Lisa 1
Rahvuskaaslaste programmi (2014-2020) noortevahetuse korraldamise taotlustingimused 2019.
aastal
Rahvuskaaslaste programmi noortevahetuse (edaspidi Noortevahetus) eesmärk on tutvustada väliseesti
noortele Eestis õppimise ja töötamise võimalusi, Eesti seniseid saavutusi ning tulevikuvaadet. Toetust
saadakse taotluse alusel.
1. Noortevahetuse korraldamise tingimused:
1.1. Noortevahetus peab toimuma perioodil juuli kuni oktoober 2019.
1.2. Noortevahetuse kestvus peab olema vähemalt 12 päeva, millest kaks päeva võib kuluda
transpordile.
1.3. Noortevahetuses peab osalema kokku 60 noort, kellest 40 peavad olema väliseesti noored ja
20 Eesti noored.
1.3.1. Eesti noored võivad olla korraldava organisatsiooni noored.
1.4. Noortevahetust võib korraldada:
1.4.1. ühe vahetusena;
1.4.2. kahe paralleelselt toimuva vahetusena;
1.4.3. kahel eriaegadel, kuid punktis 1.1 nimetatud perioodil toimuva vahetusena.
1.5. Noortevahetuse tegevused peavad toimuma vähemalt kolmes erinevas Eesti piirkonnas.
1.6. Noortevahetuse võib korraldada üks organisatsioon või mitu organisatsiooni ühispakkumisena.
2. Noortevahetuse programmile seatavad tingimused:
2.1. programm peab tutvustama Eestis õppimise ja töötamise võimalusi ning Eesti seniseid saavutusi
ning tulevikuvaateid.
2.2. programm peab sisaldama kahepäevast koosloome osa (häkaton, ideetuba vms).
2.3. programm peab sisaldama mitteformaalset eesti keele õpet ning olema mitmekülgne.
2.4. programmi tegevused peavad toetama kultuuride vahelist õppimist, pärimuse edasiandmist ning
enesearengut.
2.4.1. planeeritud tegevused võiksid sobivuse korral olla seotud vähemalt ühe eesti keele aasta
tegevusega (eesti keele aasta kalender).
3. Noortevahetust korraldav organisatsioon:
3.1. on juriidiline isik;
3.2. on tegutsenud noortevaldkonnas vähemalt kaks aastat;
3.3. on korraldanud vähemalt kaks rahvusvahelist noortevahetust või -sündmust;

3.4. tagab, et vähemalt kaks korraldamise eest vastutavat isikut valdavad inglise ja vene keelt
vähemalt B1 tasemel;
3.5. ei ole maksuvõlglane.
4. Toetuse maht:
4.1. Riiklik toetus Noortevahetuse korraldamiseks on 52 500 eurot;
4.1.1. halduskulude maht võib olla toetussummast kuni 10%.
5. Taotlemine:
5.1. Taotlusvorm koos lisadega tuleb saata e-posti aadressile eveli.joesaar@entk.ee märksõnaga
„Rahvuskaaslaste programmi noortevahetus 2019“.
5.2. Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
5.2.1. taotlusvorm
5.2.2. eelarvevorm
5.2.3. programmi ajakava
5.2.4. vastutavate isikute CV-d.
5.3. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. aprill 2019.
5.4. Taotlejat teavitatakse otsusest kümne tööpäeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

