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Parandused koosnevad kahest osast:  
 

 Euroopa solidaarsuskorpuse loomisega seotud muudatused 

 2017. aasta programmijuhendi muud muudatused 
 
Selguse ja parema loetavuse huvides on Euroopa solidaarsuskorpusega seotud muudatused toodud punase värviga esile 
jao „Noorte ja noorsootöötajate õpirände projekt“ terviktekstis, teiste muudatuste puhul on esitatud üksnes asjaomased 
lõigud.  
 
Kõik nimetatud muudatused kajastuvad Erasmus+ 2017. aasta programmijuhendi versioonis 2, mis on kättesaadav 
Euroopa Komisjoni programmi „Erasmus+“ veebisaid 
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EUROOPA SOLIDAARSUSKORPUSE LOOMISEGA SEOTUD MUUDATUSED 

 
Lk 80 

NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNDE PROJEKT
1
  

 
Selle meetme alusel võib toetada kahte liiki projekte: 
 

 noortele ja noorsootöötajatele mõeldud liikuvusprojektid, mis hõlmavad noortevahetust, Euroopa vabatahtlikku 
teenistust ja/või noorsootöötajate meetmeid; 
 

 noortele mõeldud liikuvusprojektid, mis keskenduvad Euroopa vabatahtliku teenistuse meetmetele, mis on 
suunatud kogenud Euroopa vabatahtlikku teenistust koordineerivatele organisatsioonidele. 

 
2017. aastal pannakse projektide valikul rõhku järgmisele:  
 

 tõrjutud noorteni jõudmine; mitmekesisuse, kultuuride ja religioonide vahelise dialoogi, ühiste vabadusväärtuste, 
sallivuse ja inimõiguste edendamine; samuti noorte meediakirjaoskust, kriitilist mõtlemist ja algatusvõimet 
arendavad projektid;  

 noorsootöötajatele oskuste ja meetodite pakkumine, mida on vaja ühiste põhiväärtuste edasiandmiseks meie 
ühiskonnas, eriti noortele, kelleni on raske jõuda, ning noorte vägivaldse äärmusluse ärahoidmine.  
 

Võttes arvesse kriitilist olukorda Euroopas, saavad noorsootöö, mitteformaalne õppimine ja vabatahtlik tegevus oluliselt 
panustada pagulaste, varjupaigataotlejate ning sisserändajate abistamisse ja/või suurendada teadlikkust kohalikes 
kogukondades. Seepärast on pagulasi, varjupaigataotlejaid ja sisserändajaid kaasavad või vastava teemafookusega 
tegelevad projektid prioriteetsed. 
 

EUROOPA VABATAHTLIKU TEENISTUSE PANUS EUROOPA SOLIDAARSUSKORPUSE ALGATUSSE  

Euroopa Komisjon2 asutas Euroopa solidaarsuskorpuse Euroopa ühiskonna ühtekuuluvuse tugevdamiseks ja solidaarsuse 
edendamiseks, et luua noortekogukond, kes on valmis osalema mitmesugustes solidaarsetes tegevustes vabatahtlikkuse 
alusel või töökogemust omandades, aidates kaasa probleemsete olukordade lahendamisele Euroopa Liidus ja sellest 
väljaspool.  
 
Algfaasis toetub Euroopa solidaarsuskorpus olemasolevatele ELi programmidele. Üks peamisi rahastamiskavasid, mille 
raames Euroopa solidaarsuskorpust toetatakse, on Euroopa vabatahtlik teenistus. Seega annab Euroopa 
solidaarsuskorpus Euroopa vabatahtliku teenistuse tegevustele hoogu ja muudab need nähtavamaks ning samas 
asetatakse Euroopa tasandi vabatahtlik tegevus suuremasse raamistikku ja juurde tuleb pikaajalise vabatahtliku tegevuse 
võimalusi. 
 
Rohkem teavet Euroopa solidaarsuskorpuse algatuse ja selles osalemise kohta leiab aadressilt www.europa.eu/solidarity-
corps. 

 
Programmide „Erasmus+” ja LIFE partnerlus3 

 
Lisaks on Euroopa solidaarsuskorpuse vabatahtliku tegevuse mõõtme tugevdamiseks loodud programmide „Erasmus+” ja 
LIFE partnerlus, mille eesmärk on pakkuda 2017. aastal täiendavaid Euroopa vabatahtliku teenistuse pikaajalisi võimalusi 
keskkonna, looduskaitse ja kliimameetmete valdkonnas, et võimaldada noortel vabatahtlikel kõikjal Euroopas kogeda 
omanikutunnet seoses looduskapitaliga ja saada teadlikuks sellest, et looduskapitali kaitse on ühine vastutus.   
 

                                                            
1 Põhiosa selle meetme jaoks ette nähtud eelarvest eraldatakse programmiriikide organisatsioone ja osalejaid kaasavate riikidevaheliste meetmete 

toetamiseks. Ligikaudu 25 %ga selle meetme jaoks kasutada olevast eelarvest saab siiski rahastada rahvusvahelist tegevust, kuhu on kaasatud organisatsioonid 
ja osalejad programmiriikidest ning ELi naabriks olevatest partnerriikidest (1.–4. piirkond, vt käesoleva juhendi A osa jagu „Abikõlblikud riigid”). 

2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN  
3 HTTP://EC.EUROPA.EU/ENVIRONMENT/LIFE 

http://www.europa.eu/solidarity-corps
http://www.europa.eu/solidarity-corps
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN
http://ec.europa.eu/environment/life
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Rohkem teavet Euroopa solidaarsuskorpuse algatuse ja selles osalemise kohta leiab aadressilt www.europa.eu/solidarity-
corps 

 
 

NOORTELE JA NOORSOOTÖÖTAJATELE MÕELDUD LIIKUVUSPROJEKTID, MIS HÕLMAVAD 

NOORTEVAHETUST, EUROOPA VABATAHTLIKKU TEENISTUST JA/VÕI NOORSOOTÖÖTAJATE 

MEETMEID. 

 
Õpirände projekt võib ühendada ühte või mitut allpool toodud meedet:  

 
 
Noorte liikuvus: 
 
 Noortevahetused  
Noortevahetus võimaldab vähemalt kahe riigi noorterühmadel kohtuda ja veeta koos kuni 21 päeva. Noortevahetuse ajal 
viivad osalejad rühmajuhtide toel ühiselt ellu nende jaoks enne vahetust kavandatud ja ettevalmistatud tööprogrammi 
(hõlmab õpikodasid, ülesandeid, arutelusid, rollimänge, simulatsioone, tegevust vabas õhus jne). Noortevahetus võimaldab 
noortel: arendada pädevusi; muutuda teadlikuks sotsiaalselt olulistest teemadest/teemavaldkondadest; avastada peamiselt 
üksteiselt õppimise teel uusi kultuure, kombeid ja elustiile; tugevdada selliseid väärtusi nagu solidaarsus, demokraatia, 
sõprus jne. Õppeprotsess lähtub noortevahetuse puhul mitteformaalse hariduse meetoditest. Küllaltki lühike kestus 
muudab vähemate võimalustega noorte kaasamise sobivaks. Selline noortevahetus pakub rahvusvahelise õpirände 
kogemust ohutult rühmas koos võimalusega võtta kaasa piisav arv rühmajuhte, kes osalejate eest hoolitsevad. 
Noortevahetus võib pakkuda ka head tausta, et arutleda kaasamise ja mitmekülgsuse teemadel ning nende kohta õppida. 
Noortevahetus põhineb Euroopa Liidu eri riikidest või ka väljaspool liitu asuvatest eri riikidest pärit kahe või enama osaleva 
organisatsiooni riikidevahelisel koostööl.  
 
Noortevahetuse raames pole õigust toetust saada järgmiste tegevuste puhul: akadeemilised õppereisid; vahetused, mille 
eesmärk on teenida rahalist kasu; vahetused, mida võib lugeda turismiks; festivalid; puhkusereisid; esinejate ringreisid. 
 
 Euroopa vabatahtlik teenistus  
Meede võimaldab 17–30aastastel noortel anda oma isiklik panus kuni 12 kuud kestva ja mõnes teises riigis või väljaspool 
Euroopa Liitu toimuva tasustamata ning täistööajaga vabatahtliku teenistuse kaudu. Vähemate võimalustega noored võivad 
saada lisatoetust, mis võimaldab neil osaleda, ja neil on lubatud Euroopa vabatahtlikus teenistuses osaleda lühemat aega 
(alates kahest nädalast). Noortele vabatahtlikele antakse võimalus aidata kaasa selliste organisatsioonide igapäevatöös, mis 
tegelevad noorte teavitamise ja noorsoopoliitikaga, noorte isikliku ja sotsiaalharidusliku arenguga, kodanike kaasamisega, 
sotsiaalhooldusega, ebasoodsas olukorras olevate isikute kaasamisega, mitteformaalse hariduse programmidega, IKT- ja 
meediaoskusega, kultuuri ja loomingulisusega, arengukoostööga jne.  
 
Tänu programmide „Erasmus+” ja LIFE partnerlusele on noortel vabatahtlikel rohkem võimalusi anda oma panus 
keskkonna- ja kliimakaitsesse, osaledes sellistes tegevustes nagu liikide ja elupaikade seire, osalemine uuringutes ja seires, 
taasmetsastamine ja puuhooldus, üldsuse teadlikkuse suurendamise algatused, metsa- või maastikutulekahjude 
ärahoidmine, invasiivsete võõrliikide kindlakstegemine ja hävitamine, ökoloogiline taastamine, radade ehitus ja keskkonna 
puhastustööd (nt mereprügi).  
 
Projekt võib hõlmata 1–30 vabatahtlikku, kes võivad teha oma vabatahtlikku tööd kas individuaalselt või rühmas. 
 
Osalevate organisatsioonide ülesanne on:  
 

o korraldada vabatahtlike ülalpidamine, majutus ja kohalik transport;  
o kavandada vabatahtlikele ülesanded ja tegevused, mille puhul peetakse kinni Euroopa vabatahtliku teenistuse 

hartas kirjeldatud kvaliteedipõhimõtetest; 
o pakkuda meetme elluviimise kestel vabatahtlikele pidevat keele-, isiklikku ja haldustuge, mis on seotud nende 

täidetavate ülesannetega. 
 
Euroopa solidaarsuskorpuse teemavaldkondade ja raamistiku alla raamesse kuuluvate tegevuste liikuvuse puhul (st 2–12 
kuud kestev teenistus, mis läbitakse programmiriigis) soovitatakse osalevatel organisatsioonidel Euroopa vabatahtliku 
teenistuse vabatahtlike valimisel kindlasti kasutada Euroopa solidaarsuskorpuse andmebaasi, kus vabatahtlikus tegevuses 
osaleda soovivad noored oma profiili registreerivad. 
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Osalemine Euroopa vabatahtliku teenistuse tegevuses peab olema vabatahtlikele tasuta, välja arvatud võimalik panus 
reisikulude katmisse (kui programmi Erasmus+ toetus ei kata neid kulusid tervikuna) ja lisakulud, mis ei ole seotud meetme 
elluviimisega. Peamised kulud, mis on seotud vabatahtlike osalemisega Euroopa vabatahtliku teenistuse tegevuses, kaetakse 
programmi Erasmus+ toetusest või osalevate organisatsioonide muudest vahenditest. 
 
Peale toe, mida pakuvad vabatahtlikele osalevad organisatsioonid, korraldavad riiklikud bürood või piirkondlikud SALTO 
teabekeskused koolitus- ja hindamistsükli4, milles igal vabatahtlikul tuleb osaleda ning millesse kuulub: a) üle kahe kuu 
kestva vabatahtliku teenistuse puhul saabumisel toimuv koolitus; b) üle kuue kuu kestva vabatahtliku teenistuse puhul 
vahehindamine. 
 
