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Tegevuse eesmärgid
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Comenius Regio koostööprojektide eesmärk on tugevdada hariduse Euroopa mõõdet, edendades
koostöötegevusi Euroopa üldharidusega tegelevate kohalike ja piirkondlike ametiasutuste vahel.
Partnerlused annavad erinevate piirkondade haridusasutustele võimaluse koos koolide ja muude
haridusvaldkonna tegijatega teha koostööd ühes või enamas ühist huvi pakkuvas valdkonnas.
Comenius Regio koostööprojektid aitavad osalevatel piirkondadel arendada ja vahetada parimat
kogemust koolihariduses, töötada välja piirideülese jätkusuutliku koostöö töövahendeid,
tugevdada Euroopa mõõdet üldhariduses ning pakkuda Euroopa õpikogemust õpetajatele,
õpilastele ja koolisüsteemi haldamise eest vastutajatele.
Comenius Regio koostööprojektid hõlmavad kahte partnerpiirkonda. Mõlemad partnerpiirkonnad
peavad kaasama
- kohaliku või piirkondliku üldharidusega tegeleva ametiasutuse;
- vähemalt ühe kooli;
- vähemalt ühe asjakohase kohaliku partneri (nt noorte- või spordiklubi, lastevanemate või
õpilaste ühenduse, kohaliku õpetajate koolitusinstituudi, muu õpivõimaluste pakkuja,
kutseõppeasutuse, kohaliku tööandja, muuseumi, konsultatsioonifirma / nõuandva organi).
Rahastuse taotlemisel vastab nõuetele ainult kohalik või piirkondlik üldharidusega tegelev
ametiasutus ning ta peab oma piirkonnas projekti koordineerima.
Comenius Regio koostööprojektid peavad hõlmama partnerpiirkondi kahest elukestva õppe
programmis osalevast riigist. Üks osalevatest piirkondadest peab asuma EL liikmesriigis.
Comenius Regio koostööprojektid peavad oma tegevuses keskenduma selgelt määratletud
teemadele. Need võivad käsitleda üldhariduse korraldust, koolide ja kohalike partnerite vahelist
koostööd (nt formaalsete või mitteformaalsete õpivõimaluste pakkujad) või üldhariduse ühiseid
probleeme (nt kaasav haridus, koolivägivald, rassism ja ksenofoobia). Koostöö peab viima
konkreetsete tulemusteni (näit publikatsioonid, sündmused nagu konverents või seminar).
Comenius Regio koostööprojektid peaksid aitama piirkondadel parandada noorte inimeste
haridusvõimalusi. Comenius Regio peaeesmärk on mitte otseselt hõlmata õpilasi või üliõpilasi,
vaid keskenduda koolide arengule ja edendada partnerpiirkondade struktuurset koostööd.
Õpilased ja üliõpilased saavad üldjuhul Comenius Regio koostööprojektidest kaudset kasu,
erinevalt põhiosalejatest.
Näiteid Comenius Regio koostööprojektide raames korraldatavatest tegevustest:
• kõikide koostööprojektis osalevate asutuste projektikoosolekud;
• kooliharidusega tegelevate töötajate lähetused (nt õpetajate lähetused, kohaliku/piirkondliku
kooli juhtkonna õppelähetused);
• tegevusuuringud, väikesed uurimused;
• töövarjuks olemine;
• kogemuste ja hea kogemuse vahetus välismaal asuvate partnerkoolidega / kohalike
omavalitsustega;
• vastastikused õpitegevused ja ühised koolituskursused;
• konverentsid, seminarid ja õpikojad;
• teadlikkuse tõstmise kampaaniad;
• koostöötegevustega seotud dokumentide koostamine, avaldamine ja levitamine;
• partnerlusse hõlmatud töötajate keeleline ettevalmistus;
• koostöö teiste projektidega teemaga seotud valdkondades (k.a Comeniuse mitmepoolsete
projektide ja Comeniuse mitmepoolsete võrgustikega), sealhulgas vajadusel õpiränne võrgustiku
üritustele, kogemuste vahetamine teiste piirkonna institutsioonidega;
• ühised enesehindamistegevused;
• projekti kogemuste ja tulemuste levitamine.
Taotlejad peaksid juba taotlusetapis konkreetselt läbi mõtlema, kuidas tagada tulemuste
jätkusuutlikkus. See võib olla toetus koolide kahe- või mitmepoolsetele koostööprojektidele,
õpetajate lähetuste või õppelähetuste regulaarne korraldamine, samuti uute meetodite ja
tegevusvormide loomine.
Comenius Regio koostööprojektid peavad levitama oma tulemusi partnerorganisatsioonides ning
toetama muid piirkondi või asutusi nende kogemusest kasu saamisel. Taotlusetapis palutakse
neil esitada levitusplaan ning mõtted selle kohta, kuidas nemad ja teised saavad tulemusi
kasutada.

