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ÜKT valdkondade asutustel nüüd kaks võimalust 
õpirännete finantseerimiseks:

• Tavataotlused ehk 
lühiajalised projektid

Piirangud:
– projekt 6-18 kuud
– max 30 osalejat
– max 3 lepingut 

5 aasta jooksul

• Erasmuse õpirände 
akrediteering

Taotluses ainult ÕR arvud
Toetus iga-aastaselt 
garanteeritud *
Leping 15 kuud (->24 kuud)
Osalejatele kaasamistoetuse
taotlemine jooksvalt (1.a)



KA120 ajakava

• Taotluste esitamise tähtaeg: 19.10.2021 kell 13

• Taotluste hindamine: nov 2021 – dets 2021

• Tulemuste avaldamine: jaanuar 2022

• Toetuse taotlemine akrediteeritud asutusena: 
23.02.2022



Taotlusvorm KA120-VET



Taust: võtmeküsimus

Millised on käesoleval ajal teie organisatsiooni kõige olulisemad 
vajadused ja väljakutsed? Kuidas saaksite oma organisatsiooni 
parendada ja kuidas õppijad sellest kasu saavad?

ehk

Kuidas kavatsete Erasmuse programmi õpirände võimalusi 
kasutada nii, et sellest saavad kasu nii teie organisatsioon kui 
kõik selle töötajad ja õppijad sõltumata sellest, kas nad ise 
otseselt osalevad õpirändes või mitte?



Erasmuse plaan

• Kõige suurem osakaal on eesmärkidel
– nende saavutatavusel ja edusammude hindamisel

– piisavalt ambitsioonikad, aga samas realistlikud.

• Akrediteeringu taotluses püstitatavad eesmärgid peavad 
olema kooskõlas rahvusvahelistumise strateegiaga. 

• Kui strateegias visiooni mõõtu suurem siht, eesmärgina tuleks 
see juppideks võtta, et oleks mõõdetav ja saavutatav 
konkreetne eesmärk. 

• Erasmuse plaan kui rahvusvahelistumise strateegia 
kokkuvõtlik tegevuskava fookusega Erasmuse õpirändel.



Erasmuse plaan: õpiränded

• Õpiränded kujutavad endast kavandatud Erasmuse plaani 
eesmärkide saavutamise vahendeid.

• Õpirännete mahtude planeerimisel lähtuda  1 aasta 
jooksul korraldatavatest õpirännetest.

• Minimaalne 2 aasta, maksimaalne 5 aasta prognoos 
(vastavalt püstitatud eesmärkidele).

• Ei pea olema täpne ennustamine, vaid esialgne 
indikatsioon, mis on vastavuses kooli suuruse ja seatud 
eesmärkidega.



KA121 eelarve jagamine
• First phase: basic grants and financial performance

– Uus akrediteeritud asutus – baastoetus (kindel summa)
– Hartaomanikud – kõrgeim lõpetatud KA116 (hiljem KA121)

• Varasem eelarve kasutuse määr (v.a pandeemia) *Checkpoint!

• Second phase: qualitative performance and policy priorities
– Baasskoor

• Uutel - akrediteeringutaotluse punktisumma
• Hartaomanikel - viimase KA116 aruande või selle puudumisel hartataotluse 

punktisumma

– Boonuspunktid
• vähemate võimalustega osalejate kaasamise eest;
• üld- ja kutsehariduses õpilaste pikaajalise õpirände eest.


