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Erasmus+ taotlusvoor 2022
• Programmijuhend ja taotluskutse meie kodulehel 

https://eeagentuur.ee/programmist/programmijuhend-ja-taotluskutse/
(lk 115-130 täiskasvanuhariduse osa)

• Kogueelarve 3,9 miljardit eurot

• TKH õpirändeprojektide eelarve Eestis 775 107 eurot

• Õpirändeprojektide taotlustähtaeg 23.02.2022
• Õpirände akrediteeringu taotlemise tähtaeg 19.10.2022

https://eeagentuur.ee/programmist/programmijuhend-ja-taotluskutse/


Eesmärgid
• õpetamise ja õppimise Euroopa mõõtme 

tugevdamine
• Euroopa haridusruumi loomisele kaasa aitamine
• formaalse, informaalse ja mitteformaalse õppe

kvaliteedi parandamine täiskasvanuhariduses



Rahastamiskõlblikud taotlejad
• formaalset, informaalset ja mitteformaalset täiskasvanuharidust pakkuvad

organisatsioonid
NB! täiskasvanutele kutseharidust ja -õpet pakkuvad organisatsioonid loetakse üldjuhul
kutseharidust ja -õpet pakkuvateks asutusteks ja mitte täiskasvanuharidust
pakkuvateks asutusteks.
• kohalikud ja piirkondlikud avaliku sektori asutused, koordineerivad asutused ning

muud täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevad organisatsioonid
NB! Üksikisikud toetust taotleda ei saa



Õpirände sihtriigid

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



Võimalikud tegevused
Haridustöötajate õpiränne
Osalejad peavad olema saatva organisatsiooni töötajad või tegema 
sellega regulaarselt koostööd, aidates ellu viia organisatsiooni 
põhitegevusi (peab saama dokumentaalselt tõendada)

• Töövarjutamine
(2 – 60 päeva)

• Õpetamine välisriigis
(2 – 365 päeva)

• Kursustel ja koolitustel osalemine
(2 – 30 päeva)



Võimalikud tegevused
Täiskasvanud õppijate õpiränne
Täiskasvanud õppijad on eelkõige madala kvalifikatsiooniga vähemate oskuste ehk keskhariduseta     
inimesed. Osalejad peavad olema registreeritud saatva asutuse täiskasvanuharidusprogrammis.

• Individuaalne õpiränne
(2-30 päeva)

• Rühmaviisiline õpiränne
(2-30 päeva) rühmas vähemalt 2 õpilast

Nii haridustöötajate kui õppijate õpirände puhul saab õpirändetegevusi 
põimida virtuaalse tegevusega. Siin toodud päevade arv tähistab 
õpirännet kohapeal (lisanduvad reisipäevad).



Võimalikud tegevused
• Kutsutud väliseksperdid

(2-60 päeva) 
Toimumiskoht toetust saav asutus. Tutvustavad uusi õppemeetodeid, 
korraldus- ja juhtimistavasid.

• Õpetajapraktikantide vastuvõtmine
(10-365 päeva) 
Toimumiskoht toetust saav asutus. Osaleda saavad tudengid ja kuni 12 
kuud tagasi lõpetanud. Vastuvõttev organisatsioon saab 
korraldustoetust, reisi- ja elamiskulud saatja poolt.

• Ettevalmistavad kohtumised
Pole eraldiseisev tegevus, toetab õpirännet, v a kursustel/koolitustel 
osalemine.



Kvaliteedistandardid
https://eeagentuur.ee/wp-content/uploads/2021/05/erasmuse_kvaliteedistandardid.pdf

• I Aluspõhimõtted
• Kaasamine ja mitmekesisus
• Keskkonnasäästlikkus ja keskkonnaalane vastutus
• Digiõpe, sh virtuaalkoostöö ja põimitud õpiränne
• Osalemine Erasmus+ programmi ellu viivate 

organisatsioonide võrgustikus
• II Õpirände korraldus
• III Kvaliteet ja osalejate toetamine
• IV Tulemuste jagamine

https://eeagentuur.ee/wp-content/uploads/2021/05/erasmuse_kvaliteedistandardid.pdf


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.
• osaleda vastuvõtjana, võõrustades osalejaid teistest riikidest. Sellisel juhul taotlust 

esitama ei pea, organisatsioon saab väärtusliku kogemuse rahvusvahelise koostöö 
alal, mis annab hea stardipositsiooni toetuse taotlemiseks.



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



Kuidas toimub taotlemine?
• Taotluskeskkonda sisene meie kodulehe kaudu

https://eeagentuur.ee/projektitegijale/opiranne-taiskasvanuharidus

Hetkel pole taotlusvormid veel saadaval, kuid ilmuvad õige pea.
Taotluse saab täita eesti keeles.

Taotlustähtaeg on 23.02.2022 kl 13.00

https://eeagentuur.ee/projektitegijale/opiranne-taiskasvanuharidus


Miks on hea praegu toetust 
taotleda?
• võimalus toetust saada on suur – eelarve on 

kasvanud, eelmiste aastate projektid on pandeemia tõttu pooleli, 
seega on konkurents väiksem 

• õpirändevõimalused on laienenud – uus programmis 
käivitusid uued tegevused - õppijate õpiränne, võõrustada saab 
õpetajapraktikante ja eksperte. Jätkuvad töövarjutamised, õpetamine ja 
osalemine täiendkoolituskursustel

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



Olulised kuupäevad
• 5. jaanuar – vebinar õpiväljundite teemal
• 12. jaanuar – vebinar uutele taotlejatele
• 19. jaanuar – vebinar eTwinngu teemal
• 26. jaanuar – algab nõustamisnädal individuaalseteks 

konsultatsioonideks
• 2. veebruar – vebinar eTwinningu teemal
• 23. veebruar – õpirändeprojektide taotlustähtaeg
• 19. oktoober – Erasmus akrediteeringu taotlustähtaeg



Ootame rohkelt taotlusi!
Kasulikku infot:
https://epale.ec.europa.eu/et
(Euroopa täiskasvanuhariduse platvorm, koolituskursused, partnerid)
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
(EK platvorm koolituskursuste kohta)

https://epale.ec.europa.eu/et
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
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