Kes on kasusaaja?

Comenius Regio koostööprojekte saab ühendada juba olemasolevate sõpruslinnade või muude
Euroopa haridusprogrammide tegevustega, kuid need peavad selgelt looma uusi
koostöötegevusi, samuti süvendama olemasolevat üldharidusalast koostööd ning näitama, et EL
finantseeritavad tegevused ei kattu.
Kohalikud ja piirkondlikud haridusametid, koolid, õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja muud
vastava piirkonna / kohaliku omavalitsuse üldhariduse/noorsootöö asjakohased ühendused ja
sidusrühmad.
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Kes võivad taotleda?

Kohalikud ja piirkondlikud haridusvaldkonnas tegutsevad ametiasutused peavad esitama
taotluse. Osalemisõigusega ametiasutuste loendi teeb kättesaadavaks iga osaleva riigi vastutav
ametiasutus ja see avaldatakse elukestva õppe / Comeniuse veebilehel
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm
PRIORITEEDID
Palun kontrollige kohalikust riiklikust büroost, kas kohaldatakse riigisiseseid prioriteete.
Comeniuse Regio koostööprojektidel ei ole Euroopa prioriteete.
KUIDAS TAOTLEDA?
Detsentraliseeritud tegevus. Taotlused tuleb saata taotleja riiklikule büroole.
Lisateabe saamiseks tutvuge palun kohaliku riikliku büroo veebilehega.
Valikumenetlus:
NA1

Taotlemise tähtaeg
(tähtajad):

21. veebruar 2012

Kestus
Minimaalne kestus:
2 aastat
Maksimaalne kestus:
2 aastat
Märkus kestuse
Puudub
kohta:
FINANTSSÄTTED
Lisateabe saamiseks tutvuge palun käesoleva juhendraamatu 1. osa 4. peatükiga “Finantsjuhend”.
Kohaldatav(ad)
Rahastamine toimub mobiilsustegevuste korral kindlaksmääratud summas ning projekti
toetuste tabel(id):
lisakulude korral tegelike kulude alusel. Kindlaksmääratud summad on toodud tabelis 4.
Mobiilsus on reis välismaale, mis teostatakse Regio koostööprojekti raames kas heakskiidetud
partnerasutuse juurde või üritusele või kohtumisele, mis on asjakohane projekti tegevuste
suhtes ja vajalik selle õnnestumiseks. Lisakulude arvutamist selgitatakse elukestva õppe
programmi juhendraamatu 2012 I osa „Üldsätted“ peatükis 4F. Nimetatud peatükis on esitatud
finants- ja lepingulised reeglid, mida taotlejad/toetusesaajad järgima peavad.
Maksimaalne toetus
Projekti lisakulude katmiseks mõeldud toetuse ülempiir on 25 000 eurot.
(eurodes):
Märkus rahastamise
Toetused katavad mobiilsustega, projekti tegevuste elluviimisega ja tulemuste levitamisega
kohta:
seotud kulud. Kaudseid kulusid ei kaeta.
Palun pöörake tähelepanu sellele, et ainult taotluse allkirjastanud asutus vastutab
finantsjuhtimise ja kõikide projekti kulude (otseste väljamaksete) eest. Palun vt elukestva õppe
programmi juhendraamatu 2011 jagu 4 finantsjuhend.
HINDAMIS- JA VALIKUMENETLUSED
Hindamis- ja valikumenetluste kohta lisateabe saamiseks tutvuge palun käesoleva juhendraamatu 1. osa peatükiga “Mis on
projekti elukaar?”.
Osalemisõigusega seotud kriteeriumid
Üldised tingimused:
Elukestva õppe programmi raames esitatavate taotluste üldised nõuetele vastavuse kriteeriumid on sätestatud käesoleva
juhendraamatu 1. osa 3. peatükis.
Osalevad riigid: palun tutvuge käesoleva juhendraamatu 1. osa jaoga "Millised riigid programmis osalevad?”.
Eritingimused:
Taotluse esitab kohalik või piirkondlik üldharidusega tegelev ametiasutus.
Mõlemad partnerid on nõuetele vastavad vastavalt kohaliku riikliku ametiasutuse määratlusele
ning need on osalemisõigusega piirkondlike või kohalike ametiasutuste loendis (vt riiklike
büroode veebilehed).
Iga partner kaasab oma piirkonnast vähemalt ühe kooli ja ühe muu organisatsiooni. Muu
organisatsioon peaks andma olulise panuse projekti eesmärkide täitmiseks.
Partnerpiirkondades osalevad koolid peavad kuuluma asutuste hulka, mille on määratlenud
vastav siseriiklik asutus osalemisõigusega koolide loendis (link:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html).
Hõlmatud organisatsioonide või asutuste töötajad ja esindajad võivad osaleda mobiilsuses.
Igasugune õpilaste osalemine mobiilsustes peab olema põhjendatud koostööprojekti eesmärkide
seisukohast. Osalevate piirkondade koolide haridustöötajad, kes ei tööta ühes osalevatest
koolidest, saavad osaleda mobiilsustes, juhul kui see on seotud projekti tegevustega ning on
riikliku bürooga eelnevalt kokku lepitud.
Töötajad organisatsioonidest, mis ei ole projekti tegevustesse otseselt hõlmatud, kuid mis on
projekti edu seisukohalt olulised, võivad osaleda mobiilsustes, kui see on riikliku bürooga
eelnevalt kokku lepitud.

