
Rahastus: Kõrghariduse Euroopa-sisese programmi osalejate õpiränne 2021 

Siin on toodud reisi- ja elamistoetuste määrad vastavalt 2021. aasta programmijuhendile. 

Varasematel aastatel toetust saanud projektidele ning nende raames toimuvatele õpirännetele 

kehtivad need toetusmäärad ning reeglid, mis on vastava aasta programmijuhendis. 

Abikõlbulikud kulutused: Rahastusviis: Toetussumma: Kasutusreegel: 

Individuaalne toetus 
üliõpilastele 

Kulutused, mis on seotud üliõpilaste 
ja äsjalõpetanute õpirände 
elamiskuludega 

Kindlasummaline 
toetus 

Vastavalt sihtriigile (riikide grupid) ja kuude 
arvule. Vt tabelid 1-3.  
 
Praktikantidele on kohustuslik maksta 
lisatoetust EK vahenditest +150 € kuus (v.a 
regioonid 1-4 ja 6-13) 
  
Vähemate võimalustega1 
tudengitele/praktikantidele makstakse 
lisatoetust +250 € kuus 
 
Eesti Vabariigi kaasfinantseering +200 € kuus 
tudengile ja 100 € kuus praktikandile. 

Arvutatakse vastavalt õpirände 
kestusele ja osalejate arvule 

Sõidutoetus üliõpilastele 
(AINULT: vähemate 

võimalustega tudengid 
lühiajalisel õpirändel või 

programmiriigist 
partnerriiki (va regioonid 5 

ja 14) õpiränne) 

Kindlasummaline toetus üliõpilaste ja 
äsjalõpetanute sõiduks kodukohast 
õpirände toimumispaika ning tagasi. 
Õigus reisipäevadele on, kui: 
- üritus algab hommikul vara ja/või 
lõppeb õhtul hiljem 
- reisimine on väga ajakulukas ja ei 
võimalda reisimist ürituse päevadel 
enne ja/või peale ürituse lõppu 
- reisivõimalused ei võimalda reisida 
ürituse päevadel enne ja/või peale 
ürituse lõppu 
 

Kindlasummaline 
toetus 

Vastavalt vahemaale ja sõltuvalt kas 
tavareisiviisist või rohelise reisiviisi 
eelistamisest. Vt tabel 4.  
Vajadusel on õigus 2 (1+1) reisipäevale 
(rohelise reisi eelistamisel veel lisaks kuni 4 
(2+2) reisipäevale).  
Rohelise reisi lisapäevade õigus on, kui 
reisiviisi kasutamine on ajakulukas. 
Lisareisipäevade vajalikkus tuleb tõestada 
tõendusdokumentidega (rohelise reisiviisi 
DOH; ühistranspordi korral piletid ja DOH, 
sõidujagamise korral piisab ainult DOHist) 
 

Toetussumma sõltub osalejate 
arvust ja sõidu vahemaade 
pikkusest. Toetus arvustatakse 
kasutades Euroopa Komisjoni 
vahemaade kalkulaatorit. 

 
1 2021 projektides on vähemate võimalustega tudengid Eestis: vajaduspõhise õppetoetuse ja vajaduspõhise eritoetuse saajad. Lisatoetusele on õigus, kui tudeng saab mainitud toetust Erasmus+ 
vahetuseõpingutega samal või eelneval semestril. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Sõidutoetus üliõpilastele 
rohelise reisimisviisi 

eelistamise eest (AINULT 
reisitoetust mittesaavad 

üliõpilased) 
 

Kindlasummaline toetus üliõpilaste ja 
äsjalõpetanute sõiduks kodukohast 
õpirände toimumispaika ning tagasi 

Kindlasummaline 
toetus 

Rohelise reisimisviisi eelistamise eest ilma 
reisitoetuseta üliõpilasele 50 € lisatoetus. 
Lisaks kuni 4 rohelise reisi päeva (2+2). 
Rohelise reisi lisapäevade õigus on, kui 
reisiviisi kasutamine on ajakulukas. 
Lisareisipäevade vajalikkus tuleb tõestada 
tõendusdokumentidega (rohelise reisiviisi 
DOH; ühistranspordi korral piletid ja DOH, 
sõidujagamise korral piisab ainult DOHist) 

Rohelise reisiviisi kasutamise 
korral, tõendavate 
piletite/kinnituste alusel 

Individuaalne toetus 
õppejõududele/töötajatele 

Kulutused, mis on seotud 
õppejõudude/töötajate lähetuse 
elamiskuludega 
 

Kindlasummaline 
toetus 

Vastavalt sihtriigile (riikide grupid) ja 
päevade arvule. Vt tabel 5. 
 

