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(2022/C 444/07)

1. Sissejuhatus ja eesmärgid

Käesolev konkursikutse põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2021. aasta määrusel (EL) 2021/817, millega 
luuakse liidu haridus- ja koolitus-, noorte- ning spordiprogramm „Erasmus+“ (1) (edaspidi „Erasmus+ määrus“), ning 
programmi „Erasmus+“ 2023. aasta tööprogrammil (C(2022)6002). Programm „Erasmus+“ hõlmab ajavahemikku 
2021–2027. Programmi „Erasmus+“ üld- ja erieesmärgid on loetletud Erasmus+ määruse artiklis 3.

2. Meetmed

Konkursikutse hõlmab programmi „Erasmus+“ järgmisi meetmeid:

1. põhimeede – üksikisikute õpiränne:

— üksikisikute õpiränne haridus-, koolitus- ja noortevaldkonnas

— noorte osalustegevus

— algatus „DiscoverEU“ – kaasamismeede

— virtuaalsed vahetused kõrgharidus- ja noortevaldkonnas

— spordivaldkonna töötajate õpiränne

2. põhimeede – organisatsioonide ja asutuste vaheline koostöö

— Koostööpartnerlused:

— koostööpartnerlused

— väikepartnerlused

— Tipptaset arendavad partnerlused:

— kutsehariduse tipptaseme keskused

— Erasmus Munduse meede

— Innovatsioonipartnerlused:

— innovatsiooniliidud

— tulevikku suunatud projektid

(1) EÜT L 189, 28.5.2021, lk 1.
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— Suutlikkuse suurendamine kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe, noorte- ja spordivaldkonnas

— Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

3. põhimeede – toetus poliitika arendamiseks ja koostööks

— Algatus „Euroopa noored üheskoos“

Jean Monnet’ meetmed:

— Jean Monnet’ meetmed kõrghariduse valdkonnas

— Jean Monnet’ meetmed hariduse ja koolituse muudes valdkondades

3. Toetuskõlblikkus

Programmi „Erasmus+“ raames võivad rahastust taotleda kõik avaliku või erasektori asutused, kes tegutsevad haridus-, 
koolitus-, noorte- või spordivaldkonnas. Lisaks võivad noorte ja noorsootöötajate õpirändega, noorte osalustegevusega 
või DiscoverEU kaasamismeetmega seonduvaid rahastamistaotlusi esitada noorterühmad, kes tegelevad noorsootööga, 
kuid ei osale tingimata mõne noorteorganisatsiooni töös.

Kõigis programmi „Erasmus+“ meetmetes võivad täiel määral osaleda järgmised riigid (2):

— Euroopa Liidu 27 liikmesriiki ning ülemeremaad ja -territooriumid;

— programmiga assotsieerunud kolmandad riigid:

— EFTA/EMP riigid: Island, Liechtenstein ja Norra,

— Euroopa Liidu kandidaatriigid: Türgi Vabariik, Põhja-Makedoonia Vabariik ja Serbia Vabariik (3).

Teatavad programmi „Erasmus+“ meetmed on avatud ka selliste kolmandate riikide organisatsioonidele, mis ei ole 
programmiga assotsieerunud.

Osalemise üksikasjalikud tingimused on esitatud „Erasmus+“ 2023. aasta programmijuhendis.

4. Eelarve ja projektide kestus

Konkursikutsega seotud kogueelarve on hinnanguliselt 3 393,17 miljonit eurot.

Haridus ja koolitus: 2 980,70 miljonit eurot

Noored: 321,12 miljonit eurot

Sport: 65,13 miljonit eurot

Jean Monnet’ meetmed: 26,22 miljonit eurot

Konkursikutsega seotud kogueelarve ja selle jaotus on esitatud Erasmus+ 2023. aasta tööprogrammis, mis võeti vastu 
25. augustil 2022, ning neid võib muuta, kui muudetakse „Erasmus+“ aasta tööprogrammi. Võimalikel taotlejatel 
palutakse regulaarselt tutvuda „Erasmus+“ aasta tööprogrammi ja selle muudatustega, mis avaldatakse veebisaidil

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en

Eraldatava toetuse suurus ja projektide kestus sõltub projekti liigist, toetuskõlblike taotlejate liigist ja projekti kaasatud 
partnerite arvust.