Programmi Erasmus+ raames toimuvaks Euroopa vabatahtlikuks teenistuseks ei peeta järgmiseid tegevusi: juhuslik, 
struktureerimata, osalise tööajaga tegutsemine vabatahtlikuna; tööpraktika ettevõttes; tasustatud töö; vaba aja veetmise 
või turismiga seotud tegevus; keelekursus; odava tööjõu kasutamine; õppimine või kutsekoolitus välismaal. 
 
Noorsootöötajate liikuvus  
 
 noorsootöötajate koolitamine ja võrgustike loomine.  
Meetmega toetatakse noorsootöötajate ametialast arengut nende osalemise kaudu riikidevahelistel/rahvusvahelistel 
seminaridel, koolituskursustel, kontaktide loomise üritustel, õppekäikudel jne või noorte valdkonnas tegutsevas välismaal 
asuvas organisatsioonis toimuva töövarjuna tegutsemise / vaatlemise kaudu. Kogu selle tegevuse korraldavad projektis 
osalevad organisatsioonid. Noorsootöötajate osalemine sellises tegevuses toetab nende organisatsiooni suutlikkuse 
suurendamist ja peaks avaldama selget mõju noorsootöötajate igapäevatööle noortega. Õpiväljundeid tuleks noorte 
valdkonnas laiemalt levitada.  
 
 

 

MILLINE ON SELLES PROJEKTIS OSALEVATE ORGANISATSIOONIDE ROLL? 

Liikuvusprojektis osalevad organisatsioonid võtavad endale järgmised rollid ja ülesanded.  

 
 Noorte liikuvusprojekti koordinaator vastutab kõikide partnerorganisatsioonide nimel kogu projekti elluviimise 

eest. 
 Saatev organisatsioon vastutab noorte ja noorsootöötajate välismaale saatmise eest (see hõlmab praktilisi 

korraldusi, osalejate ettevalmistamist enne ärasõitu, osalejate toetamist projekti kõikides etappides).  
 Vastuvõtva organisatsiooni ülesanne on meede ellu viia, töötada koostöös osalejate ja 

partnerorganisatsioonidega välja osalejate tegevusprogramm ning toetada osalejaid projekti kõikides etappides. 
 
Noortel vabatahtlikel, kes osalevad Euroopa vabatahtlikus teenistuses kaks kuud või kauem, on õigus saada keeletuge. 
Programmi käigus seatakse järk-järgult sisse veebipõhine keeletugi. Euroopa Komisjon teeb selle abikõlblikele osalejatele 
kättesaadavaks, et hinnata nende võõrkeeleoskust ning pakkuda enne liikuvusmeetme elluviimist ja/või selle elluviimise ajal 
vajaduse korral kõige sobilikumat keeleõpet (üksikasjalikumat teavet leiab käesoleva juhendi I lisast). 
 

MILLISEID KRITEERIUME KASUTATAKSE SELLE PROJEKTI HINDAMISEL?  

Allpool on loetletud ametlikud kriteeriumid, millele õpirände projekt peab vastama, et saada programmi Erasmus+ alusel 
toetust: 

ÜLDISED ABIKÕLBLIKKUSKRITEERIUMID 

Abikõlblikud meetmed 

Noorte liikuvusprojekt peab sisaldama ühte või mitut järgmistest meetmetest:  

 noortevahetused; 

 Euroopa vabatahtlik teenistus; 

 noorsootöötajate koolitamine ja võrgustike loomine. 

                                                            
4
 Üksikasjaliku teabe leiab dokumendist „Euroopa vabatahtliku teenistusega seotud koolitus- ja hindamistsükli juhised ja kvaliteedi miinimumnõudedˮ:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library//evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
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Abikõlblikud osalevad 
organisatsioonid 

Osalev organisatsioon võib olla:  

 mittetulundusorganisatsioon, ühendus, valitsusväline organisatsioon; 

 Euroopa noorte valitsusväline organisatsioon; 

 sotsiaalne ettevõte;  

 kohaliku tasandi avalik-õiguslik asutus; 

 rühm noori, kes tegeleb noorsootööga, ent mitte ilmtingimata mõnes 
noorteorganisatsioonis (st mitteametlik noorterühm);  

ning samuti: 

 riigi või piirkonna tasandi avalik-õiguslik asutus5; 

 piirkondade ühendus; 

 Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus; 

 ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsev kasumit taotlev asutus. 

mis asub programmiriigis või ELi naabriks olevas partnerriigis (1.–4. piirkond, vt käesoleva 
juhendi A osa jagu „Abikõlblikud riigid”). 

Kes võib esitada 
taotluse? 

Taotluse võib esitada6 iga programmiriigis asutatud osalev organisatsioon või rühm. See 
organisatsioon esitab taotluse kõikide projekti kaasatud osalevate organisatsioonide nimel.  

Noorte liikuvusprojekti rahastamiseks on eriviis (vt rahastamiseeskirjade jagu), kui taotleja on: 

 riigi või piirkonna tasandi avalik-õiguslik asutus7; 

 piirkondade ühendus; 

 Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus; 

 ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsev kasumit taotlev asutus. 

Osalevate 
organisatsioonide arv ja 
profiil 

Liikuvusmeede on riikidevaheline ja selle elluviimises peavad kaasa lööma vähemalt kaks eri 
programmiriikide osalevat organisatsiooni (saatev organisatsioon ja vastuvõttev 
organisatsioon). Kui noorte õpirände projekti raames on ette nähtud vaid üks meede, peab 
koordinaator tegutsema ka kui saatev või vastuvõttev organisatsioon, v.a juhul, kui tegemist on 
Euroopa vabatahtliku teenistusega. Kui noorte liikuvusprojekti raames on ette nähtud rohkem 
kui üks meede, võib projekti koordinaator – aga ei pruugi – tegutseda saatva või vastuvõtva 
organisatsioonina. Koordinaator ei tohi ühelgi juhul olla mõne ELi naabriks oleva partnerriigi 
organisatsioon. 

Meetmete elluviimine programmiriikides: Kõik osalevad organisatsioonid peavad asuma 
mõnes programmiriigis. 

Meetmete elluviimine ELi naabriks olevas partnerriigis: meetme elluviimises peavad kaasa 
lööma vähemalt üks programmiriigi osalev organisatsioon ja üks ELi naabriks oleva partnerriigi 
osalev organisatsioon. 

Projekti kestus 3–24 kuud. 

Kellele esitada taotlus?  Selle riigi riiklikule büroole, kus asub taotlev organisatsioon. 

Millal esitada taotlus? 

Taotlejad peavad esitama oma toetustaotluse: 

 2. veebruaril kell 12.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida 
hakatakse ellu viima ajavahemikus sama aasta 1. maist kuni 30. septembrini; 

 26. aprillil kell 12.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida hakatakse 
ellu viima ajavahemikus sama aasta 1. augustist kuni 31. detsembrini; 

 4. oktoobril kell 12.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida 
hakatakse ellu viima ajavahemikus järgmise aasta 1. jaanuarist kuni 31. maini. 

Kuidas esitada taotlus? Üksikasjaliku teabe selle kohta, kuidas esitada taotlus, leiab käesoleva juhendi C osast. 

                                                            
5
 Riigi või piirkonna tasandi avalik-õiguslikuks asutuseks peetakse selles kontekstis avaliku sektori asutust, mis 1) pakub teenuseid või omab pädevust 

halduspiirkonnas, mis hõlmab kogu riigi või piirkonna territooriumi, ning 2) omab monopoli ehk asjaomases riigis või piirkonnas puuduvad teised samu 
ülesandeid täitvad asutused (tüüpilised näited on ministeeriumid, riiklikud ametid, piirkondlikud omavalitsused jne). Sellega jäävad koolid, ülikoolid ja muud 
asutused – isegi kui nad on asutatud asjaomase riigi õiguse alusel – sellest kategooriast välja, liigitudes kohaliku tasandi avalik-õiguslikeks asutusteks.   
6 

Mitteametliku rühma korral võtab üks vähemalt 18aastane rühmaliige endale esindaja rolli ja vastutab rühma nimel. 
7
 Vt eelmine märkus.   
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Muud kriteeriumid 
Taotlusvormile tuleb lisada kõikide projekti raames kavandatavate meetmete elluviimise 
ajakava.  

TÄIENDAVAD ABIKÕLBLIKKUSKRITEERIUMID NOORTEVAHETUSE PUHUL 

Meetme kestus 5–21 päeva (ei sisalda reisimisele kuluvat aega).  

Meetme elluviimise koht 
(kohad) 

Meede tuleb ellu viia ühe meetmes osaleva organisatsiooni riigis.   

Abikõlblikud osalejad 
Saatvate ja vastuvõtvate organisatsioonide riikides elavad 13–30aastased noored8. 
Noortevahetusse kaasatud rühmajuhid9 peavad olema vähemalt 18aastased. 

Osalejate arv ja riikidest 
pärit rühmade koosseis 

16–60 osalejat (lisaks rühmajuht (rühmajuhid)). 

Rühmas peab olema vähemalt 4 osalejat (lisaks rühmajuht (rühmajuhid)). 

Igal konkreetsest riigist pärit rühmal peab olema vähemalt üks rühmajuht.  

Muud kriteeriumid 

Selleks et säilitada selge seos riigiga, kus asub riiklik büroo, peab vähemalt üks saatvatest 
organisatsioonidest või vastuvõttev organisatsioon olema iga meetme puhul riigist, kus asub 
riiklik büroo, kellele esitatakse taotlus. 

Ettevalmistav külaskäik:  

Kui projekti puhul on ette nähtud ettevalmistav külaskäik, tuleb kinni pidada järgmistest 
abikõlblikkuskriteeriumidest: 

 ettevalmistava külaskäigu kestus: kuni 2 päeva (ei hõlma reisimisele kuluvaid päevi); 
 osalejate arv: üks osaleja rühma kohta. Osalejate arvu võib suurendada kaheni, kui 

teine osaleja on meetmes osalev noor, kes pole rühmajuht ega koolitaja. 

TÄIENDAVAD ABIKÕLBLIKKUSKRITEERIUMID EUROOPA VABATAHTLIKU TEENISTUSE PUHUL 

Akrediteerimine 

Kõikidel Euroopa vabatahtliku teenistuse tegevusse kaasatud osalevatel organisatsioonidel 
peab olema Euroopa vabatahtliku teenistuse kehtiv akrediteering asjaomasel taotluse 
esitamise tähtajal (lisateabe saamiseks palume tutvuda käesoleva juhendi I lisas leiduva jaoga 
Euroopa vabatahtliku teenistuse kohta).  

Teenistuse kestus 

Pikaajaline teenistus: 210 kuni 12 kuud (ei sisalda reisimisele kuluvat aega).  

Lühiajaline teenistus: 2 nädalat kuni 2 kuud11 (ei sisalda reisimisele kuluvat aega). Tingimus: 
lühiajalist vabatahtlikku teenistust on lubatud korraldada meetmete puhul, kus osaleb 
vähemalt kümme vabatahtlikku, kes läbivad oma teenistuse koos (rühmateenistus), või kuhu 
kaasatutest moodustavad võrdse või suurema osa vähemate võimalustega noored. 

Teenistuse koht (kohad) 

Programmiriigi vabatahtlik peab teenistuse ellu viima teises programmiriigis või ELi naabriks 
olevas partnerriigis. 
 
