatud noorsootegevused olemasolevate horisontaalsete partnerluste 

raames 
• Programmi „Aktiivsed noored“ suurendatud tõhusus ja nähtavus 
• Euroopa profiili tugevnemine piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
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Millist tüüpi tegevused on abikõlblikud?  

Eespool loetletud eesmärkide saavutamiseks toetatakse allprogrammiga 4.6 projekte, 
mis ühendavad programmi „Aktiivsed noored“ vähemalt kahe järgmise 
allprogrammiga hõlmatud tegevusi: 1, 2 ja 4. 

Kes on partnerid ja milline on nende roll? 

Komisjonil, riiklikel büroodel ning piirkondlikel ja kohalikel avalik-õiguslikel 
asutustel on hilisemas järgus järgmised rollid, mis tuleb üksikasjalikumalt 
määratleda. 

Komisjon (teiste programmi institutsioonide toetusel):  

- esildab piirkondlikele ja kohalikele partneritele üldised ühised eesmärgid 
- selgitab välja piirkondlike ja kohalike partnerluste prioriteedid (vastavalt 

vajaduste analüüsile ja noorsoonäitajatele) 
- selgitab välja suhete mudelid ja ülesehituse (programmi kavad, kvalitatiivsed ja 

kvantitatiivsed näitajad) 
- kehtestab kvaliteedistandardid, mida piirkondlikud ja kohalikud avalik-

õiguslikud asutused peavad kokkulepitud tegevuste rakendamisel järgima.   
 
Komisjon identifitseerib koostöös riiklike büroodega piirkondlikud ja kohalikud 
avalik-õiguslikud asutused, mis viivad ellu partnerlused. 

Riiklikud bürood:  

- teevad komisjoniga koostööd, et määratlevad piirkondlikud ja kohalikud avalik-
õiguslikud asutused, mis viivad ellu partnerlused 

- reguleerivad lepingutega partnerlusi määratletud piirkondlike ja kohalike avalik-
õiguslike asutustega 

- jälgivad piirkondlike/kohalike partnerluste elluviimist. 

Piirkondlikud ja kohalikud avalik-õiguslikud asutused:  

- rakendavad tegevused vastavalt tegevuskavale ning komisjoni sätestatud 
kvaliteedistandarditele, väärtustele ja kriteeriumidele 

- annavad aru riiklikele büroodele 
- katavad kaasrahastamise skeemi piires partnerlusest tingitud kulusid.  

 
See meede algatatakse hilisemas järgus.  
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Allprogramm 4.7 – toetus programmi struktuuridele 
Selle allmeetmega rahastatakse õigusliku aluse artikli 8 lõikega 2 ette nähtud struktuure, 
eelkõige riiklikke büroosid. Selle meetmega pakutakse toetust ka seonduvatele asutustele, 
näiteks SALTO teabekeskustele ja Eurodeskile.  
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Allprogramm 4.8 – programmile lisandväärtuse andmine 

Millised on selle allmeetme eesmärgid ja põhijooned?  

Komisjon korraldab seminare, kollokviume või kohtumisi, et hõlbustada programmi 
rakendamist, võtta asjakohased teavitamis-, avaldamis- ja levitamismeetmed ning 
jälgida ja hinnata programmi. Neid tegevusi rahastatakse toetuste abil, soetatakse 
hanke korras või korraldatakse ja rahastatakse otseselt komisjoni poolt. 

Varasemate osalejate ja riiklike büroode vahelised võrgustiku koosolekud 

Komisjon võib korraldada Euroopa tasandil täitevasutuse toetusel võrgustiku 
koosolekuid, et viia kokku sarnaste projektide varasemaid osalejaid ja riiklikke 
büroosid.    
 
Need võrgustiku koosolekud võimaldavad ühest küljest heade tavade vahetust ja 
annavad lisandväärtust madalaimal tasandil saadud kogemustele ning annavad teisest 
küljest märkimisväärse võimaluse välja töötada levimaterjalid (aruanded, väljaanded, 
uurimused ning audiovisuaalsed ja veebimaterjalid), mis parandavad nähtavust ja 
programmi allprogramme käsitlevat teavet.  
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G. Allprogramm 5 – toetus Euroopa 
noorsooalasele koostööle 
Millised on allprogrammi eesmärgid? 
Programmi „Aktiivsed noored“ allprogrammi 5 – toetus Euroopa noorsooalasele koostööle 
– eesmärk on edendada Euroopa noorsooalast koostööd. 
 
See üldeesmärk saavutatakse: 

• julgustades heade tavade vahetust ning valitsusasutuste ja poliitikakujundajate 
vahelist koostööd kõigil tasanditel; 

• julgustades läbimõeldud dialoogi poliitikakujundajate ja noorte vahel; 
• täiustades teadmisi noortest ja nende mõistmist; 
• panustades koostöösse noorsoo alal aktiivsete rahvusvaheliste organisatsioonidega. 

Millist tüüpi tegevused on abikõlblikud? 
Et eespool loetletud eesmärkide saavutamiseks oleksid kättesaadavad asjakohased vahendid, 
on allprogrammi 5 – toetus Euroopa noorsooalasele koostööle – raames määratletud kolm 
allmeedet: 
 
5.1 – Noorte inimeste ja noorsoopoliitika eest vastutajate kohtumised 
5.2 – Toetus tegevustele, millega teadvustatakse paremini noorsooga seonduvat 
5.3 – Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega 
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Allprogramm 5.1 – noorte inimeste ja noorsoopoliitika eest vastutajate 
kohtumised 

Millised on selle allmeetme eesmärgid ja põhijooned? 

Selle allmeetme eesmärk on edendada Euroopa noorsooalast koostööd, julgustades 
läbimõeldud dialoogi poliitikakujundajate ja noorte vahel. 
 
Selle allmeetmega toetatakse koostööd, seminare ja läbimõeldud dialoogi noorte, 
noortetöö aktivistide ja noorteorganisatsioonide ning noorsoopoliitika eest vastutajate 
vahel. See hõlmab ka Euroopa Liidu eesistuja-liikmesriikide korraldatavaid 
noorteüritusi ning ka noorteüritusi, millega valmistatakse eesistuja korraldatavaid 
üritusi ette kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasemel. 

Millist tüüpi tegevused on abikõlblikud?  

• Allmeetmega 5.1 toetatakse kaht tüüpi tegevusi: riikidevahelised 
noorteseminarid, mis leiavad aset riikidevahelisel tasandil. Need seminarid 
hõlmavad eelkõige ideede ja heade tavade vahetust ning noorte ning noortetöö 
aktivistide ja noorteorganisatsioonide korraldatavaid läbirääkimisi, kus 
kajastatakse Euroopa noorsoopoliitika olulisi teemasid ning programmi 
„Aktiivsed noored“ ja läbimõeldud dialoogi esmatähtsaid teemasid. 

