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Eelarve 2021.a taotlusvooruks

478 643 eurot



Eesmärgid
• õpetamise ja õppimise Euroopa mõõtme tugevdamine
• Euroopa haridusruumi loomisele kaasa aitamine
• formaalse, informaalse ja mitteformaalse õppe kvaliteedi 

parandamine täiskasvanuhariduses



Programmi aluspõhimõtted
• Kaasamine ja mitmekesisus – tuleb tagada kõikide osalejate võrdsed õigused, võimalusel 

kaasata vähemate võimalustega osalejaid
• Keskkonnasäästlikkus ja keskkonnaalane vastutus – keskkonnasäästlik ja keskkonna 

suhtes vastutustundlik käitumine, võimalusel säästlikud reisimisviisid
• Digiõpe, sh virtuaalkoostöö ning virtuaalne ja põimitud õpiränne - kasutada 

digivahendeid ja –õppemeetodeid füüsilise õpirände täiendamiseks ja koostöö parandamiseks 
partneritega

• Lisaks neile kolmele programmi läbivale aluspõhimõttele on võtmepädevuste arendamine 
esile toodud täiskasvanuhariduse valdkonnas



Õpirände sihtriigid

 Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid 
 Norra
 Island
 Lichtenstein
 Põhja-Makedoonia Vabariik 
 Serbia
 Türgi



Kes saab programmis osaleda?
• vabahariduslikku täienduskoolitust pakkuvad asutused, sh rahvaülikoolid, keeltekoolid jm
• täiskasvanute gümnaasiumid, mittestatsionaarset üldharidust pakkuvad kutseõppeasutused ja

gümnaasiumid
• informaalset õpet ja lõimumist pakkuvad organisatsioonid, sh vabahariduslikud koolituskeskused, 

raamatukogud, muuseumid, teatrid, muusika- ja kunstiühendused, lastevanemate organisatsioonid, 
sotsiaalteenuseid pakkuvad asutused, humanitaarorganisatsioonid jm

• asutused või organisatsioonid, mis tegelevad vähemate võimalustega isikutega (puudega isikud, migrandid, 
eakad, vaesusriskis olevad isikud jt)

• kohalikud omavalitsused, erakoolide pidajad
• täiskasvanute koolitajate ja koolitusasutuste katusorganisatsioonid, kolmanda sektori asutused

NB! Üksikisikud toetust taotleda ei saa



Kuidas saab programmis osaleda ?
Programmis osalemiseks
• saab taotleda toetust, esitades taotluse kas individuaalse organisatsiooni või õpirände 

konsortsiumina
Konsortsium peab koosnema vähemalt kahest Eestis tegutsevast asutusest ja konsortsiumi koordinaator 
peab omama Erasmuse õpirände akrediteeringut. 
NB! Iga asutus saab ühes taotlusvoorus esitada ainult ühe taotluse haridusvaldkonna kohta. 

• osaleda vastuvõtjana, võõrustades osalejaid teistest riikidest. Sellisel juhul taotlust esitama ei pea, 
organisatsioon saab väärtusliku kogemuse rahvusvahelise koostöö alal, mis annab hea

http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/Akrediteeringu_buklett-veebiversioon.pdf


Miks akrediteering?

Õpirändeprojekte on 2 tüüpi:
Tavataotlused e lühiajalised 

õpirändeprojektid

• Läbivad kvaliteedihindamise
• Asutusel saab olla max 3 lepingut 5 a 

jooksul
• Projektis max 30 osalejat
• Kestus 6-18 kuud

Akrediteeringut omavate 
organisatsioonide taotlused

• Kvaliteedihindamist ei toimu
• Taotluse saab esitada igal aastal
• Finantseering tagatud
• Osalejate arvu ei piirata
• Kestus 15-24 kuud



Milliseid tegevusi toetatakse?
Kõikide õpirännete korraldamisel on võimalik rakendada põimitud 

õpirännet

Haridustöötajate õpiränne

• Töövarjutamine (2-60 p)
• Õpetamine välisriigis            (2-

365 p)
• Kursustel ja koolitustel  

osalemine (2-30 p)

Täiskasvanud õppijate 
õpiränne

• Rühmaviisiline õpiränne    (2-
30 p, rühmas peab olema 
vähemalt kaks õppijat)

• Individuaalne õpiränne      (2-
30 p)



Millistele tingimustele peab vastama täiskasvanud 
õppijate õpirändes osaleja?
• vähemate võimalustega, eelkõige keskhariduseta isik, kes osaleb 

saatva organisatsiooni täiskasvanuhariduse programmis

• Täiskasvanuhariduse haridusprogramm/õppekava, mille alusel õppijad 
saavad õpirändes osaleda, võib olla igasugune saatva organisatsiooni 
poolt pakutavad õpe:
• põhi- ja keskharidus täiskasvanutele

• täienduskoolitus tööväliseks enesetäiendamiseks 

• informaalset õpet ja lõimumist pakkuvad programmid, sh sotsiaalse tõrjutuse 
riskirühmadele (puudega isikud, migrandid, eakad, vaesusriskis olevad isikud)



Milliseid tegevusi toetatakse?

