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Eelinfo: Euroopa Loovuse ja Innovatsiooni Aasta 2009 
Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku kuulutada 2009. a loovuse ja 
innovatsiooni aastaks Euroopas. Konkurentsivõime säilitamine kaasaegses 
multikultuurses ühiskonnas eeldab uuendustega kaasa minekut ning 
seetõttu on oluline  tagada loovate oskuste levik Euroopa elanike seas. 
http://ec.europa.eu/culture/news/news1269_en.htm

Noortealgatuste Euroopa andmebaas
Uude üle-Euroopalisse andmebaasi on kokku kogutud kõik viimase kolme aasta 
jooksul programmi Euroopa Noored toetusel läbi viidud noortealgatus-projektid. 
Andmebaas on heaks ideede ja inspiratsiooni allikaks kõikidele, kes ise taolisi 
projekte läbi viia soovivad.
http://www.salto-youth.net/static/yic/

Uus õpppimisvõimaluste portaal “Õpi Euroopas”

Leia vastused kõikidele Euroopas õppimist puudutavatele 
küsimustele vastavatud portaalist “Õpi Euroopas”. Portaal on 
loodud Euroopa Komisjoni poolt ning sisaldab endas informatsiooni 
32 Euroopa riigi, nende kõrgharidussüsteemide ja 
õppimisvõimaluste kohta.
www.study-in-europe.org

Selle suve suursündmused - Euroopa festivalide andmebaas:

- Euroopa Festivalide Planeerijast leiad infot suurimate 
popp- ja rokkfestivalide kohta Euroopas.
http://www.efa-aef.eu

- Kui soovid mõne festivali taustast rohkem teada, uuri 
Wikist: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival

- Rokkfestivalid Euroopas ja mujal maailmas:
http://members.a1.net/mtpios/Festivals/Festivals.htm

- Kultuuriürituste Euroopa andmebaas, kust leiad kõiksugu 
põnevaid sündmusi:
http://www.bugbog.com/festivals/european_festivals.html

Eesti IV Noorsootöö Foorum!

Eesti Noorsootöö Keskus annab teada, et 20.-21. oktoobril 2008 toimub Tallinnas Eesti IV Noorsootöö 
Foorum. Foorum toimub rahvusvahelise konverentsina, mille teemaks on noorsootöö mõju noortele, 
kogukonnale ja noortepoliitika kujundamisele. Konverentsi ametlikuks töökeeleks on eesti keel.

Detailsem informatsioon registreerimise osas edastatakse koos Foorumi kutsega. Info Foorumi 
programmist avaldatakse kodulehel www.entk.ee

"Osale!" – käsiraamat Euroopa Noorteosaluse Harta uuendatud versioonist 
Käsiraamatu eesmärk on toetada noori, noorsootöötajaid, noorteorganisatsioone ja kohalikke 
omavalitsusi noorte osaluse arendamisel kohalikul ja regionaalsel tasandil üle Euroopa. Käsiraamat 
annab vastused sellistele küsimustele nagu ”Mis on tõeline noorte osalus? Kuidas noori kaasata? Mis 
on Euroopa Noorteosaluse Harta praktiline kasu?” jne.
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&produit_aliasid=2303lang=EN

Sissejuhatus infoühiskonda
Kas Sa tead, mida tähendab “infoühiskond” ja kuidas see meie igapäevaelu 
mõjutab? Kui mitte, siis tutvu lühikese videoklipiga, mille tegelased 
infoühiskonda lahti mõtestavad. Samuti annab videoklipp ülevaate Euroopa 
Liidu tegemistest infoühiskonna arendamisel.
http://ec.europa.eu/information_society/services/ncg/en/index_en.htm
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Noortele ja noorsootöötajatele suunatud infotegevuste 
projektikonkurss
Euroopa Komisjon ootab 30. juuniks taotlusi noortele ja noorsootöötajatele 
mõeldud infotegevuste projektideks programmi Euroopa Noored 
alaprogrammis 4.5. 

Projektikonkursi eesmärgiks on toetada tegevusi, millega juhitakse noorte ja noorsootöötajate 
tähelepanu side- ja teabevahetusele Euroopa aspektist. Konkursiga rahastatakse projekte, mis 
võimaldavad noortele ja noorsootöötajatele parema ligipääsu nii Euroopa kui riiklikule teabele ja 
erinevatele sidekanalitele. Projektiga tuleb kaasata noori avalikku ellu ning innustada neid saama 
aktiivseteks kodanikeks. 