• riiklikud noorteseminarid, mis leiavad aset riiklikul või piirkondlikul tasandil. 
Nendega soovitakse tagada noorte ajakohane ja tulemuslik panus ELi aruteludesse 
ja noorsoopoliitika kujundamisse ELi tasandil. Seetõttu teevad need ruumi 
dialoogile ja läbirääkimistele, olles ajastatud vastavalt Euroopa poliitilisele 
päevakorrale.  

Märkus – riikidevahelised / riiklikud noorteseminarid ei hõlma järgmist: 
Riikidevaheliste / riiklike noorteseminaride raames raames EI ole toetuse- ega 
abikõlblikud järgmised tegevused: 

• organisatsioonide korralised koosolekud 
• akadeemilised õppereisid 
• puhkusereisid 
• keelekursused 
• loomereisid 
• kasumitaotlusega seminarid 
• töömalevad 
• spordivõistlused 
• festivalid ja muud kultuuritegevused 
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Riikidevahelised noorteseminarid 

Millised on abikõlblikkuse kriteeriumid?  

Vt üldised abikõlblikkuse kriteeriumid jaotises B. 
 
Selle allprogrammi suhtes kehtivad lisaks järgmised abikõlblikkuse kriteeriumid: 

Osalejad 

Riikidevahelistel noorteseminaridel peab olema vähemalt 60 osalejat. 
Noorteseminaridel osalevad noored peavad olema 15–30aastased.  

 Partnerid 

 Riikidevahelistesse noorteseminaridesse tuleb kaasata partnerid vähemalt viiest 
programmi osalisriigist. 
 
Partneritest naaberriikide organisatsioonid saavad küll projektis osaleda, kuid ei saa 
esitada taotlust.  
Riikide rühmad peaksid olema osalejate arvu suhtes tasakaalus. Võõrustajariigi rühm 
võib olla suurem. 

Kestus 

Projekti kestus võib olla koos ettevalmistuse, rakendamise, hindamise ja 
järeltegevusega kuni üheksa kuud. 
 
Riikidevahelise noorteseminari kestus peab olema 3–6 päeva (arvestamata 
reisipäevi). 

Millised on valikukriteeriumid?  

Vt üldised valikukriteeriumid jaotises B. 

Millised on toetuse andmise kriteeriumid?  

Ettepanekute kvaliteedi hindamisel arvestatakse järgmisi elemente: 
 
• programmi kvaliteet ja kavandatud töömeetoodid; 
• kavandatud õppe-eesmärkide asjakohasus; 
• projekti Euroopa-mõõde; 
• projekti eeldatav mõju; 
• projekti nähtavuse suurendamiseks ettenähtud meetmed; 
• projekti väärtustamiseks ja järeltegevuseks ettenähtud meetmed. 
 
 
 
 
Peale selle: 
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Eelistatakse projekte, mis kajastavad programmi üldprioriteete, s.o noorte osalust, 
kultuurilist mitmekesisust, Euroopa kodakondsust ja sotsiaalset hõlvatust ning ka 
läbimõeldud dialoogi prioriteete. 
Teised selle allmeetme prioriteetsed teemad on Euroopa tulevik ja noorsooalase 
koostöö Euroopa raamistikus kindlaksmääratud poliitilised prioriteedid.  
Lisaks sellele võidakse programmile „Aktiivsed noored“ seada iga-aastased 
prioriteedid. Need iga-aastased programmi prioriteedid ja läbimõeldud dialoogi 
prioriteedid on sätestatud käesoleva programmijuhendi lisas. 

Kes võivad taotleda? 

Selle allmeetme raames saab projekte esildada iga mittetulundusorganisatsioon või -
ühendus, mis on asutatud ühes programmi osalisriigis.  

Kuidas taotleda? 

Võõrustajaorganisatsioon esitab oma taotluse kõikide partnerite nimel riiklikule 
büroole, mille põhiasukoht on riigis, kus noorteseminar aset leiab. 
 
Euroopa valitsusvälised organisatsioonid, mille põhiasukoht on ühes programmi 
osalisriigis ja millel on filiaalid vähemalt kaheksas programmi osalisriigis, esitavad 
taotluse otse Euroopa Komisjoni täitevasutusele.  

Riiklikud noorteseminarid 

Millised on abikõlblikkuse kriteeriumid?  

Vt üldised abikõlblikkuse kriteeriumid jaotises B. 
 
Selle allprogrammi suhtes kehtivad lisaks järgmised abikõlblikkuse kriteeriumid: 

Osalejad 

Riiklikel noorteseminaridel peab olema vähemalt 60 osalejat. Noorteseminaridel 
osalevad noored peavad olema 15–30aastased.  

 Partnerid 

Riiklikel noorteseminaridel peab osalema vähemalt üks ELi liikmesriigi 
organisatsioon. Ühegi riikidevahelise partnerorganisatsiooni osalus ei ole nõutav. 

Kestus 

Projekti kestus võib olla koos ettevalmistuse, rakendamise, hindamise ja 
järeltegevusega kuni üheksa kuud. 
 
Riikliku noorteseminari kestus peab olema 3–6 päeva (arvestamata reisipäevi). 
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Millised on valikukriteeriumid?  

Vt üldised valikukriteeriumid jaotises B. 

Millised on toetuse andmise kriteeriumid? 

Ettepanekute kvaliteedi hindamisel arvestatakse järgmisi elemente: 
 
• programmi kvaliteet ja kavandatud töömeetoodid; 
• kavandatud õppe-eesmärkide asjakohasus; 
• projekti Euroopa-mõõde; 
• projekti eeldatav mõju; 
• projekti nähtavuse suurendamiseks ettenähtud meetmed; 
• projekti väärtustamiseks ja järeltegevuseks ettenähtud meetmed. 
 
Peale selle: 
 
Eelistatakse projekte, mis kajastavad käesoleva programmijuhendi lisas kirjeldatud 
läbimõeldud dialoogi üldprioriteete. 

Kes võivad taotleda? 

Selle allmeetme raames saab projekte esildada iga riiklik ameti asutus või 
mittetulundusorganisatsioon või -ühendus, mis on asutatud ühes ELi liikmesriigis.  

Kuidas taotleda? 

