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HALDUSMENETLUSED

EUROOPA KOMISJON
KONKURSIKUTSE – EACEA/05/2016
programmi Erasmus+ raames
3. põhimeede: poliitikavaldkonna reformi toetamine
Sotsiaalne kaasamine haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonna kaudu
(2016/C 99/05)
1. Kirjeldus ja eesmärgid
Selle konkursikutse raames toetatakse haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonna projekte, mille eesmärk on edendada ja
tutvustada uuenduslikke häid tavasid, mis kuuluvad 17. märtsi 2015. aasta kodanikuõiguste ning ühiste vabadusel, sallivusel
ja mittediskrimineerimisel põhinevate väärtuste hariduse kaudu edendamist käsitleva avalduse (edaspidi „Pariisi avaldus”) (1)
kohaldamisalasse.
Konkursikutse raames esitatud taotlus peab käsitlema peaasjalikult ühte kahest järgmisest üldeesmärgist ning see tuleb
märkida ka taotlusvormile:
1) vägivaldse radikaliseerumise vältimine ning demokraatlike väärtuste, põhiõiguste, kultuuridevahelise mõistmise ja
kodanikuaktiivsuse edendamine;
2) ebasoodsas olukorras olevate õppijate, sealhulgas sisserändaja taustaga õppijate kaasamise soodustamine, vältides üht
lasi diskrimineerivaid tavasid ja võideldes nende vastu.
Kõik taotlused peavad käsitlema ka vähemalt ühte ja kuni kolme järgmist erieesmärki:
1) sotsiaalsete ja kodanikupädevuste omandamise parandamine ning demokraatlike väärtuste ja põhiõiguste tundmise
ja mõistmise ja nendega seotud vastutustunde edendamine;
2) igasuguse diskrimineerimise ja segregatsiooni ärahoidmine ja nende vastu võitlemine hariduses;
3) õpikeskkonnas soolise võrdõiguslikkuse edendamine, sooliste stereotüüpide vastu võitlemine ja soolise vägivalla
ärahoidmine;
4) kvaliteetse ja kaasava tavahariduse ja -koolituse kättesaadavuse parandamine ebasoodsas olukorras olevate õppijate
vajadustele keskendumise kaudu;
5) eri etnilise või usulise tausta, uskumuste või veendumustega inimeste vahel vastastikuse mõistmise ja austuse eden
damine, sealhulgas stereotüüpide käsitlemine ja kultuuridevahelise dialoogi soodustamine;
6) kriitilise mõtlemise ning küber- ja meediapädevuse edendamine laste, noorte ning noorsoo- ja haridustöötajate seas;
7) kaasavate ja demokraatlike õpikeskkondade loomine;
8) õpetajate ja haridustöötajate toetamine konfliktide lahendamisel ja mitmekesisuse käsitlemisel;
(1) http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf.
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9) radikaliseerumise ärahoidmine vanglates ja kinnistes asutustes;
10) noorte sotsiaalses ja ühiskonnaelus osalemise soodustamine ning kaasavate teavitamistavade arendamine noorteni
jõudmise eesmärgil;
11) õppekeel(t)e omandamise soodustamine hiljuti saabunud sisserändajate puhul;
12) hiljuti saabunud sisserändajate teadmiste hindamine ja varem õpitu valideerimine;
13) mitteformaalse õppe, noorsootöö ja vabatahtliku tegevuse kvaliteedi parandamine.
Konkursikutse koosneb kahest osast:
1. osa: haridus ja koolitus
2. osa: noored
Taotlejad peavad käsitlema vaid ühte eespool nimetatud osa, mis tuleb märkida taotlusvormile.
Kutse raames toetatakse kolme tegevussuunda:
Tegevussuund 1: riikidevahelised koostööprojektid (1. osa ja 2. osa)
Tegevussuund 2: suuremahulised vabatahtliku töö projektid (2. osa)
Tegevussuund 3: programmi „Erasmus+” riiklike büroode võrgustik (1) (2. osa)
Taotlejad peavad käsitlema vaid ühte eespool nimetatud tegevussuunda, mis tuleb märkida taotlusvormile.
2. Toetuskõlblikud taotlejad
Toetuskõlblikud taotlejad on avaliku ja erasektori organisatsioonid, kes tegutsevad Pariisi avaldusega hõlmatud haridus-,
koolitus- ja noorsoovaldkonnas. Konkursikutsele vastamiseks on kõlblikud järgmised taotlejad:
— haridusasutused ja muud koolituse pakkujad;
— riigi/piirkonna/kohaliku tasandi avaliku sektori asutused, kes vastutavad haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonna eest;
— mittetulundusühendused (vabaühendused);
— teadusasutused;
— kaubandusorganisatsioonid ja tööturu osapooled;
— nõustamis- ja tunnustamiskeskused;
— rahvusvahelised organisatsioonid;
— eraettevõtted;
— eespool nimetatud organisatsioonide võrgustikud on samuti toetuskõlblikud, kui nad on juriidilised isikud;
— programmi „Erasmus+” noorsoovaldkonna riiklikud bürood (2).
(1) Programmi „Erasmus+” noorsoovaldkonna
partners_networks/national_agencies_en.htm.
(2) Ainult tegevussuuna 3 puhul.
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Toetuskõlblikud on ainult need taotlused, mille esitavad juriidilised isikud, kes on asutatud järgmistes riikides:
— 28 Euroopa Liidu liikmesriiki;
— Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni / Euroopa Majanduspiirkonna riigid: Island, Liechtenstein ja Norra;
— Euroopa Liidu kandidaatriigid: Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik.
Partnerluse koosseisu miinimumnõuded
Tegevussuund 1: neli organisatsiooni, kes esindavad nelja toetuskõlblikku riiki. Kui projektis osalevad võrgustikud, peab
