Projekti nimi / akronüüm
Läänemere-Balti transpordikoridor - regiooni ühendaja (TR-08)
BLASTIC - plastijäätmete teekond Läänemerre (KE-15)
„Puuetega inimeste transpordi infosüsteemi lähteülesande koostamine“ (STA-07 )
Tallinna linna ühiskaardi kasutusvõimaluste analüüs spordibaasides ja noortekeskustes (SN-12)
NATTOURS – Jätkusuutlikud loodusrajad linnades kasutades uusi IT lahe (KE-16)
Tallinna linnaplaneerimise valdkonna arhiivi materjalide kättesaadavuse ja kasutatavuse parandamise analüüs (LPA-07)
Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu eelanalüüs (EV-10)
Eriilmeliste lasteaiakohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes (HA-17)
Läänemere linnade uurimislabor (LPA-06)
Liiklusummikute vähendamine Euroopas: transpordi efektiivsuse edendamine (TR-06)
Ülemiste järve liikumisrada (Tartu mnt lõigus Lennujaama tee – Vana-Tartu maantee)
Tallinna linna heakorra-, hooldus- ja haljastustööde infosüsteemi loomise eelanalüüs (KO-17)
Mudeli kujundamine liginullenergiamaja renoveerimiseks Paljassaare 37 sotsiaalmaja näitel
Kergliiklustee raudteetammil lõigus Ehitajate tee - Stroomi rand (KO-21)
Vana-Tartu mnt kergliiklustee lõigus Tartu mnt - linna piir (KO-18)
Piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades (KE-17)

Piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades (KE-17)
Paldiski mnt kergliiklustee lõigus Järvekalda tee kuni Tähetorni tänav (KO-23)
Gonsiori tänava (Maneeži tänav – Laagna tee) rekonstrueerimine (KO-26)
Viljandi mnt kergliiklustee
Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas (KO-24)
Kultuuride kameeleon (SN-13)
Reidi tee ehitus Tallinnas (KO-19)
Läänemere keskkonnahariduse võrgustik (KE-18)
Nutikas Loomaaed (KV-2290-01)
Tallinna linna broneeringute süsteemi eelanalüüs (LK-19)
Kvaliteetseminar - valdkondadevaheline lähenemine Erasmus+ mobiilsustele (HA-0540-07)
Taaskasutus (KL-2660-01)
Energia teekaardid (KE-14)
Loomaaia liigikaitse labori naaritsaaedikute kompleksi ehitus ja DNA labori sisustus (KV-13)
Tallinna linna õigusaktide menetlemise infosüsteemi eelanalüüs ja lähteülesande koostamine (LK-20)
Kaasavate õppemeetodite rakendamine klassis/ rühmas
Raskeveokite kaubaveod (TR-09)

HETRIC
Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine
L. Koidula 23 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks (HA-19)
Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks (KO-25)
Soome Eesti Transpordiühendus (TR-10)
Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine (KO-20)
Homsed oskused 2.0 (HA-0860-02)
Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi töötajate õpiränne muutunud õpikäsituse paremaks rakendamiseks (HA-0590-08)
Helsingi Läänesadama - Tallinna Vanasadama vahelise liikuvuse parandamine nutikate lahenduste abil (TR-11)
Välismaailmaga seotus läbi õpetaja kogemuse (HA-0280-09)
Rahvusvaheline sisekoolitusprogramm aastateks 2016-2018 (HA-0320-14)
Tegevuste kavandamine koolist väljalangemise ennetamiseks (HA-22)
"Meediatarkusi omandamas" (HA-1050-04)
Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpiränded kooli õppekava uuendamiseks (HA-GAG-08)
Pihlaka tn 10 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks (HA-23)
Lugude maailm (HA-1730-06)
Teisel ringil targaks Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis (2014-2020.1.06.16- 0039) (HA-0420-05)