Seda allmeedet hallatakse riiklikul tasandil toimuvate ürituste puhul 
detsentraliseeritult ja Euroopa tasandil toimuvate ürituste puhul tsentraliseeritult. 
Seetõttu tuleb tsentraliseeritult hallatavate ürituste korral esitada taotlus otse Euroopa 
Komisjonile; detsentraliseeritult hallatavate ürituste korral tuleb taotlus esitada otse 
riiklikele büroodele. Lisateavet saate küsida hariduse ja kultuuri peadirektoraadist 
või oma riiklikult büroolt. 

Kuidas korraldada head riikidevahelist või riiklikku noorteseminari? 

Mitteformaalse õppe kogemus 

Projektiga tuleb täiendada noorte haridusteed ja suurendada nende teadlikkust 
Euroopa/rahvusvahelisest keskkonnast, kus nad elavad. Projektid peaksid järgima 
mitteformaalse õppe põhimõtteid. 

Programm ja töömeetodid 

Noorte seminari kavandades on hädavajalik koostada üksikasjalik ja loogilise 
ülesehitusega igapäevategevuste programm. Osalejad tuleb kaasata võimalikult 
ulatuslikult igapäevasesse programmi ja töömeetoditesse ning algatada õppeprotsess. 
Meetodid võivad hõlmata plenaaristungeid, õpikodasid, töörühmasid, 
ümarlauaarutelusid, esitlusi jms. 
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Noored tuleks projekti ettevalmistamisse, rakendamisse ja hindamisse aktiivselt 
kaasata. 

Lastekaitse ja -turvalisus 

Iga noorteseminari puhul tuleb ette näha asjakohane järelevalve, et tagada noorte 
kaitse ja turvalisus ning ühtlasi tulemuslik õpe. 

Nähtavus 

Noorteseminarid peavad pakkuma programmile „Aktiivsed noored” ja selle 
tulemustele selget edendavat lisandväärtust. 

Mõju 

Noorteseminari mõju ei tohiks piirduda üksnes tegevuses osalejatega, vaid peaks 
avaldama mõju ka kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil ning tõstma 
teadlikkust struktureeritud dialoogist. Eesmärk on projekti tulemusi kõige paremini 
rakendada ja saavutada projekti pikaajaline mõju (väärtustamine). 
 

Kuidas projekti rahastatakse? 
Ühenduse toetus põhineb kaasrahastamise põhimõttel, mis tähendab, et kogukulusid ei ole 
võimalik katta ainult programmiga „Aktiivsed noored“. Seepärast on vaja muid riiklikke, 
erasektori ja/või omavahendeid rahalise ja/või mitterahalise toetusena. 

 
Ühenduse toetust arvutatakse tegelike kulude põhjal ning sellega võidakse katta kuni 60% 
projekti korraldamisega otseselt seotud kogukuludest kuni 50 000 euro ulatuses.  

Lepingulised kohustused 

Kui noorteseminar on heaks kiidetud, reguleeritakse ühenduse rahalise toetuse 
kasutamist toetusesaajaga sõlmitud toetuslepinguga. Toetusesaaja kohustub täitma 
oma lepingulisi kohustusi ja põhjendama kõiki tegelikult ilmnenud projektikulusid. 
Ta peab projekti ellu viima taotluses näidatud viisil ning tagama projekti hindamise 
ja järeltegevuse. 
Et kontrollida, kas kõiki lepingulisi kohustusi täidetakse nõuetekohaselt, võidakse 
korraldada kohapealseid külastusi või auditeid.  
Kui ettenägematud asjaolud takistavad projekti käigus selle elluviimist, peab 
toetusesaaja võtma viivitamata ühendust riikliku bürooga / komisjoni 
täitevasutusega, et täita asjakohaseid korraldusi.  
Suutmatus projekti kokkulepitud viisil ellu viia võib viia toetuse osalise või täieliku 
tagasimaksmiseni. 
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Allprogramm 5.2 – Toetus tegevustele, millega teadvustatakse 
paremini noorsooga seonduvat 

Millised on selle allmeetme eesmärgid ja põhijooned?  

Selle allmeetmega võimaldatakse komisjonil toetada konkreetseid avatud 
koordineerimismeetodi projekte, mis hõlmavad noorsoo prioriteetidega seotud 
olemasolevate teadmiste väljaselgitamist. 
Samuti võimaldab see toetada uurimistulemuste analüüsi- ja võrdlemismeetodite 
väljatöötamist ning nende kvaliteedi tagamist, aga ka noorte paremaks mõistmiseks 
vajalike võrgustike väljaarendamist. 
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Allprogramm 5.3 – koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega 

Millised on selle allmeetme eesmärgid ja põhijooned?  

Selle allmeetme abil toetatakse Euroopa Liidu koostööd rahvusvaheliste noorsoo alal 
töötavate valitsustevaheliste organisatsioonidega, eelkõige Euroopa Nõukogu ja 
ÜRO või selle allasutustega. 

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu noorsooalane partnerlus 

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu partnerluse üldeesmärk on pakkuda 
raamistikku noorsooalase koostöö ja järjepideva strateegia ühiseks väljatöötamiseks. 
 
Partnerluse raamistiku tegevusi korraldab ja haldab partnerluse sekretariaat, mis 
annab aru nii Euroopa Nõukogule kui ka Euroopa Komisjonile.  
Partnerlusega rakendatakse ellu palju erinevaid tegevusi, nt konverentse, õpitube, 
koosolekuid, seminare ja väljaandeid valdkondades nagu Euroopa kodakondsus, 
noortetöö kvaliteet ja tunnustamine, parem arusaamine noortest ja paremad 
teadmised nendest, kultuuriline mitmekesisus või noorsoopoliitika kujundamine. 
Sellega hallatakse ka Euroopa noorsoopoliitika teadmuskeskust (European 
Knowledge Centre for Youth Policy, EKCYP), kogu Euroopa noorsoopoliitika 
uurimisandmebaasi.  

 
Lisateavet partnerluse tegevuse kohta saate partnerluse sekretariaadist Strasbourgis 
(vt kontaktandmete loendit lisas). 

Partnerlus ÜRO vabatahtlikega 

Komisjoni ja ÜRO vabatahtlike partnerlus loob tausta koostööle vabatahtlike 
tegevuste vallas. See hõlmab näiteks ühist toetustegevust ja ühist Euroopa 
vabatahtlikku teenistust jne. 
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H. Lisa: 2007. aasta prioriteedid 
2007: Euroopa aasta - võrdsed võimalused kõigile (2007). 
Aasta 2007 on kõigile võrdsete võimaluste Euroopa aasta. Kõnealuse aasta jooksul peetakse 
selles raamistikus prioriteetseks tegelemist soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse 
või veendumuste, puude ja seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise probleemiga. 
Erilist rõhku pannakse projektidele, mis tegelevad nii meeste kui naiste poolt kogetud 
soolise diskrimineerimise eri viisidega.  

