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Koostööprojektid (KA2)

Võimalus arendada ja jagada
uuenduslikke praktikaid ning
tõsta noortevaldkonnas tehtava
töö kvaliteeti.



Prioriteedid
• Noorsootöö kvaliteedi, 

uuenduslikkuse ja 
tunnustamise edendamine

• Noorte aktiivse osaluse, 
algatusvõime ja sotsiaalse 
ettevõtluse edendamine

• Noorte töövõimaluste
soodustamine

• Poliitikate, uuringute ja 
praktikate ühildamine

• Kaasatus ja 
mitmekesisus

• Keskkond ja kliima
• Digi
• Ühised väärtused ja 

ühiskonnas osalus
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Taotlusvõimalused 2021
• Suuremahulised 

koostööprojektid = 
varasem strateegiline
koostöö

• Väikeprojektid
• Rahvusvahelised

noortealgatused



Suuremahulised koostööprojektid

• Organisatsioonide põhitegevuse kvaliteedi parandamine, 
uuenduslike lahenduste väljatöötamine ja rakendamine

• Vahetatakse kogemusi, luuakse käegakatsutavaid tulemusi 
ja tegeldakse nende levitamisega

• Soodustatud on valdkondade ülene koostöö



Väikeprojektid

• Üldiselt samad eesmärgid kui suuremahulistel projektidel, 
kuid nende saavutamine proportsioonis väiksema 
rahastussummaga

• Lisaks esmataotlejate ja vähemate võimalustega inimeste 
kaasamine ning Euroopa dimensiooni ja kodakondsuse 
temaatika toomine kohalikule tasandile



• 12-36 kuud

• Min 3 riiki

• Partnerid võivad olla peaaegu kõik riigid
maailmast

• 100 000€ - 400 000€

• Rahastus eelarvekategooriate järgi

• Partnerid võivad olla peaaegu kõik riigid
maailmast

• Peamiseks sihtgrupiks pigem kogenud
taotlejad, katuseorganisatsioonid, 
suuremad omavalitsused jne.

• 6-24 kuud

• Min 2 riiki

• Partnerid ainult programmiriikidest

• 30 000€ või 60 000€

• Rahastus ühe summana (lump sum)

• Lihtsam taotlus

• Sobilik esmataotlejale

Taotleda võivad kõik organisatsioonid (mitte noortegrupid)
Taotlustähtajad 2 korda aastas (sel aastal 20 mai ja 3. november)

Tingimused
Suuremahulised koostööprojektid: Väikeprojektid:



Suuremahulise koostööprojekti
komponendid
• Projektijuhtimine ja elluviimine
• Rahvusvahelised projektikohtumised
• Õppimis-, õpetamis- ja koolitustegevused
• Projekti tulemused
• Tulemuste levitamise üritused

+ Erikulud
+ Kaasatuse toetus



• Taotleja valib vastavalt projekti suurusele kas 30 000 
või 60 000€

• Eelarve projekti sisene kasutamine täiesti vaba s.h. 
puuduvad igasugused eelarvekategooria (näiteks 
reisitoetus või osalejate toetus)

• Taotluses peab planeeritud eelarve detailselt lahti 
kirjutama

Väikeprojektide eelarve



• Pikem pole parem
• Arusaadav keelekasutus
• Vajaduste analüüs
• Projekti tulemuste uudsus
• Eelarve asjakohasus
• Projektipartnerite sobilikkus
• Tulemuste levitamine

Mis on taotlemisel oluline?



Tugi taotlemisel
• Info koduleheküljel
• Nõustamine ja 

eeltähtajad
• Koolitused
• Küsimused e-maili ja 

telefoni teel



• 20. mai
(eeltähtaeg 20. aprill)

• 3. november
(eeltähtaeg 13. oktoober)

Tähtajad 2021
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