partnerlus hõlmama vähemalt kahte organisatsiooni, kes ei ole võrgustiku liikmed (nt kahte võrgus
tiku partnerit ja kahte organisatsiooni, kes ei ole võrgustiku liikmed);
Tegevussuund 2: kolm organisatsiooni, kes esindavad kolme toetuskõlblikku riiki.
Tegevussuund 3: neli programmi „Erasmus+” noorsoovaldkonna riiklikku bürood, kes esindavad nelja toetuskõlblikku
riiki.
3. Toetuskõlblik tegevus ja projekti kestus
Meetmed peavad algama ajavahemikus 1.–31. detsembrini 2016. Projekti kestus peab olema kas 24 või 36 kuud. Pro
jekti kestust saab siiski pikendada, kui toetusesaajatel ei ole võimalik projekti pärast lepingu sõlmimist ja projekti algust
neist sõltumatutel täielikult tõendatud põhjustel kavandatud aja jooksul lõpetada. Projekti pikendatakse kuni kuus kuud,
kui taotlus esitatakse lepingus määratud tähtaja jooksul. Projekti pikim kestus on sellisel juhul 42 kuud.
Käesoleva konkursikutse raames rahastatav tegevus võib hõlmata näiteks järgmist (loetelu ei ole ammendav):
Tegevussuund 1 – riikidevahelised koostööprojektid
— Koostöö-/partnerlus- ja võrgustikumudelid, millega on seotud asjaomased (avaliku/erasektori) sidusrühmad eri
sektoritest;
— õppetavade, -vahendite ja -materjalide, sealhulgas õppekavade ja kursuste kohandamine;
— konverentsid, seminarid, töötoad ja kohtumised poliitikakujundajate ja otsustajatega;
— heade tavade ja õpikogemuste hindamine, jagamine ja valideerimine;
— koolitused ja muud suutlikkuse arendamise meetmed (nt õpetajatele, noorsootöötajatele, kohalike omavalituste esin
dajatele, vangla töötajatele jt);
— toetavad lähenemisviisid ja noortevaheline teavitustegevus;
— sihipärased teadlikkuse suurendamise ja teabe levitamise tegevused, mille aluseks on tõhusad kommunikatsioonistra
teegiad ja mis hõlmavad teabematerjali;
— haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonna sellised tegevus- või poliitilised soovitused, mis on olulised Pariisi avalduse
eesmärkide täitmiseks;
— hindamistegevused.
Tegevussuund 2 – suuremahulised vabatahtliku töö projektid
— Vabatahtliku tegevuse projektid toetuskõlblikus riigis elavatele 17–30 aastastele noortele kestusega 2–12 kuud;
— sihipärased teadlikkuse suurendamise ja teabe levitamise meetmed, mis hõlmavad teabematerjali ja tõhusaid kommu
nikatsioonistrateegiaid;
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— konverentsid, seminarid, töötoad ja kohtumised poliitikakujundajate ja otsustajatega;
— vabatahtliku tegevuse valdkonna sellised tegevus- või poliitilised soovitused, mis on olulised hiljuti saabunud sisse
rändajate olukorra seisukohast;
— toetavad lähenemisviisid ja teavitustegevus, mis on suunatud ebasoodsas olukorras olevatele noortele;
— hindamistegevused.
Tegevussuund 3 – programmi „Erasmus+” riiklike büroode võrgustik
— Sihipärased teadlikkuse suurendamise ja teabe levitamise tegevused, mis hõlmavad teabematerjali ja tõhusaid kom
munikatsioonistrateegiaid;
— konverentsid, seminarid, töötoad ja kohtumised poliitikakujundajate ja otsustajatega;
— heade tavade ja õpikogemuste hindamine, jagamine ja valideerimine;
— koostöö-/partnerlus- ja võrgustikumudelid, millega on seotud asjaomased (avaliku/erasektori) sidusrühmad eri
sektoritest;
— õppetavade, -vahendite ja -materjalide arendamine;
— poliitikasoovituste ja parimate tavade näidete koostamine;
— toetavad lähenemisviisid ja teavitustegevus, mis on suunatud ebasoodsas olukorras olevatele noortele;
— koolitused ja muud suutlikkuse arendamise tegevused noori töötajaid ja vabatahtlikke hõlmavate organisatsioonide/
institutsioonide jaoks;
— ennast õigustanud uuenduste/heade tavade ühendamine kohalike, piirkondlike, riiklike ja Euroopa süsteemidega ja
nende süvalaiendamine;
— rohujuuretasandi noorsootöö ja vabatahtlik tegevus kogutud teadmiste katsetamiseks;
— hindamistegevused.
Tegevussuundade 1 ja 3 raames loetakse rahastamiskõlblikuks vaid tegevused, mis toimuvad toetuskõlblikes riikides.
Tegevussuuna 2 raames loetakse rahastamiskõlblikuks vaid tegevused, mis toimuvad ELi liikmesriikides.
4. Toetuse andmise kriteeriumid
Taotlusi hinnatakse väljajätmise, valiku ja toetuse andmise kriteeriumide alusel (1).
Taotluste rahastamisel on toetuse määramise kriteeriumid järgmised:
1) asjakohasus (30 %),
2) projekti kavandamise ja rakendamise kvaliteet (20 %),
3) partnerluse ja koostöö kvaliteet (20 %),
4) mõju, teabe levitamine ja jätkusuutlikkus (30 %).
(1) Vt taotlejate juhendi punktid 7, 8 ja 9.
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ELi rahalise toetuse saamiseks kaalutakse ettepanekuid, mis on saavutanud järgmised minimaalsed kvaliteedikünnised:
— kokku vähemalt 60 % (st nelja kriteeriumi kogutulemus) ja
— vähemalt 50 % iga kriteeriumi puhul.
5. Eelarve
Projektide kaasrahastamiseks konkursikutse raames kasutatav kogueelarve on 13 000 000 eurot ja see jaguneb
järgmiselt:
1. osa – haridus ja koolitus 10 000 000 eurot
2. osa – noored 3 000 000 eurot
Iga osa eelarve ja soovituslik jagunemine tegevussuundade kaupa