Noorte inimeste tervise parandamine 
Tuginedes komisjoni teatisele „Euroopa noorsoopoliitika: Euroopa noortepakti rakendamine 
ja aktiivse kodanikutunde kujundamine“ (30. mai 2005), seatakse 2007. aastal programmi 
„Aktiivsed noored“ prioriteediks noorte kehaline aktiivsus ja teadlik tervisekäitumine. 
Projektid ei peaks olema spordiüritused ega võistlused, vaid need peaksid kasutama kehalist 
aktiivsust ja värskes õhus viibimist vahenditena programme üldeesmärkide saavutamiseks. 

Läbimõeldud dialoog 
Programmi „Aktiivsed noored“ allprogrammi 5.1 raames rahastatavad projektid kajastavad 
läbimõeldud dialoogi prioriteete: 

• aastal 2007: sotsiaalne hõlvatus ja mitmekesisus; 
• aastal 2008: kultuuridevaheline dialoog. 
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Sõnastik 
 
Mõned kasutusel olevad mõisted on programmile „Aktiivsed noored“ eriomased või Euroopa kontekstis 
spetsiifilise tähendusega. Allpool on mõned põhimääratlused: 
 
Ida-Euroopa ja Kaukaasia: Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Valgevene, Venemaa, Ukraina. 
 
EFTA/EMP riigid – kolm riiki, mis on Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni ja Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmed: Liechtenstein, Norra ja Island. 
 
ENGO – Euroopa valitsusväline organisatsioon, mille põhiasukoht on ühes programmi osalisriigis ja millel 
on filiaalid vähemalt kaheksas programmi osalisriigis. 
 
ENGYO – Euroopa valitsusväline noorteorganisatsioon, mille põhiasukoht on ühes programmi osalisriigis ja 
millel on filiaalid vähemalt kaheksas programmi osalisriigis. 
 
Eurodesk – Euroopa kontaktide võrgustik, mis pakub noori ja nendega töötavaid inimesi puudutavat teavet 
Euroopas pakutavate õppimis-, koolitus- ja noorsoovaldkonna võimaluste kohta ning noorte osaluse kohta 
Euroopa tegevustes http://www.eurodesk.org. 
 
Euromed – Euroopa– Vahemere piirkonna noorteprogramm, kuhu on kaasatud EL liikmesriigid ja 
Vahemere partnerriigid. 
 
Täitevasutus – Hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutus vastutab programmi „Aktiivsed 
noored“ tsentraliseeritud allprogrammide rakendamise eest. See asutus vastutab nende projektide kogu 
olelustsükli eest. 
 
Vahemere partnerriigid – ELi välised riigid, mis asuvad Vahemeres või selle ääres ning osalevad 
Euromedi noorteprogrammis. 
 
Liikmesriigid – riigid, mis on Euroopa Liidu liikmed. 
 
Riiklikud bürood – struktuurid, mille on rajanud riiklikud ametiasutused igas programmi osalisriigis ning 
mille eesmärk on abistada Euroopa Komisjoni haldamises ja võtta enesele vastutus programmi „Aktiivsed 
noored“ põhiosa rakendamise eest.  
 
Partneritest naaberriigid – Vene Föderatsioon ja Euroopa naabruspoliitikas24 ning stabiliseerimis- ja 
assotsiatsiooniprotsessis osalevad riigid. 
  
Partnerriigid – mõiste, millega identifitseeritakse kõiki riike, mis saavad programmis osaleda, kuid ei ole 
„programmi osalisriigid”. 
 
Ühinemiseks valmistuvad (ehk kandidaat-) riigid – riigid, mis on taotlenud Euroopa Liidu 
liikmestaatust ja osalevad täielikult kogu tegevuses ning on täitnud vajalikud tingimused programmi 
rakendamiseks riiklikul tasandil. 
 
Programmi osalisriigid – EL liikmesriigid, EFTA/EMP riigid ja ühinemiseks valmistuvad riigid. Need 
riigid saavad osaleda täielikult kõikides allprogrammides (vt riikide nimekiri jaotises B.2). 
 
SALTO teabekeskused – SALTO on nüüdisaegne õppe- ja koostöövõimaluste tugi (Support and Advanced 
Learning and Training Opportunities). Need on programmi „Aktiivsed noored“ raames rajatud struktuurid, 
mis pakuvad koolitust ja teavet noorteorganisatsioonidele ja riiklikele büroodele http://www.salto-youth.net. 
                                                 
24 Riigid, mis on allkirjastanud asjaomased noorsooalased lepingud Euroopa Ühendusega 

http://www.eurodesk.org/
http://www.salto-youth.net/
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Partnerlus – Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu vaheline partnerlus tugevdab noorte 
kodanikuaktiivsust, andes hoogu koolitus- ja uurimistegevustele selles valdkonnas http://www.youth-
partnership.net. 
 

*  *  * 

http://www.youth-partnership.net/
http://www.youth-partnership.net/
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Kontaktandmete nimekiri 
 

 
 

EUROPEAN COMMISSION 
 

Directorate-General for Education and Culture  
(DG EAC) 

Unit D2: Youth Programmes  
Unit D1: Youth policies 

B – 1049 Brussels 
 

Tel: +32 2 299 11 11 
Faks: +32 2 295 76 33 

 
E-post: eac-youthinaction@ec.europa.eu 

Veebisait:  http://ec.europa.eu/youth/index_en.html 
 

______________ 
 

Education, Audiovisual, and Culture Executive Agency 
Youth Department 

Rue Colonel Bourg 139  
B-1140 Brussels 

 
Tel: +32 2 29 97824 

Faks: +32 2 29 21330 
 

E-post: youth@ec.europa.eu 
Veebisait: http://eacea.cec.eu.int 

 
 
 
 
 
 

 
Euroopa noorteportaal 

Dünaamiline ja interaktiivne portaal noortele 20 keeles 
 

 http://europa.eu/youth/ 
 

http://eacea.cec.eu.int/
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Programmi osalisriikide riiklikud bürood 
 

 

BULGAARIA25 
Youth Programme  
Ministry of Youth and Sports 
 75 Vassil Levski Blvd. 
BG – 1040 Sofia 
Tel: (359-2) 981 75 77 
Faks: (359-2) 981 83 60 
E-post: youth@mms.government.bg 
Veebisait: http://www.youthprog.bg 
 

SAKSAMAA24 
JUGEND für Europa  
Deutsches Agentur für das EU-Aktionsprogramm JUGEND IN 
AKTION 
Godesberger Allee 142-148 
D-53175 Bonn 
Tel: (49 228) 950 62 20 
Faks: (49 228) 950 62 22 
E-post: jfe@jfemail.de 
Veebisait: http://www.webforum-jugend.de 
 