(2) Jean Monnet’ meetmed on avatud maailma kõikidest riikidest pärit organisatsioonidele.
(3) Tingimusel, et allkirjastatakse kahepoolsed assotsieerimislepingud.
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Toetusesaajad võivad deklareerida kulud, mis on seotud vabatahtlike poolt meetme raames tehtud tööga, võttes aluseks 
komisjoni otsuses C(2019) 2646 lubatud ja kindlaks määratud ühikuhinnad. Vabatahtlike kulude toetuskõlblikkuse 
üksikasjalik kirjeldus on esitatud „Erasmus+“ programmijuhendis.

5. Taotluste esitamise tähtajad

Kõik alljärgnevad taotluste esitamise tähtajad on Brüsseli aja järgi.

1. põhimeede

Üksikisikute õpiränne kõrghariduse valdkonnas 23. veebruar 2023 kell 12.00

Üksikisikute õpiränne kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse ning 
täiskasvanuhariduse valdkonnas

23. veebruar 2023 kell 12.00

Spordivaldkonna töötajate õpiränne 23. veebruar 2023 kell 12.00

Rahvusvaheline õpiränne, mis hõlmab programmiga 
mitteassotsieerunud kolmandaid riike

23. veebruar 2023 kell 12.00

Erasmuse akrediteeringud kutsehariduses ja -õppes, üldhariduses 
ning täiskasvanuhariduses

19. oktoober 2023 kell 12.00

Erasmuse akrediteeringud noortevaldkonnas 19. oktoober 2023 kell 12.00

Üksikisikute õpiränne noortevaldkonnas 23. veebruar 2023 kell 12.00

Üksikisikute õpiränne noortevaldkonnas 4. oktoober 2023 kell 12.00

DiscoverEU kaasamismeede 4. oktoober 2023 kell 12.00

Virtuaalsed vahetused kõrghariduse ja noorte valdkonnas 26. aprill 2023 kell 17.00

2. põhimeede

Haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna koostööpartnerlused (v.a 
Euroopa vabaühenduste esitatud taotlused)

22. märts 2023 kell 12.00

Haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna koostööpartnerlused 
(Euroopa vabaühenduste esitatud taotlused)

22. märts 2023 kell 17.00

Spordivaldkonna koostööpartnerlused 22. märts 2023 kell 17.00

Noortevaldkonna koostööpartnerlused (v.a Euroopa 
vabaühenduste esitatud taotlused)

4. oktoober 2023 kell 12.00

Väikepartnerlused üldhariduse, kutsehariduse ja -õppe, 
täiskasvanuhariduse ja noorte valdkonnas

22. märts 2023 kell 12.00

Väikepartnerlused üldhariduse, kutsehariduse ja -õppe, 
täiskasvanuhariduse ja noorte valdkonnas

4. oktoober 2023 kell 12.00

Väikepartnerlused spordi valdkonnas 22. märts 2023 kell 17.00

Kutsehariduse tipptaseme keskused 8. juuni 2023 kell 17.00

Erasmus Munduse meede 16. veebruar 2023 kell 17.00

Innovatsiooniliidud 3. mai 2023 kell 17.00

Tulevikku suunatud projektid 15. märts 2023 kell 17.00

Suutlikkuse suurendamine kõrghariduse valdkonnas 16. veebruar 2023 kell 17.00

Suutlikkuse suurendamine kutsehariduse ja -õppe valdkonnas 28. veebruar 2023 kell 17.00

Suutlikkuse suurendamine noortevaldkonnas 8. märts 2023 kell 17.00
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2. põhimeede

Suutlikkuse suurendamine spordivaldkonnas 22. märts 2023 kell 17.00

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused 22. märts 2023 kell 17.00

3. põhimeede

Algatus „Euroopa noored üheskoos“ 9. märts 2023 kell 17.00

Jean Monnet’ meetmed ja võrgustikud 14. veebruar 2023 kell 17.00

Üksikasjalik teave selle kohta, kuidas taotlusi esitada, on esitatud „Erasmus+“ programmijuhendis.

6. Täielik teave

Konkursikutse üksikasjalikud tingimused, sealhulgas prioriteedid, on esitatud „Erasmus+“ 2023. aasta programmi
juhendis veebisaidil

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/et/erasmus-programme-guide

„Erasmus+“ programmijuhend on käesoleva konkursikutse lahutamatu osa ning seal esitatud osalemis- ja rahastamis
tingimusi kohaldatakse käesoleva konkursikutse suhtes täielikult.
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