ELi naabriks oleva partnerriigi vabatahtlik peab teenistuse ellu viima programmiriigis. 

Abikõlblikud osalejad 

Saatva organisatsiooni riigis elavad 17–30aastased noored12.  

Vabatahtlik võib osaleda Euroopa vabatahtlikus teenistuses13 vaid üks kord. Erand: 
vabatahtlikud, kes on osalenud lühiajalises teenistuses, võivad osaleda Euroopa vabatahtlikus 
teenistuses ühe korra veel. 

Osalejate arv Kuni 30 vabatahtlikku kogu projekti kohta.   

                                                            
8 Palume arvesse võtta järgmist:   

 vanuse alampiir – osalejad peavad olema saavutanud meetme alguskuupäevaks miinimumvanuse; 

 vanuse ülempiir – osalejad ei tohi olla taotluse esitamise tähtajal vanemad kindlaks määratud maksimumvanusest. 
9 Rühmajuht on täiskasvanu, kes liitub noortevahetuses osalevate noortega, et tagada nende tõhus õppimine, kaitse ja turvalisus. 
10 Pikaajaline teenistus algab 60 päevast (ei sisalda reisimisele kuluvat aega). 
11 Lühiajaline teenistus kestab kuni 59 päeva (ei sisalda reisimisele kuluvat aega). 
12 Vt eespool esitatud märkus vanusepiirangu kohta. 
13

 See kehtib programmi Erasmus+ ja varasemate programmide alusel toimuva Euroopa vabatahtliku teenistuse puhul. 
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Muud kriteeriumid 

Selleks et säilitada selge seos riigiga, kus asub riiklik büroo, peab vähemalt üks saatvatest 
organisatsioonidest või vastuvõttev organisatsioon olema iga meetme puhul riigist, kus asub 
riiklik büroo, kellele esitatakse taotlus. 

Ettevalmistav külaskäik: üksnes Euroopa vabatahtliku teenistuse meetmete puhul, kuhu on 
kaasatud vähemate võimalustega noored. 
Kui projekti puhul on ette nähtud ettevalmistav külaskäik, tuleb kinni pidada järgmistest 
abikõlblikkuskriteeriumidest: 

 ettevalmistava külaskäigu kestus: kuni 2 päeva (ei hõlma reisimisele kuluvaid päevi); 
 osalejate arv: üks osaleja saatva organisatsiooni kohta. Osalejate arvu võib 

suurendada, kui kõik täiendavad osalejad on meetmes osalevad vähemate 
võimalustega vabatahtlikud.  

TÄIENDAVAD ABIKÕLBLIKKUSKRITEERIUMID NOORSOOTÖÖTAJATE LIIKUVUSE PUHUL 

Meetme kestus 
2 päeva kuni 2 kuud (ei sisalda reisimisele kuluvat aega).  

2 miinimumpäeva peavad olema järjestikused. 

Meetme elluviimise koht 
(kohad) 

Meede tuleb ellu viia ühe meetmes osaleva organisatsiooni riigis.  

Abikõlblikud osalejad 
Vanusepiirang puudub. Osalejad, v.a koolitajad ja vahendajad, peavad elama neid saatva või 
vastuvõtva organisatsiooni riigis.   

Osalejate arv 
Kuni 50 osalejat (sh vajaduse korral koolitajad ja vahendajad) iga projekti raames kavandatud 
meetme puhul.  

Muud kriteeriumid 
Selleks et säilitada selge seos riigiga, kus asub riiklik büroo, peab vähemalt üks saatvatest 
organisatsioonidest või vastuvõttev organisatsioon olema iga meetme puhul riigist, kus asub 
riiklik büroo, kellele esitatakse taotlus. 

 
Taotlevaid organisatsioone hinnatakse asjaomaste kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal. Lisateabe saamiseks 
palume tutvuda käesoleva juhendi C osaga.  

TOETUSE MÄÄRAMISE KRITEERIUMID 

Projekte hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:  
 

Projekti asjakohasus 
(kuni 30 punkti) 
 

 projektiettepaneku asjakohasus, võttes arvesse: 

- meetme eesmärke (vt jagu „Millised on liikuvusprojekti eesmärgid?”): 

- osalevate organisatsioonide ja individuaalsete osalejate vajadusi ning 
eesmärke 

 mil määral sobib projektiettepanek selleks, et:  

- jõuda vähemate võimalustega noorteni, sealhulgas pagulaste, 
varjupaigataotlejate ja sisserändajateni 

- edendada mitmekülgsust, kultuuride ja religioonide vahelist dialoogi, 
ühiseid vabadusväärtusi, sallivust ning inimõiguste austamist; samuti 
parandada meediakirjaoskust, kriitilist mõtlemist ja noorte 
algatusvõimet projektide jaoks 

- pakkuda noorsootöötajatele oskusi ja meetodeid, mida on vaja ühiste 
põhiväärtuste edasiandmiseks meie ühiskonnas, eriti noortele, kelleni 
on raske jõuda, ning hoida ära noorte vägivaldne äärmuslus 

 mil määral sobib projektiettepanek selleks, et: 

- võimaldada osalejatel saavutada kvaliteetseid õpitulemusi 

- tugevdada osalevate organisatsioonide suutlikkust ja rahvusvahelist 
haaret 
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Projekti ülesehituse ja elluviimise 
kvaliteet 
(kuni 40 punkti) 
 
 

 Projektiettepaneku kõikide etappide (ettevalmistuste tegemine, 
liikuvusmeetmete elluviimine ja järelmeetmete võtmine) selgus, täielikkus 
ning kvaliteet 

 projekti eesmärkide ja kavandatavate meetmete kokkusobivus 

 praktiliste korralduste ning juhtimis- ja toetamismeetodite kvaliteet 

 osalejate ettevalmistamise kvaliteet 

 mitteformaalse õppimise raames kavandatud kaasamismeetodite kvaliteet 
ja noorte aktiivne kaasalöömine projekti kõikidel tasanditel 

 kui see on asjakohane, osalejate õpitulemuste tunnustamise ja 
valideerimise korra kvaliteet ning Euroopa läbipaistvuse ja tunnustamise 
vahendite järjepidev kasutamine 

 osalejate liikuvusmeetmetesse valimise ja/või kaasamise meetmete 
asjakohasus 

 Euroopa solidaarsuskorpuse raamesse kuuluvate Euroopa vabatahtliku 
teenistuse tegevuste puhul kasutatakse vabatahtlike valimiseks Euroopa 
solidaarsuskorpuse andmebaasi kasutamise ulatus 

 programmi- ja partnerriikide organisatsioonide tasakaalustatud esindatus 
juhul, kui tegemist on ELi naabriks olevate partnerriikidega 

 osalevate organisatsioonide vahelise ja teiste asjaomaste sidusrühmadega 
toimuva koostöö, koordineerimise ning teabevahetuse kvaliteet 

Mõju ja tulemuste levitamine 
(kuni 30 punkti) 
 

 Projekti tulemuste hindamise meetmete kvaliteet 

 projekti võimalik mõju: 

- osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele projekti ajal ning 
projekti lõppedes 

- kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja/või Euroopa tasandil muudele kui 
projektis otseselt osalevatele organisatsioonidele ja isikutele 

 nende meetmete asjakohasus ja kvaliteet, mille eesmärk on levitada 
projekti tulemusi osalevate organisatsioonide seas ning mujal 

 
Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektiettepanekute puhul, mis koguvad vähemalt 60 punkti. Peale selle peavad 
projektid koguma iga eespool nimetatud toetuse määramise kriteeriumi puhul vähemalt poole maksimumpunktidest (st 
kriteeriumide „projekti asjakohasus” ning „mõju ja tulemuste levitamine” puhul vähemalt 15 punkti ning kriteeriumi 
„projekti ülesehituse ja elluviimise kvaliteet” puhul vähemalt 20 punkti). 
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NOORTELE MÕELDUD LIIKUVUSPROJEKTID, MIS KESKENDUVAD EUROOPA VABATAHTLIKU TEENISTUSE 

MEETMETELE: STRATEEGILISED EUROOPA VABATAHTLIKU TEENISTUSE PROJEKTID 

Seda liiki projektidega toetatakse Euroopa vabatahtlikku teenistust koordineerivaid kogenud organisatsioone kohalikul, 

piirkondlikul, riiklikul ja/või Euroopa tasandil süsteemset mõju tekitavate projektide väljatöötamisel. Strateegilises Euroopa 

vabatahtliku teenistuse projektis kasutatakse Euroopa vabatahtliku teenistuse meetmeid kindlaks tehtud probleemi 

lahendamisel kooskõlas programmi Erasmus+ kohaste prioriteetidega. Peale Euroopa vabatahtliku teenistuse meetmete 

võib projektiga luua sidemeid assotsieerunud partneritega, kes aitavad kaasa kvaliteetsele elluviimisele ja parandavad 

projekti strateegiliste eesmärkide saavutamise võimet. Teadlikkuse suurendamine vabatahtliku tegevuse väärtusest noorte 

ja kogukondade jaoks ning omandatud oskuste ja pädevuste tunnustamise parandamine on samuti strateegilise Euroopa 

vabatahtliku teenistuse projekti olulised elemendid. 

MIS ON STRATEEGILINE EUROOPA VABATAHTLIKU TEENISTUSE PROJEKT?  

Toetatavate projektide puhul tuleb läbida järgmised etapid:  

 ettevalmistamine (sealhulgas praktiline korraldus, osalejate väljavalimine, osalejate keeleline / kultuuridevahelise 

suhtlusega / ülesandega seotud ettevalmistamine enne ärasõitu);  

 Euroopa vabatahtliku teenistuse meetmete ja täiendavate meetmete elluviimine;  

 järelmeetmete võtmine (sealhulgas Euroopa vabatahtliku teenistuse meetmete hindamine, vajaduse korral 

meetmete elluviimises osalejate saavutatud õpitulemuste ametlik tunnustamine ning projekti tulemuste 

levitamine ja kasutamine vabatahtliku töö strateegilise kasutamise parandamiseks organisatsioonis ja partnerite 

seas).  

 

MILLIST TEGEVUST SELLE MEETME RAAMES TOETATAKSE?  

Euroopa vabatahtlik teenistus 

Strateegilise Euroopa vabatahtliku teenistuse projektiga viiakse ellu tavalisi Euroopa vabatahtliku teenistuse meetmeid14.  

Meetmed võimaldavad 17–30aastastel noortel anda oma isiklik panus kuni 12 kuud kestva ja mõnes teises Euroopa Liidu 

riigis või väljaspool Euroopa Liitu toimuva tasustamata ning täistööajaga vabatahtliku teenistuse kaudu. Vähemate 

võimalustega noored võivad saada lisatoetust, mis võimaldab neil osaleda, ja neil on lubatud Euroopa vabatahtlikus 

teenistuses osaleda lühemat aega (alates kahest nädalast). Noortele vabatahtlikele antakse võimalus aidata kaasa selliste 

organisatsioonide igapäevatöös, mis tegelevad noorte teavitamise ja noorsoopoliitikaga, noorte isikliku ja 

sotsiaalharidusliku arenguga, kodanike kaasamisega, sotsiaalhooldusega, ebasoodsas olukorras olevate isikute kaasamisega, 

mitteformaalse hariduse programmidega, IKT- ja meediaoskusega, kultuuri ja loomingulisusega, arengukoostööga jne.  

