Välisministeerium kuulutas 10. detsembril 2018 välja
AVATUD TAOTLUSVOORU
arenguriikidesse vabatahtlike lähetamise ja maailmahariduse projektidele ning
stipendiumiprogrammidele.
Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja
humanitaarabi 2016-2020 arengukava eesmärkidega.
Toetust võivad taotleda:
1) valitsusasutused või selle hallatavad asutused,
2) kohalikud omavalitsused või selle hallatavad asutused (sh kohalike omavalitsuste üksuste liidud),
3) Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad juriidilised isikud.
Taotlusvooru maht on 280 000 eurot, sellest:
a) projektid maailmahariduse tutvustamiseks Eestis 50 000 eurot, sh maailmahariduslike
õppematerjalide väljatöötamine koolidele;
b) projektid vabatahtlike lähetamiseks arenguriikidesse 30 000 eurot;
c) stipendiumiprogrammid arenguriikide kodanikele 200 000 eurot, sh kraadiõppe taotlustele
150 000 eurot ning täiendkoolituste ja suvekoolide taotlustele 50 000 eurot (kraadiõppe
taotlused: erialadest eelistatult tehnilised või IKT-alased magistriprogrammid, eelistatud Eesti
arengukoostöö prioriteetsed sihtriigid ja Aafrika).
Maailmahariduse tutvustamise ja vabatahtlike lähetamise projektide kestvus võib olla kuni 24 kuud
ning projektid peavad aitama kaasa Eesti elanikkonna arengukoostööalase teadlikkuse kasvule ja
arengumaade probleemide paremale mõistmisele. Vabatahtlikel on kohustus teha teavitustööd: sihtriikidest
naastes peavad nad läbi viima oma sealseid tegemisi ja kogemusi tutvustavaid üritusi. Toetust antakse
ühele projektile minimaalselt 1 000 eurot, toetusmäär on 100% abikõlblike kulude kogumaksumusest.
Stipendiumiprogrammi maksimaalne toetusmäär õppeaastas magistriõppe tudengitele on 4 000 eurot
(10 kuu kohta) + õppemaks ning doktoriõppe tudengitele 7 920 eurot (12 kuu kohta), mis makstakse
vastavalt riiklikult kehtestatud doktoranditoetuse suurusele + õppemaks. Toetuse maksimaalne määr on
95% ja omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest (millest poole võib
näidata mitterahalise sissemaksena). Projektid peavad algama 2019.a jooksul, maksimaalne kestvus on
nominaalse õppeaja ulatuses.
Taotluse esitamine: taotleja esitab vormikohase taotluse Välisministeeriumile elektrooniliselt digitaalselt
allkirjastatuna e-postile: taotlusvoor@mfa.ee märgusõnaga „Arengukoostööprojektide 2019. a avatud
taotlusvoor“.
Taotluse esitamise tähtaeg on 24. jaanuar 2019 kl 17.00.
Taotlemise juhendmaterjal, arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava, rahastamise tingimused
ja kord on leitavad Välisministeeriumi kodulehelt: http://vm.ee/et/taotlejale.
Lisainfo vooru ja taotluse esitamise kohta:
Merje.Roosimagi@mfa.ee tel 6377 243 (maailmaharidus ja vabatahtlike lähetamine)
Kaie.Laud@mfa.ee tel 6377 141 (stipendiumiprogrammid)
Arengukoostöö kontaktisikud:
Kairi.Pirk-Vatunen@mfa.ee tel 6377 140 (maailmaharidus ja vabatahtlike lähetamine)
Annika.Leek@mfa.ee tel 6377 242 (stipendiumiprogrammid)

