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Peatamisklausel 

Euroopa Komisjon tegi 23. novembril 2011 ettepaneku ajavahemikku 2014–2020 hõlmava ELi haridus-, 
koolitus-, noorsoo- ja spordiprogrammi kohta (edaspidi „programm”). Euroopa seadusandjad ei ole seda veel 
vastu võtnud. Sellest hoolimata otsustas komisjon avaldada konkursikutse, et programmi rakendamisega 
saaks sujuvalt alustada niipea, kui Euroopa seadusandjad on vastu võtnud selle programmi põhiõigusakti, ja 
et potentsiaalsed Euroopa Liidu toetuse saajad saaksid oma taotlused aegsasti ette valmistada. 

Käesolev konkursikutse kehtib, kui on täidetud järgmised tingimused: 

— Euroopa seadusandjad võtavad programmi kehtestava põhiõigusakti vastu ilma oluliste muudatusteta; 

— põhiõigusaktiga asutatud programmikomitee esitab positiivse arvamuse ega esita vastuväiteid; 

— pärast programmikomiteega konsulteerimist võtab komisjon vastu 2014. aasta tööprogrammi; 

— kui eelarvepädevad institutsioonid võtavad 2014. aasta eelarve vastu, on seal kättesaadavad 2014. aasta 
eelarveprojektis ettenähtud assigneeringud või juhul, kui eelarvet vastu ei võeta, siis on kättesaadavad 
ajutiste kaheteistkümnendike süsteemis sätestatud assigneeringud. 

Seega ei ole praegune konkursikutse komisjonile siduv. Juhul kui Euroopa seadusandjad teevad põhiõigu
saktis olulisi muudatusi, on konkursikutse avaldajal õigus praegusest konkursikutsest loobuda või see 
tühistada ja algatada uus konkursikutse, mille sisu on muudetud ja kus taotluste esitamiseks on uued 
tähtajad. 

1. Sissejuhatus ja eesmärgid 

Konkursikutse aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt vastuvõetav määrus, millega kehtestatakse 
liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm „Erasmus+”. Selle määruse vastuvõtmine on konkur
sikutse rakendamise eeltingimus. Programm hõlmab ajavahemikku 2014–2020. Programmi „Erasmus+” 
erieesmärgid on sätestatud selle kehtestamise määruse artiklites 5, 11 ja 16. 

2. Meetmed 

Konkursikutse hõlmab programmi „Erasmus+” alljärgnevaid meetmeid. 

1. põhimeede – üksikisikute õppimisega seotud liikuvus 

— Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus
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— Ühise magistriprogrammi õpingud 

— Euroopa Vabatahtliku Teenistuse korraldatavad suurüritused 

2. põhimeede – innovatsioonile ja headele tavadele suunatud koostöö 

— Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonna strateegilised partnerlused 

— Teadmusühendused 

— Valdkondlikud oskusühendused 

— Noorsoovaldkonna suutlikkuse tõstmine 

3. põhimeede – poliitikavaldkonna reformi toetamine 

— Struktureeritud dialoog: kohtumised noorte ja noorsoovaldkonna otsusetegijate vahel 

Jean Monnet’ meetmed 

— Jean Monnet’ õppetoolid 

— Jean Monnet’ moodulid 

— Jean Monnet’ pädevuskeskused 

— Jean Monnet’ meetmed asutuste või ühenduste toetamiseks 

— Jean Monnet’ võrgustikud 

— Jean Monnet’ projektid 

Sport 

— Spordi valdkonna koostööpartnerlused 

— Euroopa tasandi mittetulunduslike spordisündmuste toetamine 

3. Toetuse saamise kriteeriumid 

Programmis „Erasmus+” võivad osaleda kõik avaliku või erasektori asutused, kes tegutsevad haridus-, 
koolitus-, noorsoo- ja spordi valdkonnas. Lisaks võivad noorte õppurite ja töötajate liikuvusega ning noor
soovaldkonna strateegiliste partnerlustega seonduvaid taotlusi esitada noorte rühmitused, kes osalevad noor
sootöös, kuid ei osale tingimata mõne noorteorganisatsiooni töös. 

Programmis „Erasmus+” võivad osaleda alljärgnevad riigid ( 1 ). 

Programmi „Erasmus+” meetmetes võivad osaleda järgmised programmiga ühinenud riigid: 

— Euroopa Liidu 28 liikmesriiki; 

— EFTA/EMP riigid: Island, Liechtenstein, Norra ( 2 ); 

— Euroopa Liidu kandidaatriigid: Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ( 3 ); 

— Šveitsi Konföderatsioon ( 4 ).
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( 1 ) Välja arvatud Jean Monnet’ meetmete puhul, mis on avatud kogu maailmas asuvatele kõrgharidusasutustele. 
( 2 ) Islandi, Liechtensteini ja Norra osalemine sõltub EMP ühiskomitee otsusest. Kui programmi „Erasmus+” käsitlev määrus 

ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepingusse inkorporeeritud ajaks, mil tehakse otsus toetuse andmise kohta, siis neist 
riikidest pärit osalejaid ei rahastata ega võeta arvesse konsortsiumide/partnerluste minimaalse suuruse puhul. 

