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14. ja 15. oktoobril 2019 toimus EL-õppe projekti esmakohtumine Berliinis, Saksamaal. 

See innovatiivne projekt, mida rahastatakse Erasmus+ KA2 all, keskendub võrgustiku 

loomisele, mida saaksid kasutada Euroopa Liidu organisatsioonid. Samuti luuakse 

käsiraamat uue rahandusprogrammi (2021-2027) tarbeks. Algatuspunktiks võetakse 

selliste rahvusvaheliste võrgustike, mis edendaksid koostööd Euroopa rahastamisega 

tegelevate organisatsioonide vahel, senine puudumine Euroopas. 

 

 

Põhiliseks sihtgrpiks on koolitusorganisatsioonid, kes soovivad uuendada koolituste 

organiseerimise ja teostamise viise, eriti sellistes valdkondades nagu e-õpe, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia kasutus, kaugõpe ja kombineeritud õpe. Teiseks 

sihtgrupiks on samuti üksikisikud/täiskasvanud õppijad, kes otsivad tööturuga seotud 

lisakvalifikatsioone EL rahastamises. 

 

 

Kohtumisel leppisid kokku partnerid Saksamaalt (EUFRAK-EuroConsults Berlin GmbH), 

Itaaliast (Prodos Consulting), Portugalist (Instituto Pedro Nunes), Belgiast (European 

Projects Association), Eestist (European Fund Management Consulting), Horvaatiast 

(Informo) ja Hispaaniast (Associacion Building Bridges) tööplaani tulevaks aastaks 

ning arutasid projekti tulemuste ning tegevusalade väljatöötamist ja kavandamist. 

 

 
 

Nende resursside loomist rahastab (osaliselt) ERASMUS+ toetusprgramm, 

grandinumber 2019-1-DE02-KA204-006527. Euroopa Komisjon ega ka projekti 

rahvuslik rahastamisasutus NABIBB ei ole vastutavad igasuguse kahjumi eest, mis 

tulenevad nende ressurside kasutamisest. 
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Oodatavad tulemused: 

 

- Käsiraamat uutele rahastamisprogrammidele – määratletud partnerriikidega, 

et luua ülevaade uutest rahastusprogrammidest aastatel 2021-2027. 
 

- EL hõlmava võrgustiku loomine ning organisatsioonide kaardistamine, mis on 

Euroopa tasandil aktiivsed EL rahastatud hariduse alal 
  

- Ühine partnerite deklaratsioon, mis kajastab uues rahandusperioodi ootusi ja 

soove, suunatud EL otsusetegijatele ja EL institutsioonidele 
 

Lisaks sellele planeerisid partnerid järgmised kohtumised Roomas ja Tallinnas, mida 

peetakse 2020 veebruaris ja 2020 juunis.  

 

See projekt kestab 22 kuud, alates 01.10.2019 kuni 31.07.2021 ja rahastati German 

National Agency for Erasmus + NABIBB poolt. 
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