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Pilguheit möödunule

• Nordplus programmil täitus 33 aastat

• Baltimaad programmis 15 aastat, kolm

viieaastast perioodi (2008-2012, 2013-

2017, 2018-2022)



Eesti perioodil 2018-2022
• 105 toetatud projekti
• Eesti asutused

partnerina 645 
projektis

• Toetuste kogusumma
Eesti koordineeritud
projektidele 4,76 
miljonit Eurot



2021 vahehindamine
- The beneficiaries are happy 
with the programme 
- Adds to quality, innovation and 
networking in education and 
strengthens regional cooperation 
- Communication has improved, 
but more can be done 
- Nordplus is important for quick 
and simple mobilities for smaller 
organisations 
https://pub.norden.org/nord2021 -
057/#84024



Nordplus 2023-2027



Osalevad riigid
• Eesti
• Island
• Leedu
• Läti
• Norra
• Rootsi
• Soome
• Taani
• Ahvenamaa, Fääri

saared, Gröönimaa



Allprogrammid
Nordplus juuniorprogramm
(NP Junior)
Nordplus
kõrgharidusprogramm (NP 
Higher Education)
Nordplus
täiskasvanuharidusprogramm
(NP Adult)
Nordplus
horisontaalprogramm (NP 
Horizontal)
Nordplus keeleprogramm (NP 
Nordic Languages)



Eesmärgid
• Põhja- ja Baltimaade haridusalase koostöö tugevdamine;
• uuenduslike projektitulemuste jagamine ning hea 

kogemuse vahetamine;
• elukestva õppe kvaliteedi tõstmine ning õpirände 

suurendamine;
• koostöö tööturuga;
• erinevate sihtgruppide kaasamine õppetöösse;
• Põhjamaade keelte ning viipekeele õppimise vastu huvi 

äratamine ning Põhjamaade rahvusvähemuste keeltele 
tähelepanu pööramine.



Fookusteema 2023-2024
Tõhus hariduskoostöö sotsiaalselt jätkusuutliku 
tuleviku nimel
Esitada võib ka muude teemadega seotud 
taotlusi, kõiki hinnatakse võrdsetel alustel.



26,00%

35,70%

10,50%

6%
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Nordplus 2023-2027eelarve jaotus
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Administration



Programmi eelarve
2023

9,5 miljonit eurot



Tegevused
• Õpirändeprojektid
• Koostööprojektid
• Võrgustikuprojektid

Junior
Adult

Higher Education

• Koostööprojektid
• Võrgustikuprojektid

Horizontal
Nordic Languages



Toetust saavad taotleda
Elukestvas õppes osalevad                               
asutused ja organisatsioonid 
kõikidelt haridustasanditelt                                    
alates üldharidusest ja 
kõrgharidusest kuni            
täiskasvanuhariduseni, nii avalikust, 
era- kui    mittetulundussektorist.



Mis on programmis uut?
• Rohkem ühikuhindadel põhinevat eelarvestust
• Kohustuslik oma osaluse protsent puudub
• Koostöö- ja võrgustikuprojektide

maksimumkestus 2 aastat (varem 3)



Taotlemine
• Taotlustähtaeg: 1. veebruar 2023
• Online taotlemine ESPRESSO süsteemi 

kaudu

• Lisatähtaeg ettevalmistavatele
lähetustele 2. oktoober 2023 



Rohkem infot leiate
• www.nordplusonline.org
• https://eeagentuur.ee/projektitegijale/

nordplus-programm/

http://www.nordplusonline.org/
https://eeagentuur.ee/projektitegijale/nordplus-programm/


Tänan!
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