
NORDPLUS
Kõrghariduse alaprogramm

Kaja Kruusamägi
24.11.2021



Mida saab teha?

• Õpirändeid
• Projekte



Kes ja kellega koos saab teha?
• Vähemalt 3 kõrgharidusasutust 3 erinevast 

Nordplusi riigist
• Lisaks võivad olla muud asutused, mis on 

projekti jaoks olulised
• Õpirännete puhul 2 kõrgharidusasutust 2 

erinevast riigist- aluseks partnerluslepingud
• Koostööd saab peamiselt teha võrgustikuna või 

projektina (v.a vaid kahepoolsed õpiränded)



Nordplusi programmiriigid

Kõik põhja- ja baltimaad ning lisaks kolm 
autonoomset piirkonda, mis programmis on 
riikidena:
Ahvenamaa, Eesti, Fääri saared, Gröönimaa, 
Island, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome, 
Taani



Mida saab teha?
• Õpirändeid

– tudengite õpiränne (v.a doktorandid)
– töötajate/õppejõudude õpiränne

• Projekte
– intensiivkursused
– ühisõppekavad
– arendusprojektid, sh ühisõppekavade arendamine ja 

ühismoodulid
• Võrgustumine

– uue võrgustiku loomiseks
– olemasoleva võrgustiku korral akadeemilise personali 

kohtumised tegevuste sisu kvaliteedi tagamiseks



Mida saab teha: õpiränded
• Tudengite õpiränded õppima või praktikale (sh äsjalõpetanu

praktika)
– 3-12 kuud (soovitav eelistada pigem Erasmust)
– 1-2 kuud
– 5 päeva- 1 kuu

• Õppejõudude/töötajate õpiränded
– min 8h õpetamist/tööd
– võimalusel soovitav eelistada pigem Erasmust

• Erivajadustega osalejate kulude katmine kuni 100%, eelnev 
taotlus vajalik. Taotlus otse EDUFI-le.



Mida saab teha: projektid
• Intensiivkursused

– 5 päeva-1 kuu
– peab andma ECTS ainepunkte
– tudengid ja õppejõud vähemalt kolmest erinevast Nordplusi riigist
– võib toimuda õppeaasta sees või suvekursusena, moodulina või ainena
– sama kursus võib toetust taotleda 3 aastat järjest

• Ühisõppekavad
– ühisõppekavade arenduseks, erinevateks arenduse etappideks
– sama projekt võib toetust taotleda 3 aastat järjest

• Arendusprojektid
– ühismoodulite planeerimine, koostöö töömaailmaga, kvaliteedi 

tagamine, võrgustiku tegevustes saavutatud tulemuste tutvustamine ja 
rakendamine, kõrgharidusvaldkonna sees teiste asutustega koostöö 
arendamine, uute õpetamismeetodite arendamine

– Sama projekt võib toetust taotleda 3 aastat järjest



Mida saab teha: võrgustikud
• uute võrgustike loomine ja käima lükkamine

– uueks võrgustikuks loetakse esimest kolme 
(järjestikkust) aastat. Igaks aastaks tuleb uus taotlus 
esitada

• juba eksisteerivate võrgustike puhul akadeemilise 
personali kohtumised võrgustiku tegevuste 
kvaliteedi loomiseks ja tagamiseks ning 
võrgustikku uute liikmete vastuvõtuks
– eelistada võimalusel Erasmuse võimaluste 

kasutamist võrgustiku kohtumisteks



Mida ei saa teha?

• doktorandid ei saa tudengite õpirändes 
osaleda

• uuringuid ja küsitlusi ei saa projektidena 
teha



Nordplus esiletõstetud teema 2021-2022

„Haridusliku koostöö parendamine ja 
üliõpilaste, tudengite ja täiskasvanute 

ettevalmistamine rohelisemaks tulevikuks“



Toetused



Toetused
• projektidele ja võrgustike tegevustele on eelarvetabelid
• eelarvetabelid täita kõigepealt, siis taotlus
• eelarvetabelite lisamine taotlusele on kohustuslik
• max 5% kasutatud eelarvest võib jääda koordineerivale 

koolile administreerimise eest
• ABIKÕLBMATUD KULUD: halduskulud (nn overhead), 

kontorivahendite ostmine, Nordplusiväliste riikide 
osalejate kulud, üritused väljaspool Nordplusi riike



Olulised kuupäevad

• Taotluse esitamise tähtaeg 01.02.2022 kell 
23.59 (CET)

• Projekti periood 15.05.2022-01.10.2023
• Lõpparuande esitamise tähtaeg 01.11.2023



Infomaterjalid

• Nordplusi koduleht: www.nordplusonline.org
• Käsiraamat reeglitega: 

https://www.nordplusonline.org/how-to-
apply/handbook/

• Taotluskeskkond Espresso: 
https://espresso.diku.no/espresso/login?1

http://www.nordplusonline.org/
https://www.nordplusonline.org/how-to-apply/handbook/
https://espresso.diku.no/espresso/login?1


Kontaktid

• Informatsioon ja nõustamine enne taotlust: 
Kaja Kruusamägi, kaja.kruusamagi@harno.ee

• Taotluste menetlemine, lepingute ja 
aruannete haldamine: 
The Finnish National Agency for Education (EDUFI) 
nordplus@oph.fi

mailto:kaja.kruusamagi@harno.ee
mailto:nordplus@oph.fi
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