Minimaalne riikide
arv:
Minimaalne
partnerite arv:
Märkus osalejate
kohta:
Toetuse eraldamise

Palun kontrollige riiklikust büroost, kuhu taotluse esitate, kas on kehtestatud täiendavaid
riigisiseseid nõudeid.
2
2
Maksimaalselt 2 taotlevat asutust, minimaalselt 3 organisatsiooni partnerpiirkonna kohta.
1. Tööplaani kvaliteet
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kriteeriumid

Koostööprojekti eesmärgid on selged, realistlikud ning tegelevad asjakohase teemaga. Projekt
keskendub täpsetele eesmärkidele ja tegevustele. Tööplaan on eesmärkide saavutamiseks
asjakohane ning sobib sellele koostööprojekti liigile. Ülesanded on määratletud ning partnerite
vahel ära jaotatud nii, et tulemuste saavutamine on võimalik ning kõik partnerid on aktiivselt
kaasatud. Oodatavad tulemused on partnerpiirkondade jaoks uued ja uuenduslikud.
2. Koostöö kvaliteet
Partnerpiirkondade osalemine elluviidavates tegevustes on asjakohases tasakaalus. Mõjusa
suhtluse ja koostöö tagamiseks on kavandatud asjakohased meetmed. Taotlusest on selge,
kuidas koolid ja muud kohaliku või piirkondliku tasandi osalejad projekti tegevustesse kaasatakse
ning kuidas nad tegevustes osalevad ja tulemuste saavutamisele kaasa aitavad. Projekti
juhtimise korraldus on asjakohane.
3. Asjakohasus
Taotlus on seotud ühe või mitme Comeniuse programmi eesmärgiga. Comenius Regio
koostööprojekt on oluline hõlmatud piirkondade üldhariduse arenguks.
4. Euroopa lisandväärtus
Euroopa koostöö mõju ja sellest saadav kasu osalevatele asutustele ja piirkondadele on selge ja
hästi määratletud. Piirkonnad on tutvustanud oma Euroopa koostöö edendamise metoodikat
üldhariduse valdkonnas ning kirjeldanud, kuidas Comenius Regio koostööprojekt saab sellele
kaasa aidata.
5. Mõju
Eeldatav mõju mõlemale partnerpiirkonnale on selge ja hästi määratletud. Partnerlus on välja
töötanud metoodika partnerluse eesmärkide täitmise ning nende eeldatava mõju hindamiseks.
Projektitegevuste seire ja hindamine on hästi määratletud.
6. Tulemuste levitamise ja kasutamise kvaliteet
Tulemused on ülekantavad ning teised piirkonnad võivad projekti kogemustest kasu saada.
Tulemuste levitamiseks ja kasutamiseks kavandatud tegevused on asjakohased ja hästi
määratletud. Need hõlmavad osalevad organisatsioonid ning võimalusel laiemat kogukonda.
7. Jätkusuutlikkus
Tulemuste jätkusuutlikkuse tagamise meetmed on selged ja veenvad.
8. Hinna ja kvaliteedi suhe
Eelarve ja selle põhjendused on veenvad ning on kavandatud tegevustega hästi seotud.
Kavandatud mobiilsustegevused on nõuetele vastavad ning vastavad projekti eesmärkidele.

LEPINGU SÕLMIMISE MENETLUS
Valikuprotsessi tulemuste kohta eelteabe saatmise eeldatav kuupäev
Toetusesaajatele lepingu saatmise eeldatav kuupäev
Tegevuse alustamise eeldatav kuupäev
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Juuli
August
August

