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Programme on palju. Milline sobib?
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Kasuks tuleb loov lähenemine
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Sisu poolest sarnased projektid – jah või
ei?
Kogemus näitab, et sarnaste projektide taotlemine sama
konsortsiumi poolt on võimalik ja võib olla ka edukas strateegia, kui:

• Konsortiumi koosseis on mõnevõrra erinev, fookus on muudetud, 
projekti koordinaator on erinev;

• Koordinaator on sama, aga tegemist on jätkuprojektiga. Näide: 

2009-2011 European Commission DGJLS project “Trafficking for Forced Labour and Labour 
Exploitation (FLEX) - towards increased knowledge, cooperation and exchange of information in 
Estonia, Finland, Poland and Sweden”

2012-2014 European Commission DG Home Affairs project “Addressing trafficking for labour
exploitation through improved partnerships, enhanced diagnostics and intensified organisational
approaches (ADSTRINGO)” 

2018 - 2020  EU commission DG Home Affairs project “FLOW - Flows of illicit funds and victims 
of labour trafficking; unrevealing the complexities”.
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Mille poolest erinevad HORISONT 2020 
projektidest?
• Lühem – kuni 36 kuud, reeglina 24 kuud.

• Väiksem – projekti kogusumma kuni 500 000 eur, koos
kaasfinantseerimisega. EU katab 350 – 400 000.

• Väiksem partnerite arv – 5-6 partnerit on tavaline

• Eesti partnerile laekuv summa 30 000 - 50 000; 
põhikoordinaatori osa on kõrgem. 2 aasta jooksul 1 
põhitäitja (teadur, lektor) 0,5 koormusega + väike
koordinaatori lisatasu

• Eelarve on vähem paindlik, kui Horison2020 puhul. Nt
kohtumiste või osalejate arv peab jääma samaks, mis 
taotluses jne. 5



Taotlemine

• Sarnaselt Horison2020 projektidele EU Funding & Tender 
Opportunities portaali kaudu;

• Aruandlus samuti selle portaali kaudu;

• Taotluse loogika on sarnane: WPs, deliverables, milestones;

• Taotlus on lühem, ei ole niivõrd põhjalik ja teoreetiliselt
põhjendatud;

• Lävend, millega pääseb läbi, on madalam -> punkte ei pea alati
100% saada, šansid rahastust saada on suuremad;

• Tööjõukulud ei saa olla eelarve suurim osa, kulud pigem
sihtrühmale: nt, koolituskava väljatöötamine, koolituste ja 
seminaride läbiviimine, võrgustiku loomine, juhendi
väljatöötamine jne. NB! Loov lähenemine!
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Tänan!

anna.markina@ut.
ee
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