Lisainformatsioon:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/index_en.htm

Programmi “Kodanike Euroopa” konkurssikutse!
Programmi “Kodanike Euroopa” eesmärk on vähendada lõhet kodanike ja 
Euroopa Liidu vahel ning edendada kahe osapoole vahelist dialoogi.. 
Konkreetne konkurssikutse on mõeldud projektidele, mis aitavad välja 
selgitada kodanike arvamust Eruoopale olulistes teemades, edendavad 
kodanikevahelist aktiivset suhtlemist ning toetavad dialoogi Euroopa Liidu 
kodanike ja institutsioonide vahel.   

Minimaalne toetus projekti kohta on 75 000 eurot.
Taotlustähtaeg: 01. juuli 2008

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Nüüdsest kaart kuni 30-aastastele!
Rahvusvaheline noortekaart EURO<26 pakub erinevaid soodustusi ja 
osalemisvõimalusi Venemaast Portugalini. 40 riigis kehtiv kaart on taskus enam kui 
4,3 miljonil noorel. EURO<26 kaardi saamine on imelihtne - ainsaks tingimuseks on 
vanus! Pead olema kuni 30-aastane (uus vanusemäär kehtib alates 1. maist 2008). 
Ei loe, kus elad, kas töötad, õpid või millised on Sinu tulevikuplaanid. Kuidas 
noortekaarti  saada, vaata www.euro26.ee

Ei tea mida suvel teha? Mine laagrisse Ungarisse, Itaaliasse või Poola.
Kui Sul on taskus EURO<26 kaart, tutvu just Sulle mõeldud mitmete põnevate 
rahvusvaheliste pakkumistega! Kaardiomanikuna saad võimaluse osaleda seminaril 
Ungaris Balatoni järve ääres, istutada puid Lõuna-Poola mägede vahel teiste 
noortega või chillida Itaalias, Sardiinia saarel, koos 150 noorega üle kogu maailma! 
Kuid see pole kaugeltki mitte kõik - lisapakkumisi ja täpsem info: www.euro26.ee

Mitteformaalne õppimise veebide seminar
30.-31. maini korraldab Euroopa Noored Eesti büroo rahvusvahelise mitteformaalne 
õppimise veebide seminari, kus tutvutakse eri riikides kasutusel olevate 
mitteformaalse õppimise teemaliste veebilahendustega, arutatakse nende 
edusammude ja väljakutsete üle ja pannakse paika edasised koostööplaanid. Vaata
lisaks www.mitteformaalne.ee ja www.euroopa.noored.ee

Programmi Euroopa Noored teise taotlusvooru tulemused
Euroopa Noored Eesti büroo toetas programmi Euroopa Noored teises taotlusvoorus 
kokku 30 noorteprojekti üle 5,2 miljoni krooniga, taotlusi esitati büroole 56, 
kogusummas üle 15 miljoni krooni. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/941

Programmi Euroopa Noored taotlustähtajad
1. juuni taotlustähtajaks ootab Euroopa Noored Eesti büroo eriti selliseid projekte, mis suurendavad 
noorte osalust ühiskonnas ja toimuvad 3.-9. novembrini aset leidval Euroopa Noortenädalal. 
Noortenädala teemaks on sel aastal Euroopa noortepoliitika tulevikuväljakutsed. Lisainfo: 
http://euroopa.noored.ee/node/907
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Projektikonkursside tähtajad

Tähtaeg Programm Lisainformatsioon

31.05.08 Robert Schumani 
stipendiumikonkurss

Stipendium doktorikraadi omandavatele üliõpilastele Euroopa 
uuringuteks

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100002
37&show

31.05.08 Euroopa Liidu Põhiõiguste 
Ameti praktikaprogramm

Kuni 5-kuuline praktikaprogramm inimõigustest huvitatud 
kõrgharidusega noortele stipendiumiga 1000€/kuus

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100003
74&show

31.05.08 Tõlkepraktika Euroopa 
Parlamendis

Kuni 5-kuuline praktika Euroopa Parlamendi tõlketeenistuses 
noortele ülikooli lõpetanutele. Lisaks inglise keelele peab 
praktikant valdama lisaks veel ühte EL ametlikest keeltest peale 
oma emakeele. Stipendiumi suurus 950€ kuus.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100001
78&show

01.06.08 Kultuur (2007-2013) Programm jagab 5 miljonit Eurot tegevustoetuseks Euroopa 
tasandil koostööd tegevatele kultuuriorganisatsioonidele.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100001
65&show

01.06.08 Euroopa kodanikele: 
Alamprogramm 1. 
Sõpruslinnad – kodanike 
kohtumised

Programmi „Euroopa kodanikele (2007-2013)“ eesmärgiks on 
edendada Euroopa kodanikutunde teket. Selle raames 
finantseeritakse Euroopa erinevate kohalike omavalituste vahelisi 
kohtumisprojekte.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100000
88&show

