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Osalemise tingimused (1)
• Kehtivad kõik raamprogrammi reeglid ja hindamiskriteeriumid

• Miinimum 3 partnerit partnerluse liikmete hulgast – kõik erinevatest 

riikidest, kellest vähemalt 2 on EL liikmesriigist või raamprogrammiga 

assotsieerunud riigist. 

• EL välised riigid: Šveits, UK, Island, Türgi, Iisrael, Maroko, Norra

• Ühe partneri osakaal max 60% töötundidest (inimkuudest). 

• Ühe riigi partnerite osakaal max 75% töötundidest (inimkuudest). 



Osalemise tingimused (2)
• Projekti maksimaalne pikkus - 36 kuud

• Riiklikel rahastajatel on õigus seada omapoolseid piiranguid või 
erinõudmisi

• Nõutav on soolise võrdõiguslikkuse kava (gender equality plan) 
olemasolu (vastavuskriteerium)

• Avatud ligipääs (open access) on esimese hindamiskriteeriumi 
(tipptase) metoodika osa kohustuslik komponent 



Osalemise tingimused (3)

• Projektitaotluste esitamiseks on Itaalia partnerite loodud platvorm 
CETPatrtnership Application system

https://cetp-submission.mur.gov.it/

• Üks projekt peab hõlmama ainult ühte konkursimoodulit. 

• Ligipääsu platvormile tagab partneritele koordinaator

• Administratiivne info partnerite, kontaktandmete, eelarve jmt kohta 
sisestatakse otse süsteemis olevasse vormi

https://cetp-submission.mur.gov.it/


Osalemise tingimused (4)

• Kõik kvalifitseeruvad taotlused läbivad kaheastmelise hindamise

• Eeltaotluse vorm: 
https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/CETPartn
ership%20Joint%20Call%202022%20Pre-proposal%20template_0.pdf

https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/CETPartnership%20Joint%20Call%202022%20Pre-proposal%20template_0.pdf


Osalemise tingimused (5)

• Projektimeeskonnas peab olema üks vastutav liige – projekti 
koordinaator

• Partnerid:

✓ Kvalifitseeruvad rahastatavateks partneriteks 

✓ Osalevad oma rahaga (saavad osaleda kõik riigid)



Osalemise tingimused (6)

• Iga teema puhul tuleb pidada kinni erinõudmistest 

• Kindlasti ei tohi küsida suuremat eelarvet kui on riigi rahaline panus!

• Samas ei ole oma (täiendavalt hangitud) rahaga osalemine piiratud

• Peab jälgima, milliseid projektitüüpe ja partnereid (tööstus, teadus) 
konkreetne rahastaja toetab

• Osad rahastajad keelavad juhtrolli võtmise ilma sisulise rollita



Osalemise tingimused (7)

• Lõpptaotlus ei tohi sisuliselt erineda eeltaotlusest. 

• Lubatud on asendada esimeses astmes mittekvalifitseerunud partner 
alaesindatud riigi partneriga vastava rahastaja heakskiidul

• Igal partneril peab olema PIC ja NACE kood. 

• Taotlus tuleb koostada inglise keeles ning üles laadida pdf’ina

• Planeeritavad tegevused peavad algama enne 15.12.2023



Osalemise tingimused (8)

• Konkurss avanes 14. septembril, eelarve on vähemalt 140 mln €

• Esimese astme taotlused tuleb esitada 23. novembril 2022 hiljemalt 
kell 15.00

• Esimese astme hindamine algab 16. detsembril

• Vastavuskontroll tuleb läbi viia 12. detsembriks

• Täistaotluse esitamise tähtaeg 20. märts 2023



Osalemise tingimused (9)

• Igat taotlust hindab 3 eksperti

• Iga mooduli kohta koostatakse üks pingerida

• Hindamiskünniseks on 10 punkti, ühe kriteeriumi hindamiskünniseks 
on 3 punkti 



Teemade juures tuleb silmas pidada (1):

• Kellele suunatud (sihtgrupid), kuidas peaksid sihtgrupid olema kaasatud (nende 
roll projektis

• Kes peaksid olema partnerid (tööstus, teadus ….)

• Millised tegevused on kohustuslikud, millised on soovituslikud

• TRL tase – projekti alguses ja lõpus

• Eelarve ülempiir



Teemade juures tuleb silmas pidada (2):
• Dokumendid, mis peaksid valmima projekti tulemusena (äriplaan, 

tasuvusanalüüs, andmehaldusplaan, rakenduskava, kontrollimise ja 
valideerimise kava jmt)

• Oodatavad tulemused ja mõju

• Konkreetsete tööpakettide nõue

• Kodulehe loomise nõue

• Panus konkreetse poliitika eesmärkide saavutamisse

• Meeskonna ja tegevuste geograafiline haare

• Kokkupuude teiste valdkondadega, horisontaalne mõõde



Olulised lingid:

• Esimese konkursi dokumendid: https://cetpartnership.eu/calls/documents

• Eeltaotluse näidisvorm: 
https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/CETPartnership%2
0Joint%20Call%202022%20Pre-proposal%20template_0.pdf

• Partneriotsingu keskkond: https://cetp-call-launch-2022.b2match.io/

• Projektitaoltuse ettevamistamise ja esitamise keskkond: 

https://cetp-submission.mur.gov.it/

https://cetpartnership.eu/calls/documents
https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/CETPartnership%20Joint%20Call%202022%20Pre-proposal%20template_0.pdf
https://cetp-call-launch-2022.b2match.io/
https://cetp-submission.mur.gov.it/