Tänu programmide „Erasmus+” ja LIFE partnerlusele on noortel vabatahtlikel rohkem võimalusi anda oma panus 

keskkonna- ja kliimakaitsesse, osaledes sellistes tegevustes nagu liikide ja elupaikade seire, osalemine uuringutes ja seires, 

taasmetsastamine ja puuhooldus, üldsuse teadlikkuse suurendamise algatused, metsa- või maastikutulekahjude 

ärahoidmine, invasiivsete võõrliikide kindlakstegemine ja hävitamine, ökoloogiline taastamine, radade ehitus ja keskkonna 

puhastustööd (nt mereprügi).  

Projekt peab kaasama hulga vabatahtlikke kindla süsteemse mõju avaldamiseks. Vabatahtlikud võivad teha vabatahtlikku 

tööd kas individuaalselt või rühmas.  

Taotleva organisatsiooni ülesanne on (võimaluse korral teiste programmis osalevate organisatsioonide kaudu): 

 korraldada vabatahtlike ülalpidamine, majutus ja kohalik transport;  

                                                            
14 Selle meetme üksikasjaliku kirjelduse leiate jaost „Noortele ja noorsootöötajatele mõeldud liikuvusprojektid, mis hõlmavad noortevahetust, Euroopa 

vabatahtlikku teenistust ja/või noorsootöötajate meetmeidˮ. 
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 kavandada vabatahtlikele ülesanded ja tegevused, mille puhul peetakse kinni Euroopa vabatahtliku teenistuse 

hartas kirjeldatud kvaliteedipõhimõtetest;  

 pakkuda Euroopa vabatahtliku teenistuse meetme elluviimise kestel vabatahtlikele mentori kaudu pidevat 

konkreetsete ülesannetega seotud keele-, isiklikku ja haldustuge;  

 levitada tulemusi ja viia ellu teavitusmeetmeid;  

 kaasata assotsieerunud partnereid projekti asjaomastesse ülesannetesse (sh täiendavatesse meetmetesse). 

Euroopa solidaarsuskorpuse teemavaldkondade ja raamistiku alla kuuluvate tegevuste puhul (st 2–12 kuud kestev 

teenistus, mis läbitakse programmiriigis) soovitatakse vabatahtlike valimisel kindlasti kasutada Euroopa solidaarsuskorpuse 

andmebaasi, kus vabatahtlikus tegevuses osaleda soovivad noored oma profiili registreerivad. 

Täiendavad meetmed 

Eesmärkide saavutamiseks ja süsteemse mõju tugevdamiseks võib projekt hõlmata asjaomaste täiendavate meetmete 

korraldamist. Need täiendavad meetmed võivad olla töövarjuna tegutsemine, koosolekud, õpikojad, konverentsid, 

seminarid, koolituskursused, juhendamine jne. 

 

MILLINE ON SELLES PROJEKTIS OSALEVATE ORGANISATSIOONIDE ROLL?  

 Euroopa vabatahtliku teenistuse meetmetes osalevad organisatsioonid võtavad endale järgmised rollid ja 

ülesanded.  
 

 Taotlev organisatsioon: vastutab taotluse esitamise, toetuslepingu allkirjastamise ja haldamise ning 
kogu projekti aruandluse ja koordineerimise eest. Taotlev organisatsioon vastutab ka üldiselt Euroopa 
vabatahtliku teenistuse meetmete elluviimise eest. Taotleja võib, aga ei pruugi, tegutseda ka saatva või 
vastuvõtva organisatsioonina. 
 

 Saatvad või vastuvõtvad organisatsioonid viivad ellu Euroopa vabatahtliku teenistuse meetmeid ja 
toetavad vabatahtlikke projekti igal etapil.  
 

Assotsieerunud partnerid: Peale Euroopa vabatahtliku teenistuse meetmetes ametlikult osalevate ja Euroopa vabatahtliku 
teenistuse kehtiva akrediteeringuga organisatsioonide võib Euroopa vabatahtliku teenistuse strateegiline projekt kaasata 
assotsieerunud partnereid, kes annavad oma panuse projekti konkreetsete ülesannete täitmisse / meetmete elluviimisse 
või toetavad projekti levitamistegevust ja jätkusuutlikkust. Lepingust tulenevate haldusküsimuste puhul ei loeta 
assotsieerunud partnereid projektipartneriteks ja neile ei eraldata rahalisi vahendeid. Küll aga tuleb selgelt kirjeldada nende 
osalemist ja rolli projektis ja eri meetmetes ning samuti seda, kuidas nad võivad tuua kavandatud tegevusse lisaväärtust, 
investeerides oma ressursse ja oskusteavet.  
 

MILLISEID KRITEERIUME KASUTATAKSE SELLE PROJEKTI HINDAMISEL?  

Allpool on loetletud ametlikud kriteeriumid, millele projekt peab vastama, et programmi Erasmus+ alusel toetust saada.  

 

ÜLDISED ABIKÕLBLIKKUSKRITEERIUMID  

 

Abikõlblikud osalevad 
organisatsioonid 

Osalev organisatsioon võib olla:  

 mittetulundusorganisatsioon, ühendus, valitsusväline organisatsioon; 

 Euroopa noorte valitsusväline organisatsioon; 

 sotsiaalne ettevõte;  

 kohaliku tasandi avalik-õiguslik asutus;  
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ning samuti: 

 riigi või piirkonna tasandi avalik-õiguslik asutus15; 

 piirkondade ühendus; 

 Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus; 

 ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsev kasumit taotlev asutus. 

 

mis asub programmiriigis või ELi naabriks olevas partnerriigis (1.–4. piirkond, vt käesoleva 
juhendi A osa jagu „Abikõlblikud riigid”). 

Kes võib esitada 
taotluse? 

 
Taotluse võib esitada iga programmiriigis asutatud ja asjaomasel taotluse esitamise tähtajal 
Euroopa vabatahtliku teenistuse koordineeriva organisatsiooni kehtivat akrediteeringut omav 
osalev organisatsioon.  
 
Taotleval organisatsioonil peavad olema tõestatud head varasemad tulemused Euroopa 
vabatahtliku teenistuse tegevuses noorte liikuvusprojektide valdkonnas vähemalt ühe 
koordineeriva organisatsioonina. Taotleja peab olema kaasatud lõpule viidud projektidesse 
„Euroopa nooredˮ või „Erasmus+ˮ viimase kolme aasta jooksul enne taotluse esitamise 
tähtaega ja need projektid pidid kaasama kokku vähemalt kuut Euroopa vabatahtliku teenistuse 
vabatahtlikku. 
 

Osalevate 
organisatsioonide arv  
 

 

Taotlusvormi saab märkida ühe organisatsiooni (taotleja),  
 
Liikuvusmeetmete elluviimises peavad kaasa lööma vähemalt kaks eri riikide organisatsiooni 
(vähemalt üks saatev organisatsioon ja üks vastuvõttev organisatsioon).  

Meetmete elluviimine programmiriikides: Kõik osalevad organisatsioonid peavad asuma 
mõnes programmiriigis. 

Meetmete elluviimine ELi naabriks olevas partnerriigis: meetme elluviimises peavad kaasa 
lööma vähemalt üks programmiriigi osalev organisatsioon ja üks ELi naabriks oleva partnerriigi 
osalev organisatsioon. 
 

Akrediteerimine 
Osalevatel organisatsioonidel, v.a taotlejal, peab olema kehtiv akrediteering Euroopa 
vabatahtlikus teenistuses kaasalöömise esimesel päeval.  

Projekti kestus  
12–36 kuud.  

Projektid tuleb igal juhul lõpule viia 31. augustiks 2020.  

Teenistuse kestus  

 
Pikaajaline teenistus: 216 kuni 12 kuud (ei sisalda reisimisele kuluvat aega).  
 
Lühiajaline teenistus: 2 nädalat kuni 2 kuud17 (ei sisalda reisimisele kuluvat aega). Tingimus: 
lühiajalist vabatahtlikku teenistust on lubatud korraldada meetmete puhul, kus osaleb 
vähemalt kümme vabatahtlikku, kes läbivad oma teenistuse koos (rühmateenistus), või kuhu 
kaasatutest moodustavad võrdse või suurema osa vähemate võimalustega noored.  
 

Teenistuse koht (kohad)  

 
Programmiriigi vabatahtlik peab teenistuse ellu viima teises programmiriigis või ELi naabriks 
olevas partnerriigis.  
ELi naabriks oleva partnerriigi vabatahtlik peab teenistuse ellu viima programmiriigis.  
 

Abikõlblikud osalejad  
 
17–30aastased noored, kes elavad saatva organisatsiooni riigis. Vabatahtlik võib osaleda 
Euroopa vabatahtlikus teenistuses vaid üks kord. 

                                                            
15

 Riigi või piirkonna tasandi avalik-õiguslikuks asutuseks peetakse selles kontekstis avaliku sektori asutust, mis 1) pakub teenuseid või omab pädevust 
halduspiirkonnas, mis hõlmab kogu riigi või piirkonna territooriumi, ning 2) omab monopoli ehk asjaomases riigis või piirkonnas puuduvad teised samu 
ülesandeid täitvad asutused (tüüpilised näited on ministeeriumid, riiklikud ametid, piirkondlikud omavalitsused jne). Sellega jäävad koolid, ülikoolid ja muud 
asutused – isegi kui nad on asutatud asjaomase riigi õiguse alusel – sellest kategooriast välja, liigitudes kohaliku tasandi avalik-õiguslikeks asutusteks.   
16 Pikaajaline Euroopa vabatahtlik teenistus algab 60 päevast (ei sisalda reisimisele kuluvat aega) 
17 Lühiajaline teenistus kestab kuni 59 päeva (ei sisalda reisimisele kuluvat aega). 
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Erand: vabatahtlikud, kes on osalenud lühiajalises teenistuses, võivad osaleda Euroopa 
vabatahtlikus teenistuses ühe korra veel.  
 

Kellele esitada taotlus?  Selle riigi riiklikule büroole, kus asub taotlev organisatsioon. 

Millal esitada taotlus? 

Taotlejad peavad esitama oma toetustaotluse hiljemalt 26. aprillil kell 12.00 (keskpäev 
Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida hakatakse ellu viima ajavahemikus sama aasta 1. 
septembrist kuni järgmise aasta 31. jaanuarini detsembrini.  
 
Mitte kõik riiklikud bürood ei pruugi olla võimelised seda meedet ellu viima. Lisateavet saab 
riikliku büroo veebisaidilt. 
 

Võimalik lisatähtaeg:  

Kui eelarves on kasutamata jääke, siis võivad riiklikud bürood korraldada teise taotlusvooru, 
millele kohaldatakse selles juhendis toodud tingimusi. Riiklikud bürood teavitavad sellisest 
võimalusest oma veebisaidi kaudu. 

Kui korraldatakse teine taotlusvoor, siis peavad taotlejad esitama oma toetustaotluse hiljemalt 
4. oktoobril kell 12.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida hakatakse ellu viima 
ajavahemikus järgmise aasta 1. veebruarist kuni 31. maini. 

 

Kuidas esitada taotlus? Üksikasjaliku teabe selle kohta, kuidas esitada taotlus, leiab käesoleva juhendi C osast. 

Muud kriteeriumid  

 
Taotlus tuleb esitada taotleja riigi riiklikule büroole. 
Organisatsioon saab taotluse strateegilise Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti konkursi 
kohta esitada vaid ühe korra.  

Selleks et säilitada selge seos riigiga, kus asub riiklik büroo, peab vähemalt üks saatvatest 
organisatsioonidest või vastuvõttev organisatsioon olema iga Euroopa vabatahtliku teenistuse 
meetme puhul riigist, kus asub riiklik büroo, kellele esitatakse taotlus. 

