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2022 taotlusvooru ülevaade

• 2022 kutsehariduse õpirände eelarve oli 4 474 694 €

• Taotlusi laekus kokku 20, neist 13 KA121 ja 7 KA122

• 6 KA122 taotlust läbisid hindamise edukalt, 1 taotlus jäi 
alla lävendi

• Akrediteeritud koolide taotluste rahastamise kogumaht on 
3 539 104 €

• Lühiajaliste õpirändeprojektidele läheb kokku 236 539 €

• 2022 eelarve jääk on 649 051 € 



KA121 - akrediteeritud koolid

Tartu Rakenduslik Kolledž 655 620   

Haapsalu Kutsehariduskeskus 432 500   

Tallinna Ehituskool 413 720   

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 377 970   

Pärnumaa Kutsehariduskeskus 356 220   

Tartu Kunstikool 290 734   

Rakvere Ametikool 200 565   

Kuressaare Ametikool 199 715   

Räpina Aianduskool 171 935   

Järvamaa Kutsehariduskeskus 123 440   

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool 110 535   

Hiiumaa Ametikool 108 800   

Viljandi Kutseõppekeskus 97 350   



KA122 – lühiajalised projektid

GKS Growing OÜ 6 716   

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool 35 145   

Luua Metsanduskool 63 362   

Kehtna Kutsehariduskeskus 81 950   

Tallinna Balletikool 1 790   

M.I. Massaažikool OÜ 47 576   



Mis saab vanast OLSist?

• 30.06 lõpetab vana OLS tegevuse

• Andmed, testide/kursuste läbimise tõendused alla laadida

• 1.07 muutub https://erasmusplusols.eu/ mitteaktiivseks

• OLS rakendused kustutatakse 31.07

• Kasutajate isikuandmed muutuvad anonüümseks 1.07

• Pooleliolevate õpirännete vanast OLSis uude transportimise 
teema lahtine

https://erasmusplusols.eu/


Uus OLS…

• 1.07.2022 alustab tööd https://academy.europa.eu/, täieneb
• Mõeldud nii õppijate kui haridustöötajate keeleõppe toetamiseks 
• Osalejad ise valivad testitavad/õpitavad keele(d)
• Keeleõpe esialgu EN, ES, DE, FR, IT tasemetel A1-B2
• Enesehindamise test 24 EL ametlikus keeles
• BM sisestatud osaleja saab automaatse kutse OLSilt (arenduses)
• Vahevariant – taotluses olnud OLS kontakt saab kutse laadida 

Excelis osalejate andmed uude OLSi
• Ligipääs EULogin kasutajaga
• Abimaterjalid: ligipääs, õppijad, toetusesaajad
• Kui sobivat taset ei pakuta, siis on õigus 150 € toetusele

https://academy.europa.eu/


Ukraina sõjapõgenike toetamine…

• … on võimalik soovi korral 2021 ja 2022 taotlusaastatel eraldatud õpirände 
toetustest.

• Muidu samad tingimused, rahastusreeglid ja toetuste määrad nagu 
tavapärase väljamineva õpirände puhul, aga 

- korraldustoetust 500 eurot osaleja kohta.

- kõik Ukraina sõjapõgenikud loetakse vähemate võimalustega 
osalejateks ja saab rakendada kaasamistoetust.

• Vajalik on lepingu muudatuse sõlmimine agentuuriga.

• Toetuse saaja sõlmib sõjapõgenikust osalejaga toetuse kasutamise lepingu ja 
õppelepingu.

• Õpiväljundeid hindab, tunnustab ja tunnistuse väljastab vastuvõttev 
organisatsioon nagu kvaliteedistandardid tavapärase õpirände puhul ette 
näevad.



Ukrainast sissetuleva õpirände osalejad

Ukrainast sissetuleva õpirände osalejate abikõlblikkuse tingimused:

- kutsehariduse õppijate puhul: õppimine kutseõppe õppekaval 

Ukrainas enne sõjategevuse tõttu põgenemist;

- haridustöötajate puhul: töötamine kutseharidusasutuses Ukrainas 

enne sõjategevuse tõttu põgenemist või vastava kvalifikatsiooni 

omamine;

- kutsutud ekspertide puhul: vastuvõtva organisatsiooni vajadustele 

vastava pädevuse omamine.

NB! Juba koolis töötavad ja palka saavad põgenikest haridustöötajad ei 
kvalifitseeru.



Teadaanded

KA122-VET täiendav tähtaeg 4.10.2022 – taotlusvorm augustis

Akrediteeringu taotlemise tähtaeg 19.10.2022
➢ https://eeagentuur.ee/erasmuse-opirande-akrediteering/

➢ Taotlusvorm on juba avaldatud ja eesti keelde tõlgitud

25-26.08 toimub Olustvere TMK-s kutsehariduse õpirände 
suvekool - merike.sanglepp@harno.ee

https://eeagentuur.ee/erasmuse-opirande-akrediteering/