BELGIA24 
Communauté française 
Bureau International Jeunesse (BIJ) 
Rue du commerce, 20-22 
B – 1000 Bruxelles 
Tel: (32) 02  227 52 57 
Faks: (32) 02 218 81 08 
E-post: bij@cfwb.be, jpe@cfwb.be 
Veebisait: http://www.lebij.be 
 

EESTI 
Foundation Archimedes Estonian National Agency for YOUTH 
Programme 
Koidula 13A, 5th floor 
EE - 10125 Tallinn 
Tel: (372) 697 92 36 
Faks: (372) 697 92 26 
E-post: noored@noored.ee 
Veebisait: http://euroopa.noored.ee 
 

BELGIA 
Vlaamse Gemeenschap 
JINT v.z.w. 
Grétrystraat 26 
B – 1000 Brussel 
Tel: (32) 02 209 07 20 
Faks: (32) 02 209 07 49 
E-post: jint@jint.be 
Veebisait: http://www.jint.be 

KREEKA 
General Secretariat for Youth 
Hellenic National Agency 
417 Acharnon Street 
GR - 11 143 Athens 
Tel: (30) 210 259 94 02 
Faks: (30) 210 253 18 79 
E-post: youth@neagenia.gr 
Veebisait: http://www.neagenia.gr 
 

BELGIA24 
Deutschschprachige Gemeinschaft 
Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Quartum Center, Hütte 79/16 
B-4700 Eupen 
Tel: (32) 87 56 09 79 
Faks: (32) 87 56 09 44 
E-post:  info@jugendbuero.be  
Veebisait:  http://www.jugendbuero.be 

HISPAANIA24 
Instituto de la Juventud 
c/ José Ortega y Gasset 71 
E – 28006 Madrid 
Tel: (34 91) 363 77 40  
Faks: (34 91) 363 76 87 
E-post: eurespal@mtas.es, sve@mtas.es 
Veebisait: http://www.mtas.es/injuve 
 
 

TŠEHHI VABARIIK24 
Česká národní agentura “Mládež” 
Czeck National Agency Youth 
Na Poříčí 12  
CZ – 11530 Praha 1 
Tel: (420) 2 248 722 80/3 
Faks: (420) 2 248 722 80 
E-post: youth@youth.cz 
Veebisait: http://www.youth.cz 

PRANTSUSMAA 
Agence Française du Programme européen Jeunesse en Action- 
AFPEJA - INJEP 
11 rue Paul Leplat 
F – 78160 Marly-le-Roi 
Tel: (33) 1 39 17 27 70 
Fax: (33) 1 39 17 27 57 / 90 
E-mail: pej@injep.fr, 
Website: http://www.afpeja.fr 

                                                 
25 Praegune programmi NOORED büroo, programmi „Aktiivsed noored” büroo tuleb veel määrata .  

mailto:youth@mms.government
http://www.youthprog.bg/
mailto:jfe@ijab.de
http://www.webforum-jugend.de/
mailto:bij@cfwb.be
mailto:reet@euedu.ee
http://euroopa.noored.ee/
mailto:jint@jint.be
http://www.jint.be/
mailto:evsggng@otenet.gr
http://www.neagenia.gr/
mailto:eurespal@mtas.es
http://www.mtas.es/injuve/
http://www.youth.cz/
mailto:pej@injep.fr
http://www.afpeja.fr/
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TAANI 
CIRIUS - Youth Unit 
Fiolstræde 44 
DK – 1171 Kobenhavn K 
Tel: (45) 33 95 70 00 
Faks: (45) 33 95 70 01 
E-post: cirius@ciriusmail.dk 
Veebisait: http://www.ciriusonline.dk 

IIRIMAA 
LEARGAS - The Exchange Bureau  
Youth Work Service 
189-193 Parnell Street  
IRL – Dublin 1 
Tel: (353 1) 873 14 11 
Faks: (353 1) 873 13 16 
E-post: youth@leargas.ie 
Veebisait: http://www.leargas.ie/youth 

ISLAND 
Evrópa unga fólksins 
Laugavegur 170-172 Reykjavik 105 
Phone +354-551-9300 
Fax +354-551-9393 
E-mail: euf@euf.is 
Website: www.euf.is 
 

LUKSEMBURG24 
Service National de la Jeunesse 
Agence Nationale du programme communautaire Jeunesse 
26, place de la Gare 
L – 1616 Luxembourg 
Tel: (352) 478 64 76 
Faks: (352) 26 48 31 89 
E-post: jeunesse-europe@snj.etat.lu 
Veebisait: http://www.snj.lu/europe 
 

ITAALIA24 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali – 
Direzione Generale per il volontariato, associazionismo 
sociale e le politiche giovanili 
Agenzia Nazionale Italiana Gioventù 
Via Fornovo 8 – Pal. A 
I – 00192 Roma 
Tel: (39) 06 36 75 44 33  
Faks: (39) 06 36 75 45 27 
E-post: agenzia@gioventu.it, 
Info@gioventu.it 
Veebisait: http://www.gioventu.it 
 

UNGARI24 
FSZH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat 
1089 Budapest Kálvária tér 7 
Tel: +36 1 374 90 60 
Fax: +36 1 374 90 70 
E-mail: nemzetkozi @mobilitas.hu 
Website: www.mobilitas.hu  
 

KÜPROS 
Neolaia yia tin Evropi 
Cyprus Youth National Agency 
62 Aglantzia Ave. 
2108 Aglantzia 
Cyprus 
Tel: (357) 22 45 24 75 
Faks: (357) 22 45 24 76 
E-post: youth@cytanet.com.cy 
 

MALTA24 
Malta Youth National Agency 
European Union Programmes Unit – Room 215 
c/o Ministry of Education – Old Mint Street, 36 
MT-Valletta VLT12  
Tel: (356) 21 255 663/ 255 087 
Faks: (356) 21 231 589 
E-post: youth.eupu@gov.mt 
Veebisait : www.youthmalta.org 
 

LÄTI24 
Agency For International Programs For Youth 
Jaunatne Eiropai 
Merkela 11- 531  
LV – 1050 Riga 
Tel: (371) 735 80 65 
Faks: (371) 735 80 60 
E-post: yfe@latnet.lv 
Veebisait: http://www.jaunatne.gov.lv 
 

MADALMAAD 
Netherlands Youth Institute 
P.O. Box 19211 
NL - 3501 DE Utrecht 
Tel: (31) 30 230 65 50 
Fax: (31) 30 230 65 40 
E-mail: europa@nji.nl 
Website: www.programmajeugd.nl 
 

