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ERASMUSE AKREDITEERING

PROGRAMMI ERASMUS+ TULEVIK
2014. aastal käivitatud programm Erasmus+ on loonud hulgaliselt
võimalusi õpirändeks ja koostööks hariduse, koolituse, noorte ning
spordiga seotud valdkondades. See on andnud osalejatele väärtuslikke
oskusi ja kogemusi ning aidanud ajakohastada haridust, koolitust
ja noorsootööd kogu Euroopas.
Uus programm (2021–2027) peaks olema varasemast veelgi kaasavam,
kättesaadavam ja kestlikum. Olulisemateks eesmärkideks on toetada
digiüleminekut Euroopa hariduses ja aidata luua Euroopa haridusruum.
Nende eesmärkide saavutamist silmas pidades on uus programm
kavandatud nii, et see oleks organisatsioonidele varasemast veelgi
hõlpsamini kättesaadav. Erasmuse akrediteering on selle eesmärgi
saavutamiseks väga oluline.
Erasmuse akrediteering on hea võimalus juurdepääsuks uue
programmi õpirändetegevustele. Käesolevas brošüüris selgitatakse,
kuidas akrediteerimine toimib, kes seda saab taotleda ja missugune
on sellest saadav kasu.

Erasmuse akrediteering on
nagu programmi õpirände
liikmekaart.
Organisatsioon
akrediteeritakse 1.
põhimeetme raames
õpirändetegevuste jaoks
toetuse saamiseks vaid
üks kord seitsmeaastase
programmi jooksul.
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MIDA HÕLMAB ERASMUSE
AKREDITEERING?
Erasmuse akrediteering annab organisatsioonidele
juurdepääsu õpirände võimalustele programmi 1.
põhimeetme raames. Selle meetmega toetatakse
organisatsioone, kes pakuvad õppijatele, õpetajatele,
koolitajatele ja teistele haridustöötajatele kutsealase
ning isikliku arengu võimalusi.
Iga Erasmuse akrediteering hõlmab ühte kolmest
haridusvaldkonnast:

TÄISKASVANUHARIDUS
Sealhulgas formaalne,
informaalne ja mitteformaalne
täiskasvanuharidus.

Kvaliteedi tagamine
Erasmuse akrediteeringu taotlemisel
nõustuvad organisatsioonid järgima
Erasmuse kvaliteedistandardeid.
Akrediteeritud organisatsioonide
jaoks on need standardid võti edu
saavutamiseks. Osalejate jaoks
on see kvaliteedigarantii.
Kvaliteedistandarditega saab tutvuda,
kui avate akrediteerimiskutse või
taotlusvormi.

TOETATAVAD MEETMED:

KUTSEHARIDUS
Sealhulgas esma- ja jätkukutseõpe
ning töökohapõhine õpe kõigis
selle vormides.

ÜLDHARIDUS
Sealhulgas koolieelsed
lasteasutused, alg-, põhija keskkoolid.

Haridustöötajate õpiränne
töövarjutamise, välisriigis
õpetamise ja kursustel
osalemisena
Õpilaste, täiskasvanud õppijate
ning kutsehariduse õpilaste,
õpipoiste ja äsjalõpetanute
individuaalne õpiränne
Õpilaste ja täiskasvanud õppijate
rühmaviisiline õpiränne
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KES SAAB ESITADA
TAOTLUSE?
Taotluse võivad esitada
organisatsioonid programmiriikidest,
siia hulka kuuluvad kõik Euroopa
Liidu liikmesriigid ja paljud teised
programmiga ühinenud riigid. Täielik
nimekiri programmiriikidest ja nende
riiklikest agentuuridest on
kättesaadav siin:
https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/contact_et

TAOTLUSE VÕIVAD ESITADA PALJUD ERI LIIKI
ORGANISATSIOONID, SEALHULGAS:

Üld-, kutse- ja
täiskasvanuharidust
pakkuvad organisatsioonid

Kohalikud ja piirkondlikud
ametiasutused, koordineerivad
asutused ja muud üldhariduses,
kutsehariduses või
täiskasvanuhariduses rolli
omavad organisatsioonid

Ettevõtted ja muud organisatsioonid,
kes võtavad vastu või koolitavad
kutsehariduse raames õppijaid ja
õpipoisse või töötavad nendega
muul viisil

Selleks et kontrollida,
kas Teie organisatsioon
saab kandideerida,
külastage oma riikliku
agentuuri veebilehte!
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MILLISED ON
ERASMUSE
AKREDITEERINGU
EELISED?
Akrediteeringu saamiseks peavad
organisatsioonid koostama kava kvaliteetsete
õpirännete elluviimiseks ning kasutama
õpirännet pakutava hariduse ja õppe kvaliteedi
parandamiseks. Pärast akrediteerimist saab
organisatsioon kasutada järgmisi eeliseid:

STABIILNE RAHASTAMINE
Akrediteeritud
organisatsioon võib olla
kindel, et saab igal aastal
toetust uute õpirännete
rahastamiseks.

VÕIMALUS KASVADA
JA AVASTADA
Saab proovida uusi tegevusi
või koostöövorme uute
partnerorganisatsioonidega,
ilma iga kord uut projekti
koostamata.

OMA STRATEEGIA
KUJUNDAMINE
Erasmuse akrediteering
võimaldab organisatsioonil
seada oma eesmärgid ja
vabalt valida, mis tempoga
need ellu viia. Võimalik on
eesmärgi poole liikudes ka
oma plaani muuta, et see
oleks jätkuvalt asjakohane.