Teisel ringil targaks Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis (2014-2020.1.06.16- 0039) (HA-0420-05)
Tallinna Loomaaia ekspositsiooni elektroonilise jälgimine
Tallinna Loomaaia piletite elektroonilise ostmise süsteemi ärianalüüs
Tallinna Loomaaia ressursiplaneerimise infosüsteemi äri- ja eelanalüüsi läbi viimine (KV-2290-02)
Teisel ringil targaks (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium) (HA-0430-04)
Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine (KO-22)
Metsast merele! (HA-2010-02)
Toetatud elamise teenuskohtade loomine esmasesse psühhoosi haigestunutele (EM-05)
Varajane sekkumine erivajadustega laste füüsiliseks arendamiseks YAP mudeli abil. (HA-1770-02)
Saagem eurooplasteks! (HA-1850-04)
Väikesed legendiuurijad (HA-1440-01)
Kontaktseminar (HA-1830-02)
Uuenenud Kadrioru Saksa Gümnaasiumi meeskonnakoolitus (HA-0350-04)
Minu mets, sinu jõgi, meie hoolime (HA-0890-07)
Tallinna linnatranspordi korraldamise infosüsteemi eelanalüüs (TR-12)
Osalemine seminaril (HA-0220-02)
Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamine

Haldusvõimekuse tõstmine ettevõtluse innovaatilisemas arenduses (EV-11)
Õpetajate koolitus 21 sajandis - digitaalne koostööõpe (HA-0930-04)
URBACT III projektide avaseminar (HA-21)
Inimeste tegevuse mõju looduskatastroofidele (HA-0280-10)
Sinu meeskond vajab mind (HA-0270-07)
Erasmus+ agentuuride korraldatud seminaril osalemine (HA-0480-03)
Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis (STA-09)
Seminar "Hands on Experience of VET Trainers" Leping nr: 2016-KA2-TCA-62 (HA-0180-15)
PILVEMETS
Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemi lähteülesande koostamine (STA-10)
Tallinna Dominiiklaste kloostri muuseum
Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi eelanalüüs ja lähteülesande koostamine (LPA-08)
Teaduslik kirjaoskus koolis (HA-1480-02)
Majanduse, eetika ja ühiskonnaõpetuse ainetevahelise lõimingu arendamine ja õppematerjalide väljatöötamine (HA-GAG-09)
Võimekate õpilaste toetamine koolis: teooriast praktikasse (HA-0890-08)
Eesti looduse õppereisid ja suvised looduslaagrid Tallinna Loomaaiaga 2017-2019
Muudame õpetamise ühiseks õppimiseks (HA-0890-09)

Muudame õpetamise ühiseks õppimiseks (HA-0890-09)
Tallinna Reaalkooli haaratuse analüüs ja koolitus (HA-0270-08)
TULEVASTE AVALIKE TEENUSTE KOOSARENDAMISE MÕJUD JA MUUTUMINE
Uue põlvkonna avalike e-teenuste rakendamine, integreerides teenustega uusi tehnoloogiaid
Loovmeeskonnad raamatukogus (KV-2260-04)
"ÕPSIKE (Õppiv Pedagoog Saab Innustust Kooli Edust)" (HA-0900-03)
Welcome 2 Zoo
Sohjoa- Keskkonnasõbralikule ja isesõitvale viimase miili ühistranspordile üleminek Läänemere regioonis (TR-13)
Jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne Läänemere linnades (TR-14)
Autonoome liikuvus Euroopa Liidus
Eesti ja Soome elektrooniliste piletimüügisüsteemide ristkasutusvõimaluse loomine
Reaalained koolis STREAM lähenemisviisil (HA-0280-11)
Mina ja muusika (HA-1810-01)
Kaasaegne õpikäsitus kui kogukonna ja kooli koostöövahend (HA-0880-06)
Õpime igal pool (HA-2030-01)
Inglise keele kursused koolimeeskonnale (HA-0300-02)
Riigiabi ja riigihanked Põhjamaades