Tegevussuund 1: riikidevahelised koostööprojektid

Kokku: 10 500 000 eurot
1. osa: 10 000 000 eurot
2. osa: 500 000 eurot

Tegevussuund 2: suuremahulised vabatahtliku töö projektid

2. osa: 1 000 000 eurot

Tegevussuund 3: programmi „Erasmus+” riiklike büroode võrgustiku 2. osa: 1 500 000 eurot
tegevus

Euroopa Liidu rahaline toetus ei tohi olla suurem kui 90 % kõigist abikõlblikest kuludest.
Maksimaalne toetus projekti kohta on 500 000 eurot.
Amet jätab endale õiguse kõiki selle konkursikutse jaoks ette nähtud vahendeid mitte välja jagada.
6. Taotluste esitamise menetlus ja tähtaeg
Enne elektroonilise taotluse esitamist peavad taotlejad registreerima oma organisatsiooni hariduse, audiovisuaalvald
konna, kultuuri, kodanike ja vabatahtliku tegevuse osalejaportaalis ning saama osaleja tunnuskoodi (PIC). Tunnuskoodi
nõutakse taotlusvormis.
Osalejaportaali kaudu hallatakse kogu organisatsioonidega seotud õigus- ja finantsteavet. Registreerimismenetluse kirjel
dus on portaalis järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/education/participants/portal
Taotlejad peavad hoolikalt tutvuma konkursikutse ja taotluste esitamise menetluse kogu teabega ning kasutama kõiki
taotlusdokumente, mis on esitatud järgmisel aadressil: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
Taotlusdokumendid tuleb esitada interneti kaudu õigel e-vormil, mis on nõuetekohaselt täidetud ning sisaldab kõiki asja
kohaseid lisasid ja täiendavaid dokumente. Taotlusvormid on esitatud järgmisel aadressil: https://eacea.ec.europa.eu/
PPMT/.
Taotlusi, mis ei sisalda kogu vajalikku teavet või mis ei ole esitatud interneti teel määratud tähtaja jooksul, ei võeta
arvesse.
Toetuse taotlused tuleb koostada ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles.
Taotluste esitamise tähtpäev: 30. mai 2016 kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi
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7. Lisateave
Üksikasjalik teave on esitatud taotlejate juhendis.
Konkursikutse suunised ja taotlusdokumendid on esitatud järgmisel veebisaidil:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-througheducation-training-and-youth_en
E-post: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
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