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Maailmahariduse eesmärk on kasvatada 

aktiivseid maailmakodanikke, kes on 

teadlikud sellest, mis maailmas toimub, 

millised on toimuvate sündmuste põhjused 

ning kuidas kõik see meid mõjutab. 

 

 

 probleemide teadvustamine 

     isiklik vastutus ja teadlik tegutsemine 

               rahvusvaheline koostöö 

           jätkusuutlik inimareng 

  



Valdkonnad 

• Teema 1: Maailmahariduse projektid formaalses hariduses; 

• Teema 2: Maailmahariduse projektid mitteformaalses hariduses; 

• Teema 3: Kampaaniad ja eestkosteprojektid; 

• Teema 4: Maailmahariduse projektid või kampaaniad EL 13 riikides; 

• Teema 5: Maailmahariduse projektid või kampaaniad, mida juhivad 

kohalikud omavalitsused või omavalitsusliidud. 

 

Teemadel 1-4 saavad projekte esitada valitsusvälised organisatsioonid 

või nendega seotud organisatsioonid Euroopa Liidust. 



Prioriteet 1 

Projekt peab aitama kaasa Euroopa arengukoostöö aasta 

2015 (EYD 2015) eesmärkide saavutamisele: 

 

• Näitada Euroopa kodanikele, millist arengukoostööd EL on teinud 

ja kuidas see on maailma parandanud. 

 

• Panna Euroopa kodanikud huvituma arengukoostööst ning 

kasutama oma võimalust ja kohustust osaleda poliitikate 

kujundamises. 

 

• Näidata, et tihedalt seotud maailmas on EL arengukoostööst kasu 

nii arengumaadele kui ka Euroopale endale. 

http://ec.europa.eu/europeaid/news/2013-07-16-eyd2015_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/news/2013-07-16-eyd2015_en.htm


Prioriteet 2 

Projekt peab tegelema ühe või mitme dokumendis 

“Inimväärne elu kõigile: vaesuse kaotamine ja maailmale 

säästva tuleviku tagamine” määratletud teemaga: 

• elementaarsed elamistingimused; 

• kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu hoovad: 

• loodusvarade säästlik majandamine; 

• võrdsus ja õiglus: 

• rahu ja turvalisus; 

 

ja/või teemadega, mis on kirjeldatud ÜRO kõrgetasemelise 

paneeli raportis, kus antakse soovitused uuteks 

aastatuhande arengueesmärkideks. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0092:FIN:ET:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0092:FIN:ET:HTML
http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf
http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf


Prioriteet 3 

Projekt peab keskenduma  

arengumaade ja Euroopa vahelistele seostele  

ning selgitama inimestele, millist rolli mängivad selles 

keskkond, kliimamuutused, säästlik energiatarbmine, 

toiduga kindlustatus, jätkusuutlik põllumajandus, 

migratsioon, pagulasküsimused või inimareng. 



Abikõlbmatud tegevused 

• Peamiselt üksikisikute konverentsidel, seminaridel jmt 

osalemise toetamises või neile stipendiumide 

maksmises/koolitamises seisnevad tegevused. 

• Konverentsid, mis ei ole osa projekti laiemast 

tegevusplaanist. 

• Taotlejale/partneritele raha kogumise või nähtavuse 

suurendamise tegevused. 

• Peamiselt uurimustöös läbiviimises seisnevad tegevused. 

• Kapitali (infra, maa, tehnika jm) arendamine. 

• Diskrimineerivad tegevused. 

• Otseselt erakondasid toetavad tegevused. 

• Usku pööravad/jutlustavad tegevused. 



Tingimused taotlejale 

• Tegevusi peab juhtima valitsusväline organisatsioon või 

kohalik omavalitsus sellest EL liikmesriigist, kus 

tegevused toimuvad. 

• Taotlejal peab olema vähemalt 3 aastat kogemust 

sarnases valdkonnas (EL13 riikide puhul 2 aastat). 

• Vähemalt 2 kaastaotlejat (co-applicants) erinevatest EL 

riikidest. 

• Võimalik kaasata allkirjaõiguseta partnereid (affiliates). 

• Teemade 1, 2 ja 3 puhul teab tegevus toimuma vähemalt 

10 EL riigis; teemade 4 ja 5 puhul vähemalt 6 EL riigis. 
 

Otsi partnereid: http://www.trialog.or.at/partner-search-for-joint-projects  

http://www.trialog.or.at/partner-search-for-joint-projects
http://www.trialog.or.at/partner-search-for-joint-projects
http://www.trialog.or.at/partner-search-for-joint-projects
http://www.trialog.or.at/partner-search-for-joint-projects
http://www.trialog.or.at/partner-search-for-joint-projects
http://www.trialog.or.at/partner-search-for-joint-projects
http://www.trialog.or.at/partner-search-for-joint-projects
http://www.trialog.or.at/partner-search-for-joint-projects
http://www.trialog.or.at/partner-search-for-joint-projects


Eelarve suurus 

Projektide rahalise mahu piirangud: 

• Teemad 1, 2 ja 3: 3 – 5 miljonit EUR 

• Teemad 4 ja 5: 1 – 5 miljonit EUR 

 

Taotletav summa võib abikõlblikest kuludest katta: 

• Teemad 1, 2 ja 3: kuni 85%; 

• Teema 4:  kuni 95%; 

• Teema 5:  kuni 95% EL13 riikide omavalitsute esitatud 

   taotlustes ja 85% kõikidest teistest EL  

   liikmesriikidest esitatud taotlustes. 