01.06.08 Wim Duisenbergi nimeline 
uuringustipendium 

Euroopa Keskpank väljastab silmapaistvatele majandusspetsialiste 
teaduse ja panganduse vallast 3-11 kuulisi täisstipendiume 
uuringutegevuseks Euroopa Keskpanga juures.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100003
30&show

01.06.08 Euroopa Noored Euroopa Komisjoni haridusprogrammi Euroopa Noored taotlusvoor 
noortele ning noortega tegelevatele inimestele ja 
organisatsioonidele.

http://www.noored.ee
06.06.08 EL Haridusalase koostöö 

programm arenenud 
tööstusriikide vahel –
Austraalia, Jaapan, Korea 
Vabariik, Uus-Meremaa

Konkursikutse eesmärk on edendada ELi liikmesriikide ning 
partnerriikide Austraalia, Jaapani, Korea Vabariigi ja Uus-Meremaa 
elanike üksteisemõistmist ja koostööd, sealhulgas üksteise keelte, 
kultuuride ja institutsioonide põhjalikumat tundmist, ning 
parandada kõrg- ja kutsehariduse ning koolituse kvaliteeti Euroopa 
Liidus ja partnerriikides.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100003
93&show

11.06.08 Juhtivtöötajate 
treeningprogramm Jaapanis

EL liikmesriikides tegutsevate äriorganisatsioonide juhtidele 
mõeldud aastane ärijuhtimise treeningprogramm

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100000
28&show

15.06.08 Praktikaprogramm Euroopa 
Ravimiagentuuris

Täisstipendium eriharidust omavatele noortele Euroopa 
Ravimiagentuuris Londonis. Praktika pikkus 3-5 kuud, stipendiumi 
suurus: 1250 GBP/kuus + transpordikulu

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100003
82&show
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24.06.08 PROGRESS (2007-2013) –
Tööhõive ja sotsiaalse 
ühtsuse programm

PROGRESS on uus Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse ühtsuse 
programm, mille kaudu on võimalik rahastada järgmistesse 
valdkondadesse kuuluvaid projekte:

- tööhõive
- sotsiaalne kaitse ja sotsiaalne tõrjutus
- töötingimused
- diskrimineerimise vastane võitlus ja mitmekesisus
- sooline võrdõiguslikkus

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100000
40&show

30.06.08 Rahvusvaheline 
esseekonkurss noortele

UNESCO partnerorganisatsiooni Goi Peace Foundation´i poolt 
korraldatud esseekonkurss teemal „Positiivne muutus keskkonnas. 
Kuidas edendada säästvat arengut?“, kus kuni 25- aastastel 
noortel on võimalus võita 10000-kroonine preemia.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100003
36&show

30.06.08 UNESCO-L´Oreali 
stipendium noortele 
naisteadlastele

Iga-aastane UNESCO ja L´Oreal kosmeetikakontserni koostöös 
välja antav 20000 USD suurune stipendium doktorikraadi 
omandavatele või omandanud noortele naisteadlastele.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100003
09&show

01.07.08 Euroopa kodanikele: 
Alamprogramm 1. Kodanike 
projektid ja toetavad 
tegevused

Programmi „Euroopa kodanikele (2007-2013)“ eesmärgiks on 
edendada Euroopa kodanikutunde teket. Selle raames 
finantseeritakse kodanikke Euroopa aruteludesse kaasavaid 
projekte.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100003
96&show

15.07.08 Euroopa Komisjoni 
praktikaprogramm ÜRO-s

Praktikaprogramm Euroopa Komisjoni delegatsioonis ÜRO 
peakontoris New Yorgis. Kuni 6-kuulisele praktikale on võimalus 
kandideerida kõikidel kõrgharidust omavatel inimestel.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100003
58&show

31.08.08 Euroopa Liidu Nõukogu 
praktikaprogramm

Kuni 5-kuuline praktika Euroopa Liidu Nõukogus, mis on mõeldud 
enesetäiendamiseks ja töökogemuse saamiseks ülikooli 
lõpetanutele (stipendium 900€/kuus), koolipraktikana üliõpilastele 
(stipendiumit ei maksta) ja riigitöötajatele (palka maksab tööandja 
kodumaal)

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100000
21&show

31.08.08 Praktikaprogramm Euoopa 
Ombudsmani büroos

Praktikaprogramm Euroopa Ombudsmani büroo tööga tutvumiseks 
ja töökogemuse saamiseks

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100001
47&show

31.08.08 Praktikaprogramm Euroopa 
Siseturu Ühtlustamise 
Ametis

EL Siseturu Ühtlustamise Amet võimaldab ülikooli lõpetanud 
noortele 5-kuulist praktikat oma allasutustes. Stipendiumi suurus 
800€ kuus

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100002
34&show