LIECHTENSTEIN24 
‘aha’ Tipps und Infos für Junge Leute 
Bahnhof, Postfach 356 
FL – 9494 Schaan 
Tel: (423) 232 48 24  
Faks: (423) 232 93 63 
E-post:  aha@aha.li 
Veebisait: http://www.aha.li 
 

NORRA24 
BUFDIR (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet) 
Universitetsgata 7 
Postboks 8113 Dep 
N – 0032 Oslo 
Tel: (47) 24 04 40 00 
Faks: (47) 24 04 40 01 
E-post: post@bufdir.no 
Veebisait: http://www.ungieuropa.no 
 

mailto:ungdom@ciriusmail.dk
http://www.ciriusonline.dk/
mailto:youth@leargas.ie
http://www.leargas.ie/youth/
mailto:jeunesse-europe@snj.lu
http://www.snj.lu/europe
mailto:agenzia@gioventu.it
http://www.affarisociali.it/
mailto:mobilitas@mobilitas.hu
http://www.mobilitas.hu;/
mailto:youth@cytanet.com.cy
mailto:youth.eupu@gov.mt
http://www.youthmalta.org/
mailto:yfe@latnet.lv
http://www.yfe.lv/
mailto:europa
http://www.programmajeugd.nl/
mailto:virginie@aha.li
http://www.aha.li/
http://www.ungieuropa.no/
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LEEDU24 
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 
Agency of International Youth Cooperation 
Pylimo, 9-7 
LI –0118Vilnius 
Tel: (370) 5 2 497 004/003 
Faks: (370) 5 2 497 005 
E-post: jaunimas@jtba.lt 
Veebisait: http://www.jtba.lt 
 
POOLA 
Narodowa Agencja Programu MLODZIEZ 
Ul. Mokotowska 43, IV p. 
PL – 00 551 Warsaw 
Tel: (48 22) 622 37 06 / 628 60 14 
Faks: (48 22) 622 37 08 / 628 60 17 
E-post: youth@youth.org.pl 
Veebisait: http://www.youth.org.pl 
 
 

AUSTRIA 
Interkulturelles Zentrum 
Bacherplatz 10 
A-1050 Wien 
Tel.:0043/1/586 75 44 -16 
Fax:0043/1/586 75 44 -9 
Mail: iz@iz.or.at 
Website: www.jugendinaktion.at 
<http://www.jugendinaktion.at/> 
  
SOOME24 
Centre for International Mobility (CIMO) 
Hakaniemenkatu 2  
PO BOX 343 
FIN – 00531 Helsinki 
Tel: (358 9) 77 47 73 05 
Faks: (358 9) 77 47 70 64 
E-post: cimoinfo@cimo.fi 
Veebisait: http://www.cimo.fi 
 

PORTUGAL24 
Agência Nacional para o Programa 
JUVENTUDE – IPJ  
Avenida da Liberdade 194-6° 
P – 1269-051 Lisboa 
Tel: (351) 21 317 94 04 
Faks: (351) 21 317 93 99 
E-post:  juventude@ipj.pt 
Veebisait: www.programajuventude.pt 

RUMEENIA 

National Agency for Community Programmes in the Field of 
Education and Vocational Training 
133, Calea Serban Voda, 3rd Floor, 4th District 
RO-040205 Bucharest 
Tel : +4021  20 10 700 
Fax :  
E-mail  agentie@anpcdefp.ro  
Website  http://www.anpcdefp.ro 

ROOTSI24 
 Ungdomsstyrelsen 
Magnus Ladulasgatan 63A 
Box 17 801 
SE– 118 94 Stockholm 
Tél.: +46-8-566.219.00  
Faks: +46-8-566.219.98 
E-post: info@ungdomsstyrelsen.se 
Veebisait: http://www.ungdomsstyrelsen.se 
 

SLOVEENIA24 
Movit Na Mladina  
Dunajska, 22 
SI - 1000 Ljubljana 
Tel: (386) 1 430.47.47 
Faks: (386) 1 430.47.49 
E-post: program.mladina@mladina.movit.si  
Veebisait: http://www.mladina.movit.si 
 

SLOVAKKIA24 
IUVENTA 
Narodna kancelaria MLADEZ / National Agency 
YOUTH  
Búdková cesta 2 
SK – 811 04 Bratislava 
Tel: (421) 2 592 96 301 
Faks: (421) 2 544 11 421 
E-post: nkmladez@iuventa.sk 
Veebisait: http://www.iuventa.sk 

TÛRGI 
Centre for EU Education and Youth programmes 
Youth Department 
Hüseyin Rahmi Sokak No.2 
Çankaya 
TR-06680 Ankara 
Tel. (90-312) 409 61 31 
Faks (90-312) 409 60 09 
E-post: baskanlik@ua.gov.tr 
Veebisait: www.ua.gov.tr 
 

ÜHENDKUNINGRIIK24 
Connect Youth 
Education and Training Group 
The British Council 
10, Spring Gardens 
London SW1A 2BN 
United Kingdom 
Tel. (44) 20 73 89 40 30 
Faks (44) 20 73 89 40 33 
E-post: connectyouth.enquiries@britishcouncil.org 
Veebisait: http://www.britishcouncil.org/connectyouth.htm 

 

mailto:jaunimas.europai@vjrt.lt
http://www.tdd.lt/vjrt/
mailto:youth@youth.org.pl
http://www.youth.org.pl/
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http://www.cimo.fi/
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mailto:nafym@iuventa.sk
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SALTO teabekeskused 
 

SALTO TRAINING AND COOPERATION 
RESOURCE CENTRE 
c/o JUGEND für Europa- Deutsche Agentur für das EU-
Programm JUGEND IN AKTION 
Godesberger Allee 142-148 
D - 53175 BONN 
Tél.: +49-228-950.62.71 
Faks: +49-228-950.62.22 
E-post: trainingandcooperation@salto-youth.net   
Veebisait : http://www.salto-
youth.net/trainingandcooperation 
 

SALTO SOUTH EAST EUROPE RESOURCE 
CENTRE - SLOVEENIA 
MOVIT NA MLADINA 
Dunajska, 22 
SI - 1000 Ljubljana 
Tél.: +386-1-430.47.47 
Faks: +386-1-430.47.49 
E-post: see@salto-youth.net  
Veebisait: http://www.salto-youth.net/see/ 

SALTO INCLUSION RESOURCE CENTRE 
JINT v.z.w. 
Grétrystraat  26 
B - 1000 Brussel 
Tél.: +32-2-209.07.20 
Faks: +32-2-209.07.49 
E-post: inclusion@salto-youth.net 
Veebisait : http://www.salto-youth.net/inclusion/  