INVESTEERIMINE
TULEVIKKU
Stabiilne juurdepääs
rahastamisele võimaldab
keskenduda pikaajalistele
eesmärkidele. Õpirännet saab
kasutada selleks, et järkjärgult arendada õpetamise
ja õppimise kvaliteeti ning viia
see organisatsioonis uuele
tasemele.
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KAHT TÜÜPI
ERASMUSE
AKREDITEERINGUD
Kui otsustate taotleda Erasmuse
akrediteeringut, saate valida
kahe variandi vahel:

ERASMUSE AKREDITEERING
ÕPIRÄNDE KONSORTSIUMI
KOORDINAATORITELE

ERASMUSE INDIVIDUAALNE
AKREDITEERING
ORGANISATSIOONILE
See on standardvariant, mille puhul
organisatsioon kasutab programmi
vahendeid ainult oma töötajate või
õppijate õpirännete jaoks.
Samuti on võimalik muuta individuaalne
akrediteering õpirände konsortsiumi
koordinaatori akrediteeringuks, kui olete
juba omandanud väärtuslikke kogemusi!

Akrediteeritud õpirändekonsortsiumide
koordinaatorid juhivad organisatsioonide
rühma, mis tegutseb ühise plaani alusel
ja korraldab õpirännet välismaal.
Konsortsiumi liikmetel ei pea olema
Erasmuse akrediteeringut, kuid
nad peavad olema asutatud
konsortsiumi koordinaatoriga
samas riigis.

Te ei ole kindel, kas soovite
akrediteeringut taotleda?
On ka muid võimalusi!
Organisatsioonil ei pea tingimata olema
Erasmuse akrediteeringut. Programmis
osalemiseks on ka muid võimalusi. Allpool
on loetletud mõned alternatiivid:
• esitage tavaline õpirändeprojekti taotlus
• ühinege olemasoleva
õpirändekonsortsiumiga
• võtke vastu välismaal asuvatest
partnerorganisatsioonidest
pärit osalejaid
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KÜSIMUSED
JA VASTUSED
KUIDAS TAOTLEDA?
Taotlus tuleb esitada oma riigi riiklikule
agentuurile.
Taotlusprotsessi kõige olulisem osa
on Erasmuse plaani koostamine.
Selles kirjeldatakse, kuidas kavatsete
korraldada õpirännet ja mida teie organisatsioon
soovib sellega saavutada. Erasmuse plaan
peaks hõlmama vähemalt kahte aastat.
Plaani kestuse pikendamiseks ei ole vaja
uut taotlust esitada.
Taotlemine on lihtne. Taotlusvormis on esitatud
raamistik Erasmuse plaani koostamiseks. Iga
osa sisaldab selgitusi ja juhiseid.
Taotlusvormi leiate siit:
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/
af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

KUIDAS TOETUS
ORGANISATSIOONINI JÕUAB?
Kui akrediteeringu taotlus rahuldatakse, saab
organisatsioon lihtsustatud juurdepääsu
õpirände rahastamisele. Uue rahataotluse
saab oma riiklikule agentuurile esitada igal
aastal.
Hea uudis on see, et rahastamistaotlus erineb
tavapärasest taotlusest oluliselt. Rahaliste
vahendite vajaduse hindamiseks tuleb esitada
ainult põhiteave, nagu osalejate arv ja
tegevuste tüüp.
Riiklik agentuur jaotab igal aastal vastava
eelarve akrediteeritud organisatsioonide vahel.
Taotluste menetlemise üksikasjalik kirjeldus
avaldatakse riikliku agentuuri veebilehel ja
iga-aastases programmijuhendis.
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MIS SAAB SIIS, KUI ORGANISATSIOON
TEGUTSEB ROHKEM KUI ÜHES
HARIDUSVALDKONNAS?
Organisatsiooni on võimalik akrediteerida rohkem
kui ühes valdkonnas! Sel juhul tuleb esitada eraldi
taotlus igas valdkonnas, milles soovitakse
akrediteeringut saada.

KAS SAAB ESITADA TAOTLUSE,
KUI ORGANISATSIOONIL PUUDUVAD
KOGEMUSED ERASMUS+
PROGRAMMIS?
Jah! Kõigil huvitatud organisatsioonidel on
võimalus osaleda ja varasem kogemus
pole vajalik.
Kui teil on kahtlusi, küsige oma riiklikust
agentuurist, kas teie organisatsioon vastab
kõlblikkuskriteeriumidele.

MIS SAAB SIIS, KUI ERASMUSE
PLAANI ON VAJA HILJEM
MUUTA?
Asjaolud muutuvad ja kõiki plaane tuleb aeg-ajalt
kohandada. Erasmuse akrediteeringu puhul ei
ole see probleem.
Praktilisi üksikasju, nagu osalejate täpne arv ja
tegevuste toimumise koht või kestus, saab
elluviimise käigus muuta. Vajaduse korral võite
ajakohastada ka oma Erasmuse plaani eesmärke.
Riiklikult agentuurilt saate juhised, millal ja kuidas
seda teha.

KAS SAAB TAOTLEDA
JÄRGMISEL AASTAL?
Jah! Igal aastal kuulutatakse Erasmuse
akrediteeringu taotlemiseks välja uus konkurss.
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LISATEAVE
Lisateabe ja -materjalid leiate allpool:
Tutvuge programmijuhendiga:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_et

Taotlusvormi leiate siit:
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

Võtke ühendust oma riikliku agentuuriga:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_et
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