Muud asutuse tööd toetavad tegevused :

• Kutsutud väliseksperdid (2-60 päeva)
• Õpetajapraktikandi vastuvõtmine (10-365 päeva)
• Ettevalmistavad lähetused



Õpirändeprojekti võimalikud 
kululiigid

• korralduskulu – ühikuhind osaleja 
kohta

• reisikulu – ühikuhind vastavalt 
sihtkoha kaugusele

• elamiskulu – ühikuhind vastavalt
riikide grupi kategooriale; erinevus 
töötajate ja õppijate puhul

• kursusetasu – 80€/päev, max 10 
päeva 1 inimene

• vähemate võimalustega 
osaleja lisatoetus – 100€ osaleja 
+ abikõlbulikud lisakulud

• ettevalmistav lähetus –
575€/osaleja, max 3 osalejat

• toetus keeleliseks 
ettevalmistuseks – teatud 
tingimustel veebipõhine keeletugi, 
erandkorras 150 € 



Toetuse taotlemine
Kui sul veel pole kasutajakontot, siis registreeru Euroopa Komisjoni 

autentimisteenuse lehel  
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Taotluskeskkond on juba avatud
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Vali õige taotlusvorm
• Erasmuse akrediteeringut omavad asutused – KA121-ADU
• Tavataotlused – KA122ADU
Abistame uusi tulijaid taotlemisel – ava taotlusvorm ning sisesta oma 
andmed ning vali Eesti agentuur. Nii näeme, et oled huvitatud 
taotlemisest ja võtame sinuga ise  ühendust.

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Toetuse taotlemine
• Täida taotlus eesti keeles
• Esita taotlus õigeaegselt 11. maiks kl 13.00 (tee seda pisut 

varem!)
• Järgneb taotluse tehniline kontroll ja hindamine
• Hindamistulemuste põhjal moodustub taotluste pingerida, 

mille alusel teeb valikukomisjon agentuurile ettepaneku 
taotluse rahastamise osas

• Positiivse otsuse korral sõlmitakse leping toetuse 
eraldamiseks, millest ettemakse on 80%

• Tegevused saavad alata 1. sept 2021



Miks taotleda sel aastal toetust?
• õpirändevõimalused on laienenud – käivitunud on uued tegevused -

õppijate õpiränne, võõrustada saab õpetajapraktikante ja eksperte. Jätkuvad 
töövarjutamised, õpetamine ja osalemine täiendkoolituskursustel

• uute taotlejate võimalus toetust saada on suur – eelarve on 
kasvanud, eelmiste aastate projektid on pandeemia tõttu pooleli - konkurents 
väiksem 

• õpirändeid on aega ellu viia kuni juunini 2023.a – taastunud on 
reisimisvõimalused

• taotluse esitamise faasis pole vaja omada siduvaid 
kokkuleppeid vastuvõtjaga – partneritega saad täpsemad kokkulepped 
sõlmida ka pärast toetuse eraldamist



Ootame rohkelt taotlusi!
Kasulikku infot:
https://erasmuspluss.ee/projektitegijale/opiranne/opiranne-
taiskasvanuhariduses
(programmijuhend lk 106-119, kvaliteedistandardid)
https://epale.ec.europa.eu/et
(Euroopa täiskasvanuhariduse platvorm, koolituskursused, partnerid)
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
(EK platvorm koolituskursuste kohta)

Küsimuste korral kirjuta 
asse.sild@harno.ee

https://erasmuspluss.ee/projektitegijale/opiranne/opiranne-taiskasvanuhariduses
https://epale.ec.europa.eu/et
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
mailto:asse.sild@harno.ee


Koostööprojektid (KA2)
Organisatsioonidevaheline rahvusvaheline koostöö üld-, kutse-, täiskasvanu-
kõrghariduse või noorsootöö valdkonnas

• Projektides saavad osaleda kõik haridusvaldkonnaga seotud organisatsioonid 
sõltumata omandivormist või liigist

• Täiskasvanuhariduse valdkonna prioriteedid on:
– kvaliteetsete õppimisvõimaluste kättesaadavamaks tegemine täiskasvanutele
– ligipääsetavuse parandamine ja osalemise suurendamine täiskasvanuhariduses
– koolitajate pädevuste tõstmine
– täiskasvanuhariduse kvaliteedisüsteemi parandamine
– tulevikku vaatavate õppekeskuste arendamine
– Erasmus+ populariseerimine kõikide isikute ja vanuserühmade seas



Koostööprojektid (KA2)
• Väikeprojektid: vähemalt 2 eri riigi organisatsiooni vahel (6-24 kuud)
• Suuremahulised projektid: vähemalt 3 eri riigi organisatsiooni vahel (12-36 

kuud)
• Projekti toetust on võimalik kasutada nii projektitöö korraldamiseks, tulemuste 

loomiseks, õppimis- ja õpetamistegevuste läbiviimiseks, projektitulemuste 
levitamiseks kui ka vähemate võimalustega osalejate kaasamiseks 

• Esimene taotluste esitamise tähtaeg on 20. mai 2021
• Täpsem info: https://erasmuspluss.ee/projektitegijale/koostooprojektid
• Vaata ka e-festivali töötuba „Koostööprojektid haridusvaldkonnas“ kell 15.10

https://erasmuspluss.ee/projektitegijale/koostooprojektid
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