Ettevalmistav külaskäik: üksnes Euroopa vabatahtliku teenistuse meetmete puhul, kuhu on 
kaasatud vähemate võimalustega noored.  
Kui projekti puhul on ette nähtud ettevalmistav külaskäik, tuleb kinni pidada järgmistest 
abikõlblikkuskriteeriumidest: 

 ettevalmistava külaskäigu kestus: kuni 2 päeva (ei hõlma reisimisele kuluvaid päevi); 
 osalejate arv: üks osaleja saatva organisatsiooni kohta. Osalejate arvu võib 

suurendada, kui kõik täiendavad osalejad on meetmes osalevad vähemate 
võimalustega vabatahtlikud. 

 
Taotlevaid organisatsioone hinnatakse asjaomaste kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal. Lisateabe saamiseks 
palume tutvuda käesoleva juhendi C osaga.  
 

TOETUSE MÄÄRAMISE KRITEERIUMID 

Projekte hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:  
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Projekti asjakohasus 
(kuni 35 punkti) 
 

projektiettepaneku asjakohasus, võttes arvesse: 

- meetme eesmärke (vt jagu „Millised on liikuvusprojekti eesmärgid?”): 

- osalevate organisatsioonide ja individuaalsete osalejate vajadusi ning 
eesmärke 

- tõendatud arusaamist Euroopa vabatahtliku teenistuse hartas 
sätestatud Euroopa vabatahtliku teenistuse põhimõtetest ning selle 
meetme strateegilisest kasutusest ühe või mitme kindlakstehtud 
probleemi lahendamiseks kooskõlas programmi Erasmus+ kohaste 
prioriteetidega 

mil määral sobib projektiettepanek selleks, et:  

- jõuda vähemate võimalustega noorteni, sealhulgas pagulaste, 
varjupaigataotlejate ja sisserändajateni 

- edendada mitmekülgsust, kultuuride ja religioonide vahelist dialoogi, 
ühiseid vabadusväärtusi, sallivust ning inimõiguste austamist; samuti 
parandada meediakirjaoskust, kriitilist mõtlemist ja noorte 
algatusvõimet projektide jaoks 

mil määral sobib projektiettepanek selleks, et: 

- võimaldada osalejatel saavutada kvaliteetseid õpitulemusi 

- tugevdada osalevate organisatsioonide suutlikkust ja rahvusvahelist 
haaret 

- Juhul, kui on kaasatud assotsieerunud partnereid: assotsieerunud 
partnerite kaasamine asjaomastesse ülesannetesse. 

Projekti ülesehituse ja elluviimise 
kvaliteet 
(kuni 30 punkti) 
 
 

 Euroopa vabatahtliku teenistuse kasutamise strateegiliste eesmärkide, 
sealhulgas projektiettepaneku kõikide etappide (ettevalmistuste tegemine, 
liikuvusmeetmete elluviimine ja järelmeetmete võtmine) selgus, täielikkus 
ning kvaliteet 

 projekti strateegiliste eesmärkide ja väljapakutud meetmete kokkusobivus 

 taotleja vastav varasem kogemus meetme eesmärkide saavutamisel 

 kui see on asjakohane, osalejate õpitulemuste tunnustamise ja 
valideerimise korra kvaliteet ning Euroopa läbipaistvuse ja tunnustamise 
vahendite järjepidev kasutamine 

 osalejate liikuvusmeetmetesse valimise ja/või kaasamise meetmete 
asjakohasus 

 Euroopa solidaarsuskorpuse raamesse kuuluvate Euroopa vabatahtliku 
teenistuse tegevuste puhul kasutatakse vabatahtlike valimiseks Euroopa 
solidaarsuskorpuse andmebaasiEuroopa solidaarsuskorpuse raamesse 
kuuluvate Euroopa vabatahtliku teenistuse tegevuste puhul vabatahtlike 
valimiseks Euroopa solidaarsuskorpuse andmebaasi kasutamise ulatus 

 projektipartnerite väljavalimise ja nendega koostöö tegemise kavade 
kvaliteet 

Mõju ja tulemuste levitamine 
(kuni 35 punkti) 
 

 Projekti tulemuste hindamise meetmete kvaliteet 

 projekti võimalik mõju: 

- osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele projekti ajal ning 
projekti lõppedes 

- kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja/või Euroopa tasandil muudele kui 
projektis otseselt osalevatele organisatsioonidele ja isikutele 

 nende meetmete asjakohasus ja kvaliteet, mille eesmärk on levitada 
projekti tulemusi osalevate organisatsioonide seas ning mujal 

 
Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektiettepanekute puhul, mis koguvad vähemalt 60 punkti. Peale selle peavad 
projektid koguma iga eespool nimetatud toetuse määramise kriteeriumi puhul vähemalt poole maksimumpunktidest (st 
kriteeriumide „projekti asjakohasus” ning „mõju ja tulemuste levitamine” puhul vähemalt 17,5 punkti ning kriteeriumi 
„projekti ülesehituse ja elluviimise kvaliteet” puhul vähemalt 15 punkti). 
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MIDA VEEL TULEKS SELLE MEETME KOHTA TEADA? 

ÄÄREPOOLSEIMATEST PIIRKONDADEST, ÜLEMEREMAADEST JA -TERRITOORIUMIDELT PÄRIT / SINNA SUUNDUVAD OSALEJAD 

Kooskõlas määrusega, millega kehtestatakse Erasmus+ programm, mis kutsub programmi rakendamisel üles arvestama liidu 
äärepoolseimate piirkondade ning ülemeremaade ja -territooriumide kaugusest tingitud kitsendustega, sätestatakse 
spetsiaalsed rahastamisreeglid, et toetada tavapäraste rahastamisreeglitega (tuginevad toetusele ühikukulude katmiseks 
reisi pikkuse vahemiku kohta) ebapiisavalt kaetud äärepoolseimatest piirkondadest ning ülemeremaadest ja -
territooriumidelt pärit / sinna suunduvate osalejate suuri reisikulusid.  
 
Õpirände projektide taotlejatel on lubatud taotleda erakorraliste kulude eelarvest rahalist toetust äärepoolseimatest 
piirkondadest ning ülemeremaadest ja -territooriumidelt pärit / sinna suunduvate osalejate reisikulude katteks (kuni 80 % 
kõigist abikõlblikest kuludest, vt „Millised on rahastamiseeskirjad?”) See on lubatud eeldusel, et taotlejad põhjendavad, 
miks tavapärased rahastamisreeglid (tuginevad toetusele ühikukulude katmiseks reisi pikkuse vahemiku kohta) ei kata 
osalejate reisikuludest vähemalt 70 %. 
 

MUU TEAVE 

Täiendavad kriteeriumid ja kasuliku lisateabe selle meetme kohta leiab käesoleva juhendi I lisast. Huvitatud 
organisatsioonidel palutakse lugeda enne rahalise toetuse taotlemist hoolikalt läbi selle lisa asjaomased jaod. 



MILLISED ON RAHASTAMISEESKIRJAD?  

Liikuvusprojekti eelarve koostamisel tuleb kinni pidada järgmistest rahastamiseeskirjadest:  

A) NOORTEVAHETUS  

Toetuskõlblikud kulud Rahastamismehhanism Summa Eraldamise eeskiri 

Reisimine 

Toetus, mis aitab katta osalejate ja neid 
saatvate isikute kulud seoses reisimisega 
lähtekohast projekti elluviimise kohta 
ning tagasi; 

 

lisaks vajaduse korral võimaliku 
ettevalmistava külaskäiguga seotud 
reisikulud 

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

Kui reisi pikkus on 10–99 km:  
20 eurot osaleja kohta 

Aluseks võetakse reisi pikkus osaleja 
kohta; reisi pikkuse arvutamisel tuleb 
kasutada Euroopa Komisjoni vahemaa 
arvutamise kalkulaatorit18. Taotleja 
peab märkima ühel suunal läbitava 
vahemaa, et oleks võimalik arvutada 
ELi toetus, millega toetatakse edasi-
tagasi sõitu19. 
 

Kui reisi pikkus on 100–499 km:  

180 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 500–1999 km:  

275 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 2000–2999 km:  

360 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 3000–3999 km:  

530 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 4000–7999 km:  

820 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 8000 km või enam:  

1300 eurot osaleja kohta 

Suurteks 
riigisisesteks 
reisikuludeks ette 
nähtud lisatoetus 

Lisatoetus:  

 edasi-tagasi sõiduks päritoluriigi 
siseselt peamisesse 
keskusesse/lennujaama ja (või) 
rongi-/bussijaama jõudmiseks  

ja/või 

 edasi-tagasi sõiduks vastuvõtva riigi 
siseselt kaugemal paiknevasse 

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

Riigisisesteks reisikuludeks, mis on suuremad kui 225 
eurot:  

180 eurot osaleja ja edasi-tagasi sõidu kohta (sh saatvad 
isikud)20 

Suurte riigisiseste reisikulude jaoks, mis 
ületavad 225 eurot (edasi-tagasi sõidu 
kohta), ja tingimusel, et need kulud on 
taotlusvormil hästi põhjendatud.  

                                                            
18

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_et.htm 
19

 Nt kui Madridist (Hispaaniast) pärit isik osaleb meetmes, mida viiakse ellu Roomas (Itaalias), peab taotluse esitaja a) arvutama välja vahemaa Madridist Rooma (1365,28 km); b) valima sobiva reisi pikkuse vahemiku 
(500–1999 km) ning c) arvutama ELi toetuse, millega aidatakse katta osaleja kulud seoses reisimisega Madridist Rooma ja tagasi (275 eurot).     
20 Kui see on taotlusvormil nõuetekohaselt põhjendatud, võib osaleja saada kaks lisatoetust suurte riigisiseste reisikulude katmiseks, et osaleda samas liikuvusmeetmes: üks peamisesse keskusesse/lennujaama ja/või rongi-/bussijaama jõudmiseks 

päritoluriigi siseselt ja üks lisaks vastuvõtva riigi siseselt kaugemal paiknevasse lõppsihtkohta jõudmiseks.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_et.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_et.htm
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lõppsihtkohta jõudmiseks 
(peamisest keskusest/lennujaamast 
ja (või) rongi-/bussijaamast) 

 

Korralduslik 
toetus 

Kulud, mis on otseselt seotud 
liikuvusmeetmete elluviimisega  

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

A5.1 meetme elluviimise päevas osaleja kohta21  

Aluseks võetakse meetme kestus 
osaleja kohta (mis hõlmab vajaduse 
korral ka üht reisimisele kuluvat päeva 
enne meetme elluviimise algust ja üht 
reisimisele kuluvat päeva pärast 
meetme elluviimise lõppemist) 

Erivajadustega 
seotud toetus 

Lisakulud, mis on otseselt seotud 
osalejatega, kellel on puue, ja neid 
saatvate isikutega (sealhulgas reisi- ja 
elamiskulud, kui need on põhjendatud, 
ning nende osalejate toetus ei ole juba 
kaetud eelarvekategooriatega 
„reisimine” ja „korralduslik toetus”)  

Tegelikud kulud  100 % toetuskõlblikest kuludest 

Tingimus: rahalise toetuse taotlemist 
erivajadustega seotud toetuse ja 
erakorraliste kulude katmiseks tuleb 
põhjendada taotlusvormis 

                                                            
21 Sh rühmajuhid ja saatvad isikud.  
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Erakorralised 
kulud 

Kulud, mis on seotud viisa, 
elamislubade, vaktsineerimisega  

Kulud, mis tekivad vähemate 
võimalustega noorte toetamisel teistega 
võrdsetel tingimustel (v.a osalejate ja 
neid saatvate isikute reisikulud ning 
korralduslik toetus)  

Kulud, mis on seotud osalejate 
majutamisega ettevalmistava külaskäigu 
ajal  

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

Äärepoolseimatest piirkondadest, 
ülemeremaadest ja -territooriumidelt 
pärit / sinna suunduvate osalejate 
suured reisikulud (vt üksikasju jaost 
„Mida veel tuleks selle meetme kohta 
teada?”) 