Arvutatakse vastavalt lähetuse 
kestusele ja osalejate arvule 
 

Sõidutoetus 
õppejõududele/ 

töötajatele 

Kindlasummaline toetus 
õppejõudude/ töötajate sõiduks 
kodukohast lähetuse  toimumispaika 
ning tagasi. 
Õigus reisipäevadele on, kui: 
- üritus algab hommikul vara ja/või 
lõppeb õhtul hiljem 
- reisimine on väga ajakulukas ja ei 
võimalda reisimist ürituse päevadel 
enne ja/või peale ürituse lõppu 
- reisivõimalused ei võimalda reisida 
ürituse päevadel enne ja/või peale 
ürituse lõppu 

Kindlasummaline 
toetus 

Vastavalt vahemaale ja sõltuvalt kas 
tavareisiviisist või rohelise reisiviisi 
eelistamisest. Vt tabel 6.  
Vajadusel on õigus 2 (1+1) reisipäevale 
(rohelise reisi eelistamisel veel lisaks kuni 4 
(2+2) reisipäevale).  
Rohelise reisi lisapäevade õigus on, kui 
reisiviisi kasutamine on ajakulukas. 
Lisareisipäevade vajalikkus tuleb tõestada 
tõendusdokumentidega (rohelise reisiviisi 
DOH; ühistranspordi korral piletid ja DOH, 
sõidujagamise korral piisab ainult DOHist) 
 

Toetussumma sõltub osalejate 
arvust ja sõidu vahemaade 
pikkusest. Toetus arvustatakse 
kasutades Euroopa Komisjoni 
vahemaade kalkulaatorit. 

Korraldustoetus 
kõrgkoolile 

Kulutused, mis on otseselt seotud 
õpirände korraldamisega (va. 
osalejate elamiskulu) nt. osalejate 
pedagoogiline, kultuuriline ja 
keeleline ettevalmistus, tegevuste 
seire ja osalejate toetamine õpirände 
planeerimise, läbiviimise ja 
kokkuvõtete tegemise faasis, 
õpitulemuste tunnustamine 
 

Kindlasummaline 
toetus 

1-100 osalejat: 400 € osaleja eest 
+ 
101-… osalejat : 230 € iga järgneva osaleja 
eest 
 
Lisaks erivajadustega osalejate puhul 100 € 
osaleja eest 

Arvutatakse vastavalt osalejate 
arvule 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Põimitud 
intensiivprogrammid 

Kulutused, mis on otseselt seotud 
põimitud intensiivprogrammi 
korraldamisega. Toetust taotleb 
ainult kursust korraldav/koordineeriv 
kõrgkool, toetusele on õigus ainult 
kursust korraldaval/koordineerival 
kõrgkoolil. 

Kindlasummaline 
toetus 

400 € osaleja; minimaalne grupi suurus 15 ja 
maksimaalne 20 tudengit. Kursust läbi viivad 
õppejõud/koolitajad ei lähe grupi suuruse 
arvestusse. 

Arvutatakse vastavalt osalejate 
arvule. 

Erivajadusega osaleja 
toetus (st. füüsilise ja/või 

vaimse erivajadusega 
osalejad) 

Erivajadusest lähtuvate lisakulutuste 
katmine 

Reaalsetel 
kulutustel põhinev 

toetus 

Kuni 100% erivajadusega seotud 
lisakulutustest 

Toetus eraldatakse kõrgkoolile 
erivajadusega osaleja taotluse 
alusel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1 - Individuaalne toetus üliõpilastele (kuude määrad eurodes) 

Summa oleneb riigist kus õpiränne toimub. Summad on piiritlenud Euroopa Komisjoni määrade raames Haridus- ja Teadusministeerium, stipendiumimäärad kinnitab ka 
kõrgkool 

Vastuvõttev riik: 

Üliõpilaste õpirände kuustipendiumi 

määrad  

Kuustipendium (EK eelarvest) 

Grupp 1 

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Liechtenstein, Luksemburg, 
Norra, Rootsi 

ja 
Regioon 14 (Fääri saared, Šveits, Ühendkuningriik) 

 

600 € 

Grupp 2 

Austria, Belgia, Küpros, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, 
Itaalia, Malta, Holland, Portugal, Hispaania 

ja 
Regioon 5 (Andorra, Monaco, San Marino, Vatikan) 

 

600 € 

Grupp 3 

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Läti, 
Leedu, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, 

Põhja-Makedoonia, Türgi 
 

540 € 

Lisandub praktikandi lisatoetus, vähemate võimalustega lisatoetus. 

