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Projekti haldamine konsortsiumi sees

Soovitused

Sisemised reeglid peavad olema selged ja arusaadavad kõigile 
partneritele

Määrake kõige olulisemad rollid haldusstruktuuris - pühendunud 
ja vastutus tundlikele partneritele

Kehtestage selge otsuste vastuvõtmise kord

Otsuste tegemise kord peaks erinema vastavalt teema tähtsusele



Konsortsiumi sees tuleks arutada

Mida teha kui partner …

i. ei täida oma lepingulisi kohustusi
ii. tahab konsortsiumist enne projekti lõppu 

lahkuda
iii. läheb pankrotti 
iv. partner on vaja välja vahetada
v. vaja on juurde võtta uusi partnereid
vi. partner tahab otsust blokeerida ?
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Grantilepingust ja konsortsiumilepingust tulenevad 
kohustused konsortsiumi haldamiseks

DESCA

CA 4.2  lepingu rikkumine

Üldkoosolek

Juhatuse koosolek



Tagajärjed lepingut rikkuvale partnerile?

DESCA

CA 6.2.3.3 ei saa hääletada

CA 6.2.4.5 vetoõiguse äravõtmine

CA 7.1.4 … kannab tegevusest/tegevusetust tingitud - nii enda 
kui teiste partnerite - lisakulud

CA 7.3.2 Koordinaator on kohustatud leidma katte kõigile 
kuludele, mida lepingurikkuja on juba teinud. 

Koordinaator saab Partnerile tehtavaid makseid kinni hoida 
ainult juhul kui see on kooskõlastatud Rahastajaga – räägi PO-ga.

CA 9.7.2.1.1 Juurdepääsu õiguste äravõtmine projektiinfole, 
töötulemustele.



Koordinaatori oskused

• Teadus/tehnoloogia – võimeline aru saama projekti 
eesmärkidest ja juhtima partnereid

• Administratiivne/Rahaline – teadmised ja kogemus 
administratiivtööst, raamatupidamisest ja H2020 
juriidikast

• Sotsiaalsed oskused – väga hea partnerite juhtimisel ja 
motiveerimisel

• Enesekindel ja võimukas: koordinaator on alati „natuke 
võrdsem kui teised“

• Kuulamis- ja vahendamisoskused

• Juhiomadused: projekti koordineerimine ei ole demokraatia, 
vaid on paljuski diktaatuur



Koordinaatori roll TEOORIAS

• Koordinaator on Euroopa Komisjoni jaoks konsortsiumi 
AINUESINDAJA - juriidiline esindaja 

• Hoiab projekti „rea peal“- jälgib tähtaegu ja esitab raporteid

• Algatab muudatusi (vastavalt Grandilepingule)

• Haldab konsortsiumi rahalisi vahendid, sh maksed partneritele, 
muudatused eelarves (nii kuluridade kui partnerite vahel) -
vastavalt granti ja konsortsiumilepingutele

• Ülalmainituf ülesandeid ei saa kellelegi alltöövõtu korras  
delegeerida (üksikud erandid, spinn-offs for public bodies)

• Algatab ja juhatab koosolekuid, valmistab ette päevakorrad

• Projekti tulemuste tutvustamine ja turundus, lobindus



Koordinaatori roll PRAKTIKAS

• Haldab töö sisu ja muudatusi - nii projekti algatamisel, läbirääkimistel 
kui projekti käigus

• Jälgib projekti töö kulgu – partnerit töö, progress, aga ka 
mittetoimetulek: partner, kel ei ole varasemaid kogemusi, võib olla 
„nõrgim lüli“ – kuidas riske vältida?

• Lahendab eriarvamusi partnerite vahel ja annab töö sisule 
konkreetsuse – mida ja millises järjekorras teha?

• Kontrollib projekti rahalist seisu ja vastavust eelarvele –
ettenägematud kulutused, partnerite pretensioonid

• Tegeleb ettenägematute Force Majeure küsimustega 
(looduskatastroofid, sõjategevus jms)

• Hoiab pilgu peal kultuurierinevustest lähtuval problemaatikal

• Väldib „doomino efekti“ tekkimist

• Ja palju, palju muud



Koordinaatori TÖÖRIISTAKAST

H2020 projekti koordinaatori põhiroll:

teha oma projekti haldamine nii sujuvaks kui võimalik!

1. Kasuta oma isiklikku sarmi

2. Ole pragmaatiline

3. Tunneta poliitilist olukorda

4. Kasuta oma juriidilist võimu: juhtkomitee -
konsortsiumileping



Koordinaator vajab…
• Aega

• Kannatlikkust

• Veel rohkem aega…

• Veel rohkem kannatlikkust…

• Eelpool loetletud oskusi

• Väga head meeskonda, sh:

• Teadlased

• Projektijuhid

• Finants-administraatorid (raamatupidaja)

• Loomingulised meeskonnaliikmed

• Tehnoloogilised abivahendid?

• Head arusaamist, mida EK/PO teilt ootab!



Töö projekti ohvitseriga (PO)
Hoia suhtlustasand professionaalne:

• Pea kinni tähtaegadest, ole organiseeritud, läbipaistev, esita 
korrektseid aruanded

• Alusta hästi, lõpeta hästi ja hoolitse selle eest, et aruanded saaksid hea 
tagasiside

• Räägi raskustest projekti ohvitseriga

• Arvesta sellega, et PO on side sinu ja Euroopa Komisjoni vahel

Aga kõik me oleme inimesed… :

• Projekti ohvitseril on suure tõenäosusega ka teisi projekte hallata ja tal 
võib olla teisi vastutusvaldkondi

• PO võib projekti jooksul vahetuda

• Administratiivne asjaajamine võib võtta pikka aega. PO on ainult üks 
paljudest väga suures organisatsioonis.



LINGID

Guidance for Consortium Agreements: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf

DESCA 2020: 
http://www.desca-2020.eu/

MCARD-2020: 
http://www.digitaleurope.org/Services/H2020ModelConsortiumAgreement.aspx

EUCAR: 
http://www.eucar.be/publications/EUCAR_Model_Projects_Consortium_Agreement/at_download/file

IPR Helpdesk: 
https://www.iprhelpdesk.eu/

Legal NCPs
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
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Kontakt

• aavo.kaine@etag.ee
H2020 IKT ja turvaline ühiskond 

Tel: 731 7351

margit.ilves@etag.ee

H2020 juriidilised ja finantsküsimused

Tel: 731 7352

mailto:aavo.kaine@etag.ee
mailto:margit.ilves@etag.ee