Tegelikud kulud  

Finantstagatisega seotud kulud: 75 % toetuskõlblikest 
kuludest 
 
Suured reisikulud: kuni 80 % abikõlblikest kuludest 
 
Muud kulud: 100 % toetuskõlblikest kuludest 
 

 
  



  
 

 

B osa – Noorte ja noorsootöötajate õpirände projekt 

B) EUROOPA VABATAHTLIK TEENISTUS  

Toetuskõlblikud kulud Rahastamismehhanism Summa Eraldamise eeskiri 

Reisimine 

Toetus, mis aitab katta osalejate ja neid 
saatvate isikute kulud seoses reisimisega 
lähtekohast projekti elluviimise kohta 
ning tagasi  

 

lisaks vajaduse korral võimaliku 
ettevalmistava külaskäiguga seotud 
reisikulud 

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

Kui reisi pikkus on 10–99 km:  
20 eurot osaleja kohta 

Aluseks võetakse reisi pikkus osaleja kohta; reisi 
pikkuse arvutamisel tuleb kasutada Euroopa 
Komisjoni vahemaa arvutamise kalkulaatorit22. 
Taotleja peab märkima ühel suunal läbitava 
vahemaa, et oleks võimalik arvutada ELi toetus, 
millega toetatakse edasi-tagasi sõitu23.  
 

Kui reisi pikkus on 100–499 km:  

180 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 500–1999 km:  

275 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 2000–2999 km:  

360 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 3000–3999 km:  

530 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 4000–7999 km:  

820 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 8000 km või enam:  

1300 eurot osaleja kohta 

Suurteks 
riigisisesteks 
reisikuludeks 
ette nähtud 
lisatoetus 

Lisatoetus:  

 edasi-tagasi sõiduks päritoluriigi 
siseselt peamisesse 
keskusesse/lennujaama ja (või) 
rongi-/bussijaama jõudmiseks  

ja/või 

 edasi-tagasi sõiduks vastuvõtva riigi 
siseselt kaugemal paiknevasse 
lõppsihtkohta jõudmiseks 

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

Riigisisesteks reisikuludeks, mis on suuremad kui 
225 eurot:  

180 eurot osaleja ja edasi-tagasi sõidu kohta (sh 
saatvad isikud)24 

Suurte riigisiseste reisikulude jaoks, mis ületavad 
225 eurot (edasi-tagasi sõidu kohta), ja tingimusel, 
et need kulud on taotlusvormil hästi põhjendatud.  

                                                            
22

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_et.htm 
23

 Nt kui Madridist (Hispaaniast) pärit isik osaleb meetmes, mida viiakse ellu Roomas (Itaalias), peab taotluse esitaja a) arvutama välja vahemaa Madridist Rooma (1365,28 km); b) valima sobiva reisi pikkuse vahemiku (500–1999 km) ning c) 

arvutama ELi toetuse, millega aidatakse katta osaleja kulud seoses reisimisega Madridist Rooma ja tagasi (275 eurot).     
24 Kui see on taotlusvormil nõuetekohaselt põhjendatud, võib osaleja saada kaks lisatoetust suurte riigisiseste reisikulude katmiseks, et osaleda samas liikuvusmeetmes: üks peamisesse keskusesse/lennujaama ja/või rongi-/bussijaama jõudmiseks 

päritoluriigi siseselt ja üks lisaks vastuvõtva riigi siseselt kaugemal paiknevasse lõppsihtkohta jõudmiseks.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_et.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_et.htm
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(peamisest keskusest/lennujaamast 
ja (või) rongi-/bussijaamast) 

 

Korralduslik 
toetus 

Kulud, mis on otseselt seotud 
õpirändemeetmete elluviimisega  

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

 

A5.2 päevas vabatahtliku kohta25 

 

Aluseks võetakse viibimise kestus osaleja kohta 
(mis hõlmab vajaduse korral ka üht reisimisele 
kuluvat päeva enne meetme elluviimise algust ja 
üht reisimisele kuluvat päeva pärast meetme 
elluviimise lõppemist) 

Individuaalne 
toetus  

Vabatahtlikule antav taskuraha isiklike 
lisaväljaminekute tarvis  

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

 

A5.3 päevas vabatahtliku kohta 

 

Aluseks võetakse viibimise kestus osaleja kohta 
(mis hõlmab vajaduse korral ka üht reisimisele 
kuluvat päeva enne meetme elluviimise algust ja 
üht reisimisele kuluvat päeva pärast meetme 
elluviimise lõppemist) 

Keeletugi 

Kulud, mis on seotud toega, mida 
pakutakse osalejatele enne ärasõitu või 
meetme elluviimise ajal selleks, et 
parandada vabatahtliku tööülesannete 
täitmisel kasutatava keele oskust  

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

Üksnes meetmete puhul, mis kestavad 2–12 kuud: 
150 eurot keeletuge vajava osaleja kohta 

Tingimus: taotlejad peavad lähtuma meetme 
töökeelega seotud toe taotlemisel enda 
vajadustest keelte järele, mida Erasmus+ 
veebipõhise keeletoe kaudu ei pakuta.  

Erivajadustega 
seotud toetus 

Saatvate isikute elamis- ja reisikulud, kui 
need on põhjendatud, ning kui nende 
osalejate toetus ei ole kaetud 
eelarvekategooriaga „reisimine”. 
Lisakulud, mis on otseselt seotud 
osalejatega, kellel on puue, ja neid 
saatvate isikutega (sealhulgas reisi- ja 
elamiskulud, kui need on põhjendatud, 
ega ole kaetud eelarvekategooriatega 
„reisimine” ja „korralduslik toetus”)  

Tegelikud kulud  100 % toetuskõlblikest kuludest 
Tingimus: rahalise toetuse taotlemist 
erivajadustega seotud toetuse katmiseks tuleb 
põhjendada taotlusvormis  

                                                            
25 sh Euroopa vabatahtlikus teenistuses osalevaid vähemate võimalustega vabatahtlikke saatvad isikud.  
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Erakorralised 
kulud 

Kulud, mis on seotud viisa, elamislubade, 
vaktsineerimisega  

Kulud, mis tekivad vähemate 
võimalustega noorte toetamisel teistega 
võrdsetel tingimustel, sh eriettevalmistus 
ja tugevdatud mentorlus (v.a osalejate ja 
neid saatvate isikute reisikulud ning 
korralduslik toetus)  

Kulud, mis on seotud osalejate 
majutamisega ettevalmistava külaskäigu 
ajal   

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

Äärepoolseimatest piirkondadest, 
ülemeremaadest ja -territooriumidelt 
pärit / sinna suunduvate osalejate 
suured reisikulud (vt üksikasju jaost 
„Mida veel tuleks selle meetme kohta 
teada?”) 

Tegelikud kulud  

 
Finantstagatisega seotud kulud: 75 % 
toetuskõlblikest kuludest 
 
Suured reisikulud: kuni 80 % abikõlblikest kuludest 
 
Muud kulud: 100 % toetuskõlblikest kuludest 

 

Tingimus: rahalise toetuse taotlemist erakorraliste 
kulude katmiseks tuleb põhjendada taotlusvormis  

 
 

C) NOORSOOTÖÖTAJATE LIIKUVUS  

Toetuskõlblikud kulud Rahastamismehhanism Summa Eraldamise eeskiri 

Reisimine 

Toetus, mis aitab katta osalejate ja 
neid saatvate isikute kulud seoses 
reisimisega lähtekohast projekti 
elluviimise kohta ning tagasi 

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

Kui reisi pikkus on 10–99 km:  
20 eurot osaleja kohta Aluseks võetakse reisi pikkus osaleja 

kohta; reisi pikkuse arvutamisel tuleb 
kasutada Euroopa Komisjoni vahemaa 
arvutamise kalkulaatorit26. Taotleja 
peab märkima ühel suunal läbitava 
vahemaa, et oleks võimalik arvutada 
ELi toetus, millega toetatakse edasi-
tagasi sõitu27.  

Kui reisi pikkus on 100–499 km:  

180 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 500–1999 km:  

275 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 2000–2999 km:  

360 eurot osaleja kohta 

                                                            
26

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_et.htm 
27

 Nt kui Madridist (Hispaaniast) pärit isik osaleb meetmes, mida viiakse ellu Roomas (Itaalias), peab taotluse esitaja a) arvutama välja vahemaa Madridist Rooma (1365,28 km); b) valima sobiva reisi pikkuse vahemiku (500–1999 km) ning c) 

arvutama ELi toetuse, millega aidatakse katta osaleja kulud seoses reisimisega Madridist Rooma ja tagasi (275 eurot).     

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_et.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_et.htm
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Kui reisi pikkus on 3000–3999 km:  

530 eurot osaleja kohta 

 

Kui reisi pikkus on 4000–7999 km:  

820 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 8000 km või enam:  

1300 eurot osaleja kohta 

Suurteks 
riigisisesteks 
reisikuludeks ette 
nähtud lisatoetus 

Lisatoetus:  

 edasi-tagasi sõiduks päritoluriigi 
siseselt peamisesse 
keskusesse/lennujaama ja (või) 
rongi-/bussijaama jõudmiseks  

ja/või 

 edasi-tagasi sõiduks vastuvõtva 
riigi siseselt kaugemal paiknevasse 
lõppsihtkohta jõudmiseks 
(peamisest 
keskusest/lennujaamast ja (või) 
rongi-/bussijaamast) 

 

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

Riigisisesteks reisikuludeks, mis on suuremad kui 225 
eurot:  

180 eurot osaleja ja edasi-tagasi sõidu kohta (sh saatvad 
isikud)28 

Suurte riigisiseste reisikulude jaoks, mis 
ületavad 225 eurot (edasi-tagasi sõidu 
kohta), ja tingimusel, et need kulud on 
taotlusvormil hästi põhjendatud.  

Korralduslik 
toetus 

Kulud, mis on otseselt seotud 
liikuvusmeetmete elluviimisega  

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

A5.4 meetme elluviimise päevas osaleja kohta29 

Kuni 1100 eurot osaleja kohta30  

Aluseks võetakse viibimise kestus 
osaleja kohta (mis hõlmab vajaduse 
korral ka üht reisimisele kuluvat päeva 
enne meetme elluviimise algust ja üht 
reisimisele kuluvat päeva pärast 
meetme elluviimise lõppemist) 

Erivajadustega 
seotud toetus 

Lisakulud, mis on otseselt seotud 
osalejatega, kellel on puue, ja neid 
saatvate isikutega (sealhulgas reisi- ja 
elamiskulud, kui need on põhjendatud, 
ning nende osalejate toetus ei ole juba 
kaetud eelarvekategooriatega 
„reisimine” ja „korralduslik toetus”)  

Tegelikud kulud  100 % toetuskõlblikest kuludest 

Tingimus: rahalise toetuse taotlemist 
erivajadustega seotud toetuse ja 
erakorraliste kulude katmiseks tuleb 
põhjendada taotlusvormis 

                                                            
28 Kui see on taotlusvormil nõuetekohaselt põhjendatud, võib osaleja saada kaks lisatoetust suurte riigisiseste reisikulude katmiseks, et osaleda samas liikuvusmeetmes: üks peamisesse keskusesse/lennujaama ja/või rongi-/bussijaama jõudmiseks 

päritoluriigi siseselt ja üks lisaks vastuvõtva riigi siseselt kaugemal paiknevasse lõppsihtkohta jõudmiseks.  

