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Show Details

Lugupeetud Reet Kangro
Sihtasutusel Archimedes on hea meel kinnitada, et Teie koolile on eraldatud toetus
jdrgmises Erasmus+ KAZ koolidevahelises strateegilise koostoo projektis osalemiseks
partnerina (KK 7-5 / 208 / 20t7, 2L.08.2077):

Teie koolile eraldatud toetuse suurus on239tO eurot. Projekt algab l.O9.2Ot7 ja l6peb
3L.O8.2020 . Projekti koordineerib Uhendkuningriik.
Iga partnerkooli riiklik briroo sOlmib oma riigi kooliga lepingu ning kannab vastavalt
lepingu tingimustele tile kooli osa toetusest. SA Archimedes maksab Teie asutusele
toetuse vdlja kolmes osas: 40o/o pArast lepingu s6lmimist, 40o/o vastavalt lepingu
tingimustele ja20o/o pdrast projekti l6pparuande heakskiitmist. Alustame lepingute
ettevalmistamist septembrikuus.
Projektiga seotud kulutused on abik6lblikud alates 1.09.2017. See on projekti ametlik
algus, mis mdrgitakse ka lepingusse. Kuniks lepingut ei ole s6lmitud, on kulutused kooli
omal vastutusel, kuid neid arvestatakse tagasiulatuvalt alates projekti ametliku alguse
kuupiievast. Projektikohtumiste planeerimisel tuleks sellega kindlasti arvestada ning
uurida, kuidas on ka teiste partnerkoolide v6imalused kohtumisel osalemiseks juhul,
kui veel lepinguid ei ole.
Lepingu ettevalmistamiseks palume tiiita andmiku 1. septembriks aadressil
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5,oktoobril2017 orienteeruvalt kell 11-15 toimub Tallinnas avaseminar projekti
elluviimise, toetuse kasutamise lepingu tingimuste ja rahastamise reeglite kohta..
Tdpsema info registreerumise ja pdevakava kohta saadame e-posti teel projekti
kontaktisikule.
Teie taotluse number on2017-L-UKO1-KAZI9-036780_4 ning palume seda kasutada
k6igis taotlusega seotud kirjades ja dokumentides. Projekti kontaktisikuks on Teie
asutuses vastavalt taotlusele Reet Kangro (reet.kangro@voru.eeJ ja sihtasutuses
Archimedes Hannelore Juhtsalu (hannelore.juhtsalu@archimedes.ee).
Eraldatud toetusest loobumisest palume SA Archimedes kontaktisikut kirjalikult
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. teavitada esimesel v6imalusel, kuid hiljemalt 2 nadalajooksul alates kdesoleva kirja
vdljasaatmisest. Toetusest loobumise teavituse palume digiallkirjastada kooli/lasteaia
seadusjiirgsel esindajal. Kindlasti kasutage teates ka projekti numbrit.
Palume k6ikidel toetusesaajatel kindlasti uuesti pOhjalikult tutvuda ka esitatud
taotlusega, millele toetus anti. Taotluse hindamise eest vastutab koordineeriva
kooli/lasteaia asukohariigi Erasmus+ riiklik agentuur. Taotlust hinnanud eksperdid
v6isid mOnel juhul vdhendada ka projekti eelarvet. Soovitan koordineerivalt
koolilt/lasteaialt tile krisida, kas ja milliseid eelarvekdrpeid Teie projekti puhul ette
v6eti.
Juhul, kui Teil on projektiga seotud krisimusi, siis v6tke meiega julgesti rihendust.
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