SALTO EASTERN EUROPE & CAUCASUS 
RESOURCE CENTRE - POOLA 
Polish National Agency of the Youth Programme 
Foundation for the development of the Education system 
Ul. Mokotowska 43. 
PL - 00-551 Warsawa 
Tél.: +48-22-622.37.06 / +48-22-628.60.14 
Faks: +48-22-622.37.08/ +48-22-621.62.67 
E-post: eeca@salto-youth.net  
Veebisait: http://www.salto-youth.net/eeca/ 
 

SALTO CULTURAL DIVERSITY RESOURCE 
CENTRE – ÜHENDKUNINGRIIK 
Connect Youth International 
The British Council 
10, Spring Gardens 
UK – SW1A 2BN London 
Tél.: +44-(0)-20.7389.40.28 
Faks: +44-(0)-20.7389.40.30 
E-post: diversity@salto-youth.net   
Veebisait: http://www.salto-youth.net/diversity/ 
 

SALTO YOUTH INITIATIVES RESOURCE CENTRE 
Bureau International de la Jeunesse (BIJ) 
Rue du commerce, 20-22 
B - 1000 Bruxelles 
Tél.: +32-2-227.52.82 
Faks: +32-2-548.38.89 
E-post: youthinitiatives@salto-youth.net    
Veebisait : http://www.salto-youth.net/youthinitiatives/  
 

  
SALTO INFORMATION RESOURCE CENTRE -  
Ungdomsstyrelsen/National Board for Youth Affairs 
Magnus Ladulasgatan 63A 
Box 17 801 
SE– 118 94 Stockholm 
Tél.: +46-8-566.219.00  
Faks: +46-8-566.219.98 
 
and  
 
Mobilitás International Directorate 
Amerikai út 96 
H - 1145 Budapest 
Tél.: +36-1-273.42.93/273.42.95 
Faks: +36-1-273.42.96 
E-post: irc@salto-youth.net  
Veebisait : http://www.salto-youth.net/IRC/  
 

SALTO EUROMED RESOURCE CENTRE 
INJEP – Programme Jeunesse 
Parc du Val Flory - 11 rue Paul Leplat 
F - 78160 Marly-le-Roi 
Tél.: +33-1-.39.17 -2594/-2600/-2755 
Faks: +33-1-39.17.27. 57 
E-post: euromed@salto-youth.net  
Veebisait : http://www.salto-youth.net/euromed/   

 

mailto:trainingandcooperation@salto-youth.net
mailto:see@salto-youth.net
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Eurodesk 
 

AUSTRIA26  
ARGE Österreichische Jugendinfos 
Lilienbrunngasse 18/2/41 
A – 1020 Wien 
Tél.: +43.699 120.05.183 
Faks: +43.1.216.48.44 / 55 
E-post: info@jugendinfo.cc  
Veebisait : http://www.jugendinfo.cc   

EESTI25 
European Movement in Estonia  
Estonia pst. 5 
EE - 10 143 Tallinn 
Tél.: +372 693 5235 
Faks: +372 6 935 202 
E-post: eurodesk@eurodesk.ee  
Veebisait : http://www.eurodesk.ee  
http://www.euroopaliikumine.ee  
 

MADALMAAD 25 
Netherlands Youth Institute 
P.O. Box 19211 
NL - 3501 DE Utrecht 
Tél.: +31-30-230.65.30 
Fax: +31-30-230.65.40 
E-mail: eurodesknl@nji.nl 
Website : 
http://www.programmajeugd.nl  
http://www.nizw.nl  

 
BELGIA25 
Bureau International Jeunesse (B.I.J.) 
Rue du commerce, 20-22 
B - 1000 Bruxelles 
Tél.: +32-2-227.52.88 
Faks: +32-2-218.81.08 
E-post:  
Veebisait: http://www.lebij.be 

PRANTSUSMAA25 
CIDJ 
101 quai Branly 
F - 75015 Paris 
Tél.: +33 1 44 49 13 20 
  +33 6 84 81 84 51 
Faks: +33 1 40 65 02 61 
E-post:eurodesk@cidj.com  
Veebisait :  http://www.cidj.com 
 

NORRA25 
Eurodesk Norway 
BUFDIR - Barne-, undgoms- og 
familiedirektoratet  
Universitetsgaten 7, 6th floor 
P.O.Box 8113 Dep. 
N – 0032 Oslo 
Tél.: +47.24.04 40 20 
Faks: +47.24 04 40 01 
E-post: eurodesk@bufdir.no   
Veebisait :  http://www.eurodesk.no 

 
BELGIA25 
JINT v.z.w. 
Grétrystraat  26 
B - 1000 Brussel 
Tél.: +32-2-209.07.20 
Faks: +32-2-209.07.49 
E-post:  jint@jint.be 
Veebisait : http://www.jint.be 

 
UNGARI25 
Mobilitas Informacios Szolgalat / 
Mobilitas Information Service 
Zivatar U. 1-3.  
H-1024 Budapest 
Tél.: +36-1-438.10.52 
Faks: +36-1-438.10.55 
E-post: hungary@eurodesk.org 
Veebisait : http://www.mobilitas.hu  
http:// www.eurodesk.hu  
 

 
POOLA25 
Polish National Agency of the Youth 
Programme 
Foundation for the development of the 
Education system 
Ul. Mokotowska 43. 
PL - 00-551 Warsawa 
Tél.: +48-22-622.37.06 
Faks: +48-22-622.37.08 
E-post: eurodesk@eurodesk.pl  
Veebisait: http://ww.eurodesk.pl  
 

 
BELGIA25 
JIZ St. Vith - Jugendinformationszentrum 
Hauptstrasse 82 
B-4780 St.Vith 
Tél.:  +32-80-221.567 
Faks:   +32-80-221.566 
E-post: jiz@rdj.be 
Veebisait :  http://www.rdj.be/jiz  

 
ISLAND25 
Gamla apótekið 
Hafnarstræti 18 
IS- 400 Isafjordur 
Tél.: +354 450.80.05 
Faks: +354 450.80.08 
E-post: eurodeskis@eurodesk.org 
Veebisait : http://www.isafjordur.is  
 

 
PORTUGAL25 
RNIJ Central – Departamento de 
Informação aos Jovens  
Avenida da Liberdade 194 R/c 
P – 1269-051 Lisboa 
Tél.: +351.21.317.92.35/6 
Faks: +351.21.317.92.19 
E-post: ipj@ipj.pt 
Veebisait : http://www.ipj.pt 