( 3 ) Türgi ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi käesolevas konkursikutses osalemise eelduseks on komisjoni ja iga 
vastava riigi pädeva asutuse vahel allkirjastatav vastastikuse mõistmise memorandum. Kui vastastikuse mõistmise 
memorandumit ei ole allkirjastatud ajaks, mil tehakse otsus toetuse andmise kohta, siis neist riikidest pärit osalejaid 
ei rahastata ega võeta arvesse konsortsiumide/partnerluste minimaalse suuruse puhul. 

( 4 ) Šveitsi Konföderatsiooni osalemise eelduseks on selle riigiga sõlmitud kahepoolne leping. Kui kahepoolset lepingut ei 
ole allkirjastatud ajaks, mil tehakse otsus toetuse andmise kohta, siis Šveitsi Konföderatsioonist pärit osalejaid ei 
rahastata ega võeta arvesse konsortsiumide/partnerluste minimaalse suuruse puhul.



Teatavad programmi „Erasmus+” meetmed on avatud ka partnerriikide organisatsioonidele. 

Osalemise üksikasjalikud tingimused on esitatud programmi „Erasmus+” juhendis. 

4. Taotluste hindamise kriteeriumid 

Käesoleva konkursikutsega hõlmatud meetmetes osalemise taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel: 

1. ja 3. põhimeede, sport (Euroopa tasandi mittetulunduslikud spordisündmused): 

— projekti asjakohasus; 

— projekti kavandamise ja rakendamise kvaliteet; 

— mõju ja ulatuslikkus; 

2. põhimeede, Jean Monnet’ meetmed, sport (spordi valdkonna koostööpartnerlused): 

— projekti asjakohasus; 

— projekti kavandamise ja rakendamise kvaliteet; 

— projekti meeskonna kvaliteet ja koostöö korraldus; 

— mõju ja levitamine. 

Konkreetsete meetmete hindamise kriteeriumeid on üksikasjalikult kirjeldatud programmi „Erasmus+” juhen
dis. 

5. Eelarve ja projektide kestus 

Konkursikutsega seotud kogueelarve on hinnanguliselt 1 507,3 miljonit eurot. 

Haridus ja koolitus: 1 305,3 miljonit eurot 

Noorsootöö: 174,2 miljonit eurot 

Jean Monnet' meetmed: 11,2 miljonit eurot 

Sport: 16,6 miljonit eurot 

Eraldatav toetuse suurus ja projektide kestus sõltub projekti liigist ja projekti kaasatud partnerite arvust. 

6. Taotluste esitamise tähtajad 

Kõik alljärgnevad taotluste esitamise tähtajad lõpevad kell 12 Brüsseli aja järgi. 

1. põhimeede 

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas tegutsevate üksikisikute liikuvus 
(kõik) 

17. märts 2014 

Ainult noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus 30. aprill 2014 

Ainult noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus 1. oktoober 2014 

Ühise magistriprogrammi õpingud 27. märts 2014 

Euroopa Vabatahtliku Teenistuse korraldatavad suurüritused 3. aprill 2014
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2. põhimeede 

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonna strateegilised partnerlused (kõik) 30. aprill 2014 

Ainult noorsoovaldkonna strateegilised partnerlused 1. oktoober 2014 

Teadmusühendused, valdkondlikud oskusühendused 3. aprill 2014 

Noorsoovaldkonna suutlikkuse tõstmine 3. aprill 2014 
2. september 2014 

3. põhimeede 

Kohtumised noorte ja noorsoovaldkonna otsusetegijate vahel 30. aprill 2014 
1. oktoober 2014 

Jean Monnet' meetmed 

Jean Monnet’ õppetoolid, moodulid, pädevuskeskused, toetus asutustele või 
ühendustele, võrgustikud, projektid 

26. märts 2014 

Spordivaldkonna meetmed 

Spordi valdkonna koostööpartnerlused 15. mai 2014 

Euroopa tasandi mittetulunduslikud spordisündmused 14. märts 2014 
15. mai 2014 

Taotluste esitamise üksikasjalik kirjeldus on esitatud programmi „Erasmus+” juhendis. 

7. Täielik teave 

Konkursikutse üksikasjalikud tingimused, sealhulgas prioriteedid, on esitatud programmi „Erasmus+” 
juhendis järgmisel veebisaidil: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/ 

Programmi „Erasmus+” juhend on käesoleva konkursikutse lahutamatu osa ja seal esitatud osalemise ja 
rahastamise tingimusi kohaldatakse käesoleva konkursikutse suhtes täielikult.
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