29 Sh koolitajad, vahendajad ja saatvad isikud. 
30

 SH KOOLITAJAD, VAHENDAJAD JA SAATVAD ISIKUD.  
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Erakorralised 
kulud 

Kulud, mis on seotud viisa, 
elamislubade, vaktsineerimisega 

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

Äärepoolseimatest piirkondadest, 
ülemeremaadest ja -territooriumidelt 
pärit / sinna suunduvate osalejate 
suured reisikulud (vt üksikasju jaost 
„Mida veel tuleks selle meetme kohta 
teada?”) 

Tegelikud kulud  

Finantstagatisega seotud kulud: 75 % toetuskõlblikest 
kuludest 
Suured reisikulud: kuni 80 % abikõlblikest kuludest 
Muud kulud: 100 % toetuskõlblikest kuludest 
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D) STRATEEGILINE EUROOPA VABATAHTLIK TEENISTUS  

Toetuskõlblikud kulud Rahastamismehhanism Summa Eraldamise eeskiri 

Reisimine 

Toetus, mis aitab katta osalejate ja neid 
saatvate isikute kulud seoses reisimisega 
lähtekohast projekti elluviimise kohta 
ning tagasi  

 

lisaks vajaduse korral võimaliku 
ettevalmistava külaskäiguga seotud 
reisikulud 

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

Kui reisi pikkus on 10–99 km:  
20 eurot osaleja kohta 

Aluseks võetakse reisi pikkus osaleja kohta; reisi 
pikkuse arvutamisel tuleb kasutada Euroopa 
Komisjoni vahemaa arvutamise kalkulaatorit31. 
Taotleja peab märkima ühel suunal läbitava 
vahemaa, et oleks võimalik arvutada ELi toetus, 
millega toetatakse edasi-tagasi sõitu32.  
 

Kui reisi pikkus on 100–499 km:  

180 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 500–1999 km:  

275 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 2000–2999 km:  

360 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 3000–3999 km:  

530 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 4000–7999 km:  

820 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 8000 km või enam:  

1300 eurot osaleja kohta 

Suurteks 
riigisisesteks 
reisikuludeks 
ette nähtud 
lisatoetus 

Lisatoetus:  

 edasi-tagasi sõiduks päritoluriigi 
siseselt peamisesse 
keskusesse/lennujaama ja (või) 
rongi-/bussijaama jõudmiseks  

ja/või 

 edasi-tagasi sõiduks vastuvõtva riigi 
siseselt kaugemal paiknevasse 
lõppsihtkohta jõudmiseks 
(peamisest keskusest/lennujaamast 
ja (või) rongi-/bussijaamast) 

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

Riigisisesteks reisikuludeks, mis on suuremad kui 
225 eurot:  

180 eurot osaleja ja edasi-tagasi sõidu kohta (sh 
saatvad isikud)33 

Suurte riigisiseste reisikulude jaoks, mis ületavad 
225 eurot (edasi-tagasi sõidu kohta), ja tingimusel, 
et need kulud on taotlusvormil hästi põhjendatud.  

                                                            
31

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_et.htm 
32

 Nt kui Madridist (Hispaaniast) pärit isik osaleb meetmes, mida viiakse ellu Roomas (Itaalias), peab taotluse esitaja a) arvutama välja vahemaa Madridist Rooma (1365,28 km); b) valima sobiva reisi pikkuse vahemiku (500–1999 km) ning c) 

arvutama ELi toetuse, millega aidatakse katta osaleja kulud seoses reisimisega Madridist Rooma ja tagasi (275 eurot).     
33 Kui see on taotlusvormil nõuetekohaselt põhjendatud, võib osaleja saada kaks lisatoetust suurte riigisiseste reisikulude katmiseks, et osaleda samas liikuvusmeetmes: üks peamisesse keskusesse/lennujaama ja/või rongi-/bussijaama jõudmiseks 

päritoluriigi siseselt ja üks lisaks vastuvõtva riigi siseselt kaugemal paiknevasse lõppsihtkohta jõudmiseks.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_et.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_et.htm
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Korralduslik 
toetus 

Kulud, mis on otseselt seotud 
õpirändemeetmete elluviimisega  

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

 

A5.2 päevas vabatahtliku kohta34 

 

Aluseks võetakse viibimise kestus osaleja kohta 
(mis hõlmab vajaduse korral ka üht reisimisele 
kuluvat päeva enne meetme elluviimise algust ja 
üht reisimisele kuluvat päeva pärast meetme 
elluviimise lõppemist) 

Individuaalne 
toetus  

Vabatahtlikule antav taskuraha isiklike 
lisaväljaminekute tarvis  

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

 

A5.3 päevas vabatahtliku kohta 

 

Aluseks võetakse viibimise kestus osaleja kohta 
(mis hõlmab vajaduse korral ka üht reisimisele 
kuluvat päeva enne meetme elluviimise algust ja 
üht reisimisele kuluvat päeva pärast meetme 
elluviimise lõppemist) 

Keeletugi 

Kulud, mis on seotud toega, mida 
pakutakse osalejatele enne ärasõitu või 
meetme elluviimise ajal selleks, et 
parandada vabatahtliku tööülesannete 
täitmisel kasutatava keele oskust  

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

Üksnes meetmete puhul, mis kestavad 2–12 kuud: 
150 eurot keeletuge vajava osaleja kohta 

Tingimus: taotlejad peavad lähtuma meetme 
töökeelega seotud toe taotlemisel enda 
vajadustest keelte järele, mida Erasmus+ 
veebipõhise keeletoe kaudu ei pakuta.  

Erivajadustega 
seotud toetus 

Saatvate isikute elamis- ja reisikulud, kui 
need on põhjendatud, ning kui nende 
osalejate toetus ei ole kaetud 
eelarvekategooriaga „reisimine”. 
Lisakulud, mis on otseselt seotud 
osalejatega, kellel on puue, ja neid 
saatvate isikutega (sealhulgas reisi- ja 
elamiskulud, kui need on põhjendatud, 
ega ole kaetud eelarvekategooriatega 
„reisimine” ja „korralduslik toetus”)  

Tegelikud kulud  100 % toetuskõlblikest kuludest 
Tingimus: rahalise toetuse taotlemist 
erivajadustega seotud toetuse katmiseks tuleb 
põhjendada taotlusvormis  

                                                            
34 sh Euroopa vabatahtlikus teenistuses osalevaid vähemate võimalustega vabatahtlikke saatvad isikud. 



 
 

26 

 

Erakorralised 
kulud 

Kulud, mis on seotud viisa, elamislubade, 
vaktsineerimisega  

Kulud, mis tekivad vähemate 
võimalustega noorte toetamisel teistega 
võrdsetel tingimustel, sh eriettevalmistus 
ja tugevdatud mentorlus (v.a osalejate ja 
neid saatvate isikute reisikulud ning 
korralduslik toetus)  

Kulud, mis on seotud osalejate 
majutamisega ettevalmistava külaskäigu 
ajal   

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

Äärepoolseimatest piirkondadest, 
ülemeremaadest ja -territooriumidelt 
pärit / sinna suunduvate osalejate 
suured reisikulud (vt üksikasju jaost 
„Mida veel tuleks selle meetme kohta 
teada?”) 

Tegelikud kulud  

 
Finantstagatisega seotud kulud: 75 % 
toetuskõlblikest kuludest 
 
Suured reisikulud: kuni 80 % abikõlblikest kuludest 
 
Muud kulud: 100 % toetuskõlblikest kuludest 

 

Tingimus: rahalise toetuse taotlemist erakorraliste 
kulude katmiseks tuleb põhjendada taotlusvormis  

 

Täiendavate 
meetmete 
kulud 

Kulud, mis on otseselt seotud projekti 
täiendavate meetmete elluviimisega  

 

Kaudsed kulud:  

toetuskõlblik on kindla määraga summa, 
mis ei ületa 7 % projekti täiendavate 
meetmete abikõlblikest otsestest kuludest 
ning mis kajastab toetusesaaja üldiseid 
projektiga täiendavate meetmetega 
seotud halduskulusid (nt elektri- või 
internetiarved, ruumidega seotud kulud, 
alaliste töötajatega seotud kulud jne) 

Tegelikud kulud  Kuni 80 % abikõlblikest kuludest 
Tingimus: rahalise toetuse taotlemist tuleb 
põhjendada taotlusvormis ja see peab olema 
põhjendatud seoses kavandatavate meetmetega. 
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B osa – Noorte ja noorsootöötajate õpirände projekt 

E) KORRALDUSLIK TOETUS  

Summad sõltuvad riigist, kus liikuvusmeedet ellu viiakse. Projektide puhul, mille esitaja on: riigi või piirkonna tasandi avalik-
õiguslik asutus; piirkondade ühendus; Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus; ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas 
tegutsev kasumit taotlev asutus, vähendatakse allpool esitatud summasid 50 % võrra. 

 

 
 Noortevahetus 

(eurot päevas) 

 
Euroopa vabatahtlik 

teenistus 
(eurot päevas) 

 

Noorsootöötajate 
liikuvus 

(eurot päevas)  

 A5.1 A5.2 A5.4 

Belgia 37 20 65 

Bulgaaria 32 17 53 

Tšehhi Vabariik 32 17 54 

Taani 40 21 72 

Saksamaa 33 18 58 

Eesti 33 18 56 

Iirimaa 39 21 74 

Kreeka 38 21 71 

Hispaania 34 18 61 

Prantsusmaa 37 19 66 

Horvaatia 35 19 62 

Itaalia 39 21 66 

Küpros 32 21 58 

Läti 34 19 59 

Leedu 34 18 58 

Luksemburg 36 21 66 

Ungari 33 17 55 

Malta 37 20 65 

Madalmaad 39 21 69 

Austria 39 18 61 

Poola 34 18 59 

Portugal 37 20 65 

Rumeenia 32 17 54 

Sloveenia 34 20 60 

Slovakkia 35 19 60 

Soome 39 21 71 

Rootsi 39 21 70 

Ühendkuningriik 40 21 76 

endine Jugoslaavia 
Makedoonia vabariik 

28 15 45 

Island 39 21 71 

Liechtenstein 39 21 74 

Norra 40 21 74 

Türgi 32 17 54 



  
 

 

28 
 

B osa – Noorte ja noorsootöötajate õpirände projekt 

Partnerriik 29 15 48 
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B osa – Noorte ja noorsootöötajate õpirände projekt 

F) INDIVIDUAALNE TOETUS  

Summad sõltuvad riigist, kus liikuvusmeedet ellu viiakse.  

 

  
Euroopa vabatahtlik 

teenistus 
(eurot päevas) 

 

 

 A5.3 

Belgia 4 

Bulgaaria 3 

Tšehhi Vabariik 4 

Taani 5 

Saksamaa 4 

Eesti 3 

Iirimaa 5 

Kreeka 4 

Hispaania 4 

Prantsusmaa 5 

Horvaatia 4 

Itaalia 4 

Küpros 4 

Läti 3 

Leedu 3 

Luksemburg 4 

Ungari 4 

Malta 4 

Madalmaad 4 

Austria 4 

Poola 3 

Portugal 4 

Rumeenia 2 

Sloveenia 3 

Slovakkia 4 

Soome 4 

Rootsi 4 

Ühendkuningriik 5 

endine Jugoslaavia Makedoonia 
vabariik 

2 

Island 5 

Liechtenstein 5 

Norra 5 

Türgi 3 

Partnerriik 2 
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Lk 286 

e. EUROOPA VABATAHTLIKU TEENISTUSE VABATAHTLIKE OSALEMISE TINGIMUSED  

VÄLJAVALIMINE 

Vabatahtlikke võivad välja valida kõik projektiga hõlmatud organisatsioonid (tavaliselt teeb seda saatev või koordineeriv 
organisatsioon).  
 