 
BULGAARIA25 
Eurodesk Bulgaria 
75 Vassil Levski bvld  
BG - 1040 Sofia 
Tél.: +359 2 981 75 77 
Faks: +359 2 981 83 60 
E-post: eurodesk@youthdep.bg 
 

 
IIRIMAA25 
Léargas – The Exchange Bureau 
Youth Work Service  
189-193 Parnell Street 
IRL – Dublin 1 
Tél.: +353-1-873.14.11 
Faks: +353-1-873.13.16 
E-post: eurodesk@leargas.ie  
Veebisait : 
http://www.leargas.ie/eurodesk  

 
SLOVAKKIA25 
IUVENTA – Národná kancelária 
MLÁDEZ 
Búdková cesta 2.  
SK - 811 04 Bratislava 
Tél.: +421-2-592 96 300 
Faks: +421-2-544 11 421 
E-post: eurodesk@iuventa.sk  
Veebisait : http://www.iuventa.sk  

                                                 
26 Praegune programmi NOORED Eurodesk, programmi „Aktiivsed noored” Eurodesk tuleb veel määrata. 
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TŠEHHI VABARIIK25 
EURODESK 
CNA YOUTH / NIDM MSMT  
Na Porici 12 
CZ - 115 30  Praha 1 
Tel./Faks: +420 224 872 886 
E-post: eurodesk@youth.cz 
Veebisait: www.eurodesk.cz 
 

 
ITAALIA25 
Coordinamento Nazionale 
Eurodesk Italy 
Via 29 Novembre,49  
I - 09123 Cagliari 
Tél.: + 39 070 68 4064 
N° Verde:  800-257330 
Faks: +39 070 68 3283 
E-post: Informazioni@eurodesk.it  
Veebisait : http://www.eurodesk.it  
 

 
SLOVEENIA25 
National Agency of Youth Programme  
MOVIT NA MLADINA 
Dunajska cesta 22 
SI - 1000 Ljubljana 
Tél.: +386-1-430.47.48  
Faks: +386-1-430.47.49  
E-post: eurodesk@mladina.movit.si 
Veebisait : 
http://www.mladina.movit.si/eurodesk 
 
 

TAANI25 
CIRIUS  
Fiolstræde 44 
DK – 1171 Copenhagen K 
Tél.: +45-33-95 70 17 
Faks: +45-33-95 70 01 
E-post: eurodesk@ciriusmail.dk  
Veebisait : http://www.udiverden.dk  

LÄTI25 
Eurodesk Latvija 
Merkela St. 11, room 533  
LV - 1050 Riga , Latvia 
Tél.: +371-722.18.75 
Faks: +371-722.22.36 
E-post: ansis@eurodesk.org   
Veebisait : http://www.yfe.lv/eurodesk 
  

SOOME25 
Centre for International Mobility (CIMO) 
EU Youth Programme / Eurodesk 
Hakaniemenkatu 2,  
PO BOX 343 
FIN – 00531  Helsinki 
Tél.: +358-9-7747.76.64 
Faks: +358-9-7747.70.64 
E-post: eurodesk@cimo.fi  
Veebisait : http://www.cimo.fi  
http://www.maailmalle.net  
 

SAKSAMAA25 
Eurodesk Deutschland 
c/o IJAB e. V. 
Godesberger Allee 142-148 
D - 53175 BONN 
Tél.: +49 228 9506 250 
Faks: +49 228 9506 199 
E-post:  eurodeskde@eurodesk.org  
Veebisait : http://www.eurodesk.de  

LIECHTENSTEIN25 
Aha - Tipps und infos für Junge Leute 
Eurodesk Liechtenstein 
Bahnhof, Postfach 356 
FL - 9494 Schaan 
Tél.: +423-232.48.24 
Faks: +423.232.93.63 
E-post: eurodesk@aha.li  
Veebisait : http://www.aha.li 
 
 

ROOTSI25 
Centrum för Internationellt 
Ungdomsutbyte 
Ludvigsbergsgatan 22 
S - 118 23 Stockholm 
Tél.: +46-8-440.87.85 
Faks: +46-8-20.35.30 
E-post: eurodesk@ciu.org  
Veebisait: http://www.ciu.org 
 
 

KREEKA25 
General Secretariat for Youth 
Hellenic National  Agency  
417 Acharnon Street 
GR - 11 1 43 Athens 
Tél.: +30.210.259.9300/ 94.21 
Faks: +30.210.253.1879 
E-post: eurodesk@neagenia.gr 
Veebisait: http://www.neagenia.gr  
 

LEEDU25 
Council of Lithuanian Youth 
Organisations  
Didzioji 8-5  
LT – 01128 Vilnius 
Tél.: +370 5 2791014 
Faks: +370 5 2791280 
E-post: eurodesk@eurodesk.lt  
Veebisait : http://www.eurodesk.lt    

ÜHENDKUNINGRIIK25 
YouthLink Scotland 
Rosebery House 
9 Haymarket Terrace 
UK - Edinburgh EH12 5EZ 
Tél.: +44-(0)-131-313.24.88 
Faks: +44-(0)-131-313.68.00 
E-post : eurodesk@youthlink.co.uk  
Veebisait: http://www.youthlink.co.uk 

 
HISPAANIA25 
Eurodesk Spain 
Instituto de la Juventud 
 c/ José Ortega y Gasset, 71 
E – 28006 Madrid 
Tél.: +34 91 363.76.05 
Faks: +34 91 309.30.66 
E-post: Eurodesk@mtas.es  
Veebisait : http://www.mtas.es/injuve  
 

 
 LUKSEMBURG25 
Centre Information Jeunes 
Galerie Kons 
26, place de la Gare 
L – 1616 Luxembourg 
Tél.: +352 26293219 
Faks: +352 26 29 3215 
Veebisait :   http://www.youthnet.lu  
http://www.cij.lu 
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Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu partnerlus 
 
 

European Commission 
Youth Policies 

 
B-1049 Brussels – Belgium 

 
Tel: (32) 2 299 11 11 

 
 Veebisait : http://ec.europa.eu/youth 

 
 
 
 

Council of Europe 
Directorate of Youth and Sport  

“The Partnership” 
 

30 Rue de Coubertin 
F – 67000 Strasbourg Cedex 

 
Tel: + 33 3 88 41 23 00 

Faks: + 33 3 88 41 27 77/78 
 

Veebisait : www.coe.int/youth 
 

E-post: youth@coe.int  
 
 
 

Veebisaidid: 
 

Partnerluse portaal: www.youth-partnership.net  
Koolituspartnerluse veebisait: http://www.training-youth.net  

Euroopa teadmuskeskus:  www.youth-knowledge.net 
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