Haldusvõimekuse tõstmine ettevõtluse innovaatilisemas arenduses
Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteem
Võõrkeelte ainevaldkondlik lõiming Pirita Majandusgümnaasiumis ja Sisekaitseakadeemias (HA-0880-07)

Õppepäev. Kogemuste jagamine Harjumaa ja Ida-Virumaa lasteaedade vahel uute metoodiliste võtete ja uue interaktiivse tehnika kasutamise osas eesti keele õppetunnis (HA-20
Ajajuhtimine ja disainmõtlemine kui kaasaegsete õpioskuste nurgakivid (HA-0920-01)
Täiskasvanuhariduse nähtavamaks muutmine Erasmus+ programmis (HA-0430-05)

Erasmus+ agentuuride korraldatud seminaril („Best practice results from Erasmus+ A European conference on Dissemination and Impact in the School Sector“) osalemine (HA-G
"Tallinna linna puuetega inimeste transpordi infosüsteem PIT2"

Erasmus+ agentuuride korraldatud seminaril "Best practice results from Erasmus+ A European conference on Dissemination and Impact in the School Sector" osalemine (HA-077
Muutunud õpikäsitus Pirita Majandusgümnaasiumis– teooriast praktikasse
Euroopa Loomaaedade ja Akvaariumite Assotsiatsiooni Liigikaitse Foorum 2018 korraldamine (KV-2290-04)
Tunne oma juuri (HA-1460-02)
Merivälja Kool: tugevast algkoolist heaks põhikooliks (HA-0890-10)
Kosmoseklubi (HA-0160-01)
Suurbritannia kultuur, geograafia, institutsioonid ja keel (HA-0730-02)
Meie Õpi Käsitus: muutused kooli õppekavas (HA-0860-03)
Pädevuste arendamine muutunud õpikäsitluse elluviimiseks Pelgulinna Gümnaasiumis (HA-0930-05)

Pädevuste arendamine muutunud õpikäsitluse elluviimiseks Pelgulinna Gümnaasiumis (HA-0930-05)
Hea inglise ja prantsuse keele oskus on oluline (HA-0320-15)
Üldpädevuste kujundamine muutunud õpikäsitluses (HA-0540-08)
Uueneva õpikäsituse põhimõtete rakendumine GAGs (HA-GAG-11)
Praktika ja õppetöö innovatsioon Tallinna Kopli Ametikoolis (HA-0180-17)
Kultuuride turbulents (SN-14)
Tallinna Rahumäe Põhikooli õpetajaskonnast koolimeeskonna loomine ja kolleegidest koostööpartneriteks saamine (HA-0840-02)
Koostöö mitmekultuurilises meeskonnas (HA-0670-01)
Õpetajate arengu toetamine ja kaasatus õpiürituste loomisel läbi coachiva juhtimise. (HA-2040-01)
Kultuuridevaheliste pädevuste tunnustamine (HA-0840-03)
Koolipõhone koolimeeskonna õpiüritus „Kujundava hindamise praktiline rakendamine Tartu koolide näitel“ (HA-0860-04)
Õpime koos! (HA-25)
Ole koolis (HA-24)
Digitaalse pädevuse suurendamine hariduses ja koolituses
Tallinna Männikäbi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine (HA-26)
Sitsi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine (HA-27)
Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu.

URBACT III projektide rakendamise koolitus (HA-28)
Õpetajate õpiränne (HA-0300-03)
Kohtu iseendaga (HA-1810-03)
Saada parimaks (HA-1810-02)
IT-võimaluste integreerimine laste igapäevasesse õppe- ja kasvatustegevusse Tallinna Lasteaias Karikakar (HA-1040-01)
Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpiränded (HA-0340-03)
Mängime perekonda (HA-1570-01)
Erinevate tehnoloogiliste vahendite kasutamine õppetöös (HA-1150-01)
Kool, kus kõik õpivad (HA-0890-11)
Perspektiivide paljusus täiskasvanukoolituses Läänemereruumi ajaloo näitel (LA-01)
Õpilase roll 21. sajandi koolis (HA-0890-12)
Smart-up BSR: Nutika spetsialiseerumise edendamine Läänemere regioonis innovatsioonikeskuste koordineeritud tegevuse kaudu (EV-13)
3 Pirita Majandusgümnaasiumi ühine õppimiskultuur läbi "Vaikuseminutite" (HA-0880-08)
Tallinna Kopli Ametikool avastamas kutseõpet Euroopas (HA-0180-18)
CoastNet LIFE - rannikuelupaikade taastamine
Mitmekesisus ja koolirõõm muutunud õpikäsituse kontekstis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis (HA-0590-09)
Lasteraamatute vägi keeleõppes (HA-1580-01)