Kaasfinantseering 

Võimalik taotleda Eesti Välisministeeriumist taotlusvooruta. 

Taotleda võivad: 

• kohaliku omavalitsuse asutus või selle hallatav asutus; 

• Eestis registreeritud ning püsivalt tegutsev MTÜ või SA, mis 

tegutseb avalikes huvides, sealhulgas maakondlik või üleriigiline 

kohaliku omavalitsuse üksuste liit. 

Toetuse saamiseks esitada taotlus, millele lisada: 

• Euroopa Komisjonile esitatud projekti täistaotluse koopia; 

• Euroopa Komisjoni tehtud rahastamisotsuse või sõlmitud 

toetuslepingu koopia. 

Toetust saab vaid Eesti organisatsiooni kaasfinantseeringuks! 

 

Ei tohi kaasfinantseerida teiste EL projektidega! 



Kohustuslikud kulud 

• Ühe projekti töötaja osalemine Euroopa Komisjoni 

infoüritustel Brüsselis (1x aastas, 3 päeva). 

• Organisatsiooniväline finantstsauditi teenus. 

• Organisatsiooniväline lõpphindamine. 

 

 



Abikõlbmatud kulud 

• Võlad ja sellega seotud intressid. 

• Tuleviku kohustused. 

• Teiste EL poolt rahastatavate projektide kulud. 

• Maa või hoonete ostmine. 

• Sõidukite ostmine, v.a. kui see on hädavajalik projekti 

elluviimiseks. 

• Kontori üür, v.a. kui konkreetse lisapinna üürimine on 

hädavajalik projekti elluviimiseks. 

• Valuutakursside erinevustest tulenevad kaotused. 

• Maksud, ka käibemaks, v.a. kui taotleja ei saa käibemaksu 

riigilt tagasi küsida. 

• Krediit kolmandatele osapooltele. 



Muud tingimused 

• Kestus 12-36 kuud 

• Tegevused arengumaades võimalikud vaid erandkorras ja 

väikeses mahus. 

• Teema 1 projektidel vajalik asjaomaste haridusasutuste 

toetuskiri. 

• Ainult üks taotlus lubatud taotlejana, piiramatult 

kaastaotleja või partnerina. 

• Projekti pealkirjas peab sisalduma „EYD 2015“ (samuti 

kõikide aastal 2015 ellu viidavate tegevuste nimedes). 

 

 



Taotluse vormistamine 

• Eeltaotlus (concept note) 
• 4 lehekülge 

• Sisaldab eelarve kogusummat 

• Täistaotlus (full proposal) 
• Ainult II vooru kutsutud taotlejad 

• Sisaldab detailset eelarvet 

 

• Lubatud inglise, prantsuse, saksa, hispaania ja portugali 

keel 

 



Taotluse saatmine 

1. Registreeri organisatsioon PADORis: 
• Eeltaotlus – ainult taotleja 

• Täistaotlus – taotleja + kaastaotlejad + partnerid 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm 

 

2. Esita taotlus kahel viisil: 
• PROSPECT: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect  

• e-post: EuropeAid-134863DEAR@ec.europa.eu  

  NB! Mõlemad on kohustuslikud.  

 

Tähtaeg: 30. jaanuar 2014 kell 17:00 (Eesti aeg) 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect
mailto:EuropeAid-134863DEAR@ec.europa.eu
mailto:EuropeAid-134863DEAR@ec.europa.eu
mailto:EuropeAid-134863DEAR@ec.europa.eu


Eeltaotluse hindamine 

1. Relevance of the action 30 

1.1 How relevant is the proposal to the general and specific objectives of the Call for Proposals?* 5x2** 

1.2 How relevant is the proposal to the priorities of the Call for Proposals* 5x2** 

1.3 How relevant to the particular needs and constraints of the target country(ies) or region(s) is 

the proposal (including synergy with other DEAR initiatives and avoidance of duplication)? 5 

1.4 How clearly defined and strategically chosen are those involved (final beneficiaries, target 

groups)? Have their needs been clearly defined and does the proposal address them 

appropriately? 5 

2. Design of the action 20 

2.1 How coherent is the overall design of the action? In particular, does it reflect the analysis of 

the problems involved, take into account external factors and relevant stakeholders? 5x2** 

2.2 Is the action feasible and consistent in relation to the objectives and expected results? 5x2** 

TOTAL SCORE 50 

* Taotlused, mis ei arvesta kõigi kolme prioriteetse teemaga, pannakse kõrvale. 

** Skoor korrutatakse kahega nende olulisuse tõttu. 



Lisainfo 

• Taotlusvooru kohta küsimused Euroopa Komisjonile:  

  EuropeAid-134863DEAR@ec.europa.eu 

 

•  Taotlusvooru materjalid EuropeAid andmebaasis 

 

• PROSPECT kasutusõpetus 

mailto:EuropeAid-134863DEAR@ec.europa.eu
mailto:EuropeAid-134863DEAR@ec.europa.eu
mailto:EuropeAid-134863DEAR@ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1384853799362&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134863
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect/noauth/externalDocumentDownload.htm?id=22658&lang=en