Euroopa vabatahtlik teenistus on avatud kõikidele noortele, kaasa arvatud vähemate võimalustega noored. Vabatahtlikud 
valitakse välja õiglasel, läbipaistval ja objektiivsel moel, olenemata nende etnilisest kuuluvusest, usulistest 
tõekspidamistest, seksuaalsest sättumusest, poliitilistest vaadetest jms. Eelneva kvalifikatsiooni, haridustaseme, 
erikogemuste või keeleoskuse kohta nõudeid ei esitata. Vabatahtliku omaduste kohta võib esitada konkreetsemaid 
nõudmisi, kui seda õigustab Euroopa vabatahtliku teenistuse tegevusest või konkreetsest projektist tulenevate ülesannete 
iseloom.  
 
Selleks et lihtsustada Euroopa vabatahtliku teenistuse pikaajaliste vabatahtlike valimist Euroopa solidaarsuskorpuse 
raamesse kuuluvate Euroopa vabatahtliku teenistuse tegevuste liikuvusmeetmete jaoks (st 2–12 kuud kestvad 
liikuvusmeetmed tegevused, mis toimuvad programmiriigis), soovitatakse Euroopa vabatahtliku teenistuse akrediteeritud 
organisatsioonidel valida vabatahtlikud kindlasti Euroopa solidaarsuskorpuse andmebaasist, kus kõik vabatahtlikus 
tegevuses osaleda soovivad noored oma profiili registreerivad. Valikuprotsess peaks alati olema kooskõlas Euroopa 
vabatahtliku teenistuse ja Euroopa solidaarsuskorpuse põhimõtete ja kvaliteedinõuetega. 

 

VABATAHTLIKUGA SÕLMITAV LEPING 

Enne Euroopa vabatahtlikku teenistusse lähetamist peavad kõik vabatahtlikud allkirjastama koordineeriva organisatsiooniga 
vabatahtliku tegevuse lepingu. Lepingus määratakse kindlaks ülesanded, mida vabatahtlik täidab Euroopa vabatahtliku 
teenistuse raames, eeldatavad õpitulemused jne. Vabatahtlik saab koordineerivalt organisatsioonilt lepingu osana Euroopa 
vabatahtliku teenistuse teabekomplekti, mis sisaldab teavet selle kohta, mida Euroopa vabatahtlikult teenistuselt oodata 
ning kuidas kasutada Noortepassi ja saada pärast tegevuse lõpetamist tunnistus. Vabatahtliku teenistuse leping jääb 
partnerite ja vabatahtlike vaheliseks sisedokumendiks, toetust andev riiklik büroo võib selle esitamist siiski nõuda. 
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PROGRAMMIJUHENDI MUUD MUUDATUSED 

1. Üliõpilaste ja kõrgharidustöötajate õpirände projekt  

Lk 37 

Allmärkus 20: 2016 2017. aastaks ei ole ette nähtud programmi- ja partnerriikide vahelist praktikat Erasmus+ toetusega ega 

ELi vahenditest. 

Lk 38 

Allmärkuses 24 esitatud veebisaidi aadress ec.europa.eu/institutions/index_et.htm tuleks asendada järgmisega:  
 

http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_et 

 

2. Millised on rahastamiseeskirjad?  

Lk 44 

Üliõpilastele ja kõrgkoolide töötajatele ette nähtud liikuvusprojektidega seotud taotluste esitajad peavad märkima 
taotlusvormi järgmise teabe:  

 liikuvusmeetmetes osalevate üliõpilaste ja töötajate eeldatav arv;  

 kavandatavate liikuvusmeetmete kogukestus osaleja kohta; 

 kahel eelmisel aastal ellu viidud (üliõpilaste ja töötajatega seotud) liikuvusmeetmete arv ning kogukestus. 

Programmiriigi riiklikud bürood annavad selle põhjal taotlejatele toetust teatud hulga (kuni taotluses esitatud maksimaalse 
arvu) liikuvusmeetmete jaoks.  
 
 

3. Korraldusliku toetuse andmine (kõrgkoolidele või konsortsiumidele): 

Lk 45 

Nii programmi- kui ka partnerriikide kõrgkoolid kohustuvad järgima kvaliteetse liikuvuse tagamiseks kõiki harta 
põhimõtteid, sealhulgas tagama, et kõrgkoolist lähetatavad õpirändemeetmetes osalejad on meetme jaoks hästi ette 
valmistatud, olles muu hulgas omandanud vajaliku keeleoskuse, ja pakkuma kõrgkooli saabuvatele õpirändemeetmetes 
osalejatele asjakohast keeletuge. Selleks võib kasutada kõrgkooli olemasolevaid keeleõppevõimalusi. Nendel kõrgkoolidel, 
kes suudavad tagada üliõpilaste ja töötajate kvaliteetse liikuvuse, sealhulgas keeletoe, väiksemate kuludega (või kes 
rahastavad seda muudest kui ELi allikatest), on võimalus kanda osa50 % korralduslikust toetusest üle täiendavate 
liikuvusmeetmete rahastamiseks. Sellise paindlikkuse tase täpsustatakse toetuslepingus.  

 
 

4. C) Toetus töötajate liikuvuse jaoks  

Lk 49 (jälgimise lihtsustamiseks on tabel järgmisel leheküljel esitatud terviklikul kujul) 
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Kui reisi pikkus on 10–99 km:  

 

a. Programmiriikide vaheline töötajate liikuvus: 20 eurot osaleja kohta 

b. Programmiriikide ja partnerriikide vaheline töötajate liikuvus: 0 eurot osaleja kohta 
 

Kui reisi pikkus on 8000 km või enam:  

a. Programmiriikide vaheline töötajate liikuvus: 1300 eurot osaleja kohta 

b. Programmiriikide ja partnerriikide vaheline töötajate liikuvus: 1100 eurot osaleja kohta 

C) TOETUS TÖÖTAJATE LIIKUVUSE JAOKS 

Töötajad saavad ELi toetust, mis aitab katta välismaal viibimise ajal nende reisi- ja elamiskulud, järgmiselt: 
 

Toetuskõlblikud kulud Rahastamismehhanism Summa 
Eraldamise 

eeskiri 

Reisimine 

Toetus, mis aitab katta 
osalejate kulud seoses 
reisimisega lähtekohast 
meetme elluviimise 
kohta ja tagasi 

Toetus ühikukulude 
katmiseks 

Kui reisi pikkus on 10–99 km:  

a. Programmiriikide vaheline 
töötajate liikuvus: 20 eurot 
osaleja kohta 

b. Programmiriikide ja 
partnerriikide vaheline töötajate 
liikuvus: 0 eurot osaleja kohta 

Aluseks 
võetakse reisi 
pikkus osaleja 
kohta; reisi 
pikkuse 
arvutamisel 
tuleb kasutada 
Euroopa 
Komisjoni 
vahemaa 
arvutamise 
kalkulaatorit35. 
Taotleja peab 
märkima ühel 
suunal 
läbitava 
vahemaa, et 
oleks võimalik 
arvutada ELi 
toetus, millega 
toetatakse 
edasi-tagasi 
sõitu36. 
 

Kui reisi pikkus on 100–499 km:  

180 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 500–1999 km:  

275 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 2000–2999 
km:  

360 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 3000–3999 
km:  

530 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 4000–7999 
km:  

820 eurot osaleja kohta 

Kui reisi pikkus on 8000 km või 
enam:  

a. Programmiriikide vaheline 
töötajate liikuvus: 1300 eurot 
osaleja kohta 

b. Programmiriikide ja 
partnerriikide vaheline töötajate 
liikuvus: 1100 eurot osaleja 
kohta 

                                                            
35

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_et.htm 
36 Nt kui Madridist (Hispaaniast) pärit isik osaleb meetmes, mida viiakse ellu Roomas (Itaalias), peab taotluse esitaja a) arvutama välja vahemaa Madridist 
Rooma (1365,28 km); b) valima sobiva reisi pikkuse vahemiku (500–1999 km) ning c) arvutama ELi toetuse, millega aidatakse katta osaleja kulud seoses 
reisimisega Madridist Rooma ja tagasi (275 eurot).     

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_et.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_et.htm
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5. Lisastipendiumid sihtpiirkondadest pärit üliõpilastele  

Lk 118 

Kavandatud Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad võiksid saada kuni 24 üliõpilastele mõeldud lisastipendiumit kogu 
magistriõppekursuse perioodi kohta (kolm vastuvõtmist). Neid lisastipendiume pakutakse selleks, et vastata ELi 
välispoliitikaprioriteetidele seoses kõrgharidusega ning arvestada asjaomaste partnerriikide erinevat majandusliku ja 
sotsiaalse arengu taset. Stipendiumid tuleb eraldada üliõpilastele, kes on pärit üheksast kaheksast allpool nimetatud 
piirkonnast: 

 

6. Mittekumuleeruv toetus  

Lk 254 

Iga ELi rahastatava projekti puhul võib anda ELi eelarvest ühele toetusesaajale ainult ühe toetuse. Samu kulusid ei rahastata 
mingil juhul liidu eelarvest teist korda.  
Topeltrahastamise ohu vältimiseks peab taotleja taotlusvormi asjaomases jaotises esitama kõikide muude kas sama või mis 
tahes muu projektiga seoses samal aastal saadud või taotletud rahastuse allikad ja summad, sealhulgas tegevustoetused. 
 
Kattuvaid või väga sarnaseid taotlusi, mille on esitanud sama taotleja või sama konsortsiumi teised partnerid, hinnatakse 
topeltrahastamise ohu vältimiseks eraldi.  
 
Erasmus+ riiklike büroode hallatavate detsentraliseeritud meetmete puhul lükatakse tagasi taotlused, mille sama taotleja 
või konsortsium on esitanud kaks või enam korda kas samale büroole või eri büroodele, võidakse rahastada vaid ühe korra. 
Kui teised taotlejad või konsortsiumid esitavad samu või väga sarnaseid taotlusi, kontrollitakse neid hoolikalt ning nad kõik 
võidakse samadel alustel tagasi lükata. 
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7. Projekti tähtajad ja makseviisid  

Lk 261 

1. põhimeede – 
üliõpilaste ja 
kõrgkoolide 

töötajate liikuvus 

4 kuud 
taotluse 

esitamise 
tähtajast 
arvates 

4 kuud taotluse 
esitamise 
tähtajast 
arvates 

60 päeva jooksul 
lõpparuande 

riiklikule büroole 
laekumisest arvates 

2 Ei Jah 

Eelmakse: 80 % – 
20 % 

Jääksumma: 0 % 

2. põhimeede – 
kuni kaheaastased 

strateegilised 
partnerlused 

4 kuud 
taotluse 

esitamise 
tähtajast 
arvates 

5 kuud taotluse 
esitamise 
tähtajast 
arvates 

60 päeva jooksul 
lõpparuande 

riiklikule büroole 
laekumisest arvates 

1 Jah Ei 
Eelmakse: 80 % 

Jääksumma: 20 % 

 

8. ECVET 

Lk 20, 275, 278, 330 

Osutatud lehekülgedel esitatud ECVETi veebisaidi aaress http://www.ecvet-team.eu/ tuleks asendada järgmisega:  
 
http://www.ecvet-secretariat.eu 
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