Lasteraamatute vägi keeleõppes (HA-1580-01)

Vaatame jõgesid ja tiike, kaitseme mageveeökosüsteeme ... parandame meie hoiakuid ja käitumist keskkonnas! Ma saan sõbraks veekogudega, tiikidega, ... mageveekeskkonnag
Meid ühendab Eesti lastekirjandus (HA-1600-01)
Elame koos (HA-0980-04)
Euroopa matemaatika-IKT (HA-0280-12)
Koolidevaheline strateegiline koostöö projekt (HA-0090-01)
Kvaliteedi tõstmine majanduse-ja saksa keele õppes (HA-0350-05)
Konteksti laiendamine ja keeleõppesse integreeritud tehnoloogiad (HA-0930-06)
Reaal- ja loodushariduse konverents (kogumik ja õppevideod) (HA-0270-10)
Kaasav linnaplaneerimine
Riikidevaheline kooperatsioon Läänemere saaste ja globaalse soojenemise teadlikkuse tõstmiseks (HA-0280-13)
"Hea ja nõudlik Euroopa pedagoogika" (HA-1050-05)
Lastele kodeerimise ja programmeerimise õpetamise alane koolitus Saksamaal (HA-1025-01)
Õpetajalt õpetajale (HA-1610-04)
Kuulmispuudega laste õpetajate täiendkoolitus (HA-0900-04)
Mardi Lasetaia koostöö arenguprogramm (HA-1140-01)
"Me kõik oleme erinevad ja siis? Edukas koolitus kõikidele koolidele." (HA-0780-01)

Digitaalne kirjaoskus ja kultuuripärand (HA-0590-10)
Meeskonnacoaching Tallinna Reaalkooli juhtkonnale (HA-0270-09)
Lootust täis päästepaadid (HA-0770-06)
Paagi tn 10 korterelamu rekonstrueerimine (EM-06)
Läänemere Foorum - lõiming läbi põhiväärtuste (HA-0320-16)
Õpiraskustega õpilane koolis (HA-0950-01)
Euroscola programm (HA-0720-08)
Yeurope (HA-0320-17)
Elanikkonna keskkonnateadlikkuse suurendamine heakorrakuu kampaaniasse kaasamise kaudu

Tallinna Reaalkoolis, Jakob Westholmi Gümnaasiumis, Tallinna Südalinna Koolis ja Tallinna Kesklinna Põhikoolis keemia, füüsika ja bioloogia praktikumide läbi viimiseks uuendusl
Seminar" Quality in Early Chilhood Eduucation and Care"
See kaunis eesti keel (HA-0230-04)
Erasmus+ kontaktseminar Rootsis (HA-2190-01)
Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks (HA-0420-06)

Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis – koolitus Tallinna Arte Gümnaasiumi ja Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpetajatele, tugispetsialistidele ja juhtidele (H
Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt
Kaasaegne õpikäsitus läbi digimaailma kui kogukonna ja kooli koostöövahend (HA-0880-09)

Kaasaegne õpikäsitus läbi digimaailma kui kogukonna ja kooli koostöövahend (HA-0880-09)
Park4SUMP
Professionaalse õpikogukonna ja tõenduspõhise õpetamise arendusprojekt (HA-0290-04)
E- klienditoimik koduhooldusele ja koduõendusele - eelanalüüs ja lähteülesande koostamine