 

Tabel 2 - Individuaalne toetus üliõpilastele suunaga partnerriiki (rahvusvaheline õpiränne), va regioonid 5 ja 14 

Kust Kuhu Üliõpilasete õpirände kuustipendiumi 
määr 

Programmiriigist Partnerriiki 700 € 

Lisandub vähemate võimalustega osaleja toetus, ei lisandu praktikandi lisatoetus.  



 

 

Tabel 3 - Üliõpilaste lühiajalise õpirände (doktorandi lühiajaline õpiränne või põimitud õpiränne) individuaalne toetus 

Summad on piiritlenud Euroopa Komisjon. 

Lühiajalise õpirände kestus Toetuse määr (ükskõik millisesse programmi- või partnerriiki) 

päevad 1-14 70 € päev 

päevad 15-30 50 € päev 

Vajadusel lisanduvad 2 reisipäeva (1+1), rohelise reisiviisi eelistamisel vajadusel lisaks veel 4 reisipäeva (2+2) individuaalse toetuse osast. Vähemate võimalustega osalejatele 

lisatoetus 5-14 päeva eest 100 € ning 15-30 päeva eest 150 €. 

 

 

Tabel 4 - Sõidutoetus üliõpilastele 

 AINULT vähemate võimalustega tudengile lühiajalise õpirände korral või programmiriigist partnerriiki õpirände korral (v.a partnerriikidesse regioonides 5 ja 14). 

Summad on piiritlenud Euroopa Komisjon. Vahemaa arvutatakse kasutades Euroopa Komisjoni vahemaade kalkulaatorit. 

 

Vahemaa Tavalise reisiviisi korral 
Ühik on ühe osaleja kohta 

Rohelist reisiviisi eelistades 
Ühik on ühe osaleja kohta 

10-99 km 23 €  

100-499 km 180 € 210 € 

500-1999 km 275 € 320 € 

2000-2999 km 360 € 410 € 

3000-3999 km 530 € 610 € 

4000-7999 km 820 €  

8000 km või rohkem  1500 €  

Rohelist reisiviisi eelistades võib lisaks saada 4 rohelise reisi päeva (2+2 päeva), mis kaetakse elamiskulude toetusest. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

Tabel 5 - Individuaalne toetus õppejõududele/töötajatele (päevamäärad eurodes) 

Summa oleneb riigist, kus õpiränne toimub. Summad on piiritlenud Euroopa Komisjoni määrade raames Haridus- ja Teadusministeerium, lõplikud päevamäärad kinnitab 

kõrgkool. 

 

Vastuvõttev riik: 
Personali õpirände päevamäärad  

Kestus kuni 14 
päeva: 

Kestus alates 15-60 
päeva:  

Grupp A:  

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Liechtenstein, Luksemburg, 

Norra, Rootsi 

ja 

Regioon 14 

80 - 180 56 - 126 

Grupp B: Austria, Belgia, Küpros, Prantsusmaa, Saksamaa, 

Kreeka, Itaalia, Malta, Holland, Portugal, Hispaania 

ja 

Regioon 5 

70 - 160 49 – 112 

Grupp C: Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Eesti, 
Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, 
Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Türgi 

60 - 140 42 – 98 

 

Partnerriik, va regioonid 5 ja 14 
180 126 



 

 

 

 

 

Tabel 6 - Reisitoetused õppejõududele/ töötajatele 

Summad on piiritlenud Euroopa Komisjon. Vahemaa arvutatakse kasutades Euroopa Komisjoni vahemaade kalkulaatorit. 

 

Vahemaa Tavalise reisiviisi korral. 
Ühik on ühe osaleja kohta 

Rohelist reisiviisi eelistades 
Ühik on ühe osaleja kohta 

10-99 km 23 €  

100-499 km 180 € 210 € 

500-1999 km 275 € 320 € 

 2000-2999 km  360 € 410 € 

3000-3999 km 530 € 610 € 

4000-7999 km 820 €  

8000 km või rohkem  1500 €  

Vajadusel lisanduvad 2 (1+1) reisipäeva, rohelise reisiviisi eelistamisel veel lisaks kuni 4 reisipäeva (2+2). Reisipäevad kaetakse elamiskulude toetusest. 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

