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Mida saab teha?

• Õpirändeid
• Projekte



Mida ei saa teha?

• doktorandid ei saa tudengite õpirändes 
osaleda

• uuringuid ja küsitlusi ei saa projektidena 
teha



Kes ja kellega koos saab teha?
• Vähemalt 3 kõrgharidusasutust 3 erinevast 

Nordplusi riigist
• Lisapartneriteks võivad olla muud asutused, mis on 

konkreetse projekti jaoks olulised (partnerid 
vähemalt 2 kõrgkooli)

• Õpirännete puhul 2 kõrgharidusasutust 2 erinevast 
riigist- aluseks partnerluslepingud

• Koostööd saab peamiselt teha valdkondliku 
võrgustikuna või temaatilise projektina (v.a vaid 
kahepoolsed õpiränded)



Nordplusi programmiriigid

Kõik põhja- ja baltimaad ning lisaks kolm 
autonoomset piirkonda, mis programmis on 
riikidena:

Ahvenamaa, Eesti, Fääri saared, Gröönimaa, 
Island, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome, 
Taani



Mida saab teha?
• Õpirändeid

– tudengite õpiränne (v.a doktorandid)
– töötajate/õppejõudude õpiränne

• Projekte
– intensiivkursused
– ühisõppekavad
– arendusprojektid, sh ühisõppekavade arendamine ja 

ühismoodulid
• Võrgustumine

– uue võrgustiku loomiseks
– olemasoleva võrgustiku korral akadeemilise personali 

kohtumised tegevuste sisu kvaliteedi tagamiseks



Mida saab teha: õpiränded
• Tudengite õpiränded õppima või praktikale (sh äsjalõpetanu

praktika)
– 3-12 kuud (soovitav eelistada pigem Erasmust)
– 1-2 kuud
– 5 päeva- 1 kuu

• Õppejõudude/töötajate õpiränded
– min 8h õpetamist/tööd
– võimalusel soovitav eelistada pigem Erasmust

• Erivajadustega osalejate kulude katmine kuni 100%, eelnev 
taotlus vajalik. Taotlus otse EDUFI-le.



Toetused



Mida saab teha: võrgustikud
• uute võrgustike loomine ja käima lükkamine

– uueks võrgustikuks loetakse esimest kolme 
(järjestikkust!) aastat. Igaks aastaks tuleb uus taotlus 
esitada

• juba eksisteerivate võrgustike puhul akadeemilise 
personali kohtumised võrgustiku tegevuste 
kvaliteedi loomiseks ja tagamiseks ning 
võrgustikku uute liikmete vastuvõtuks
– eksisteerivate võrgustike kohtumisteks eelistada 

võimalusel pigem Erasmuse võimaluste kasutamist



Võrgustikud
• Üldiselt valdkondlikud või erialapõhised
• Tavaliselt pikaajalise või tähtajatu tegevusplaaniga, 

eesmärgiks koostoimetamine, partnerlus, sama infoväli
• Mida tehakse? Võrgustiku kohtumised võrgustiku 

hoidmiseks, juhtimiseks, arendamiseks, tegevuste 
arutamiseks

• Võrgustiku erinevad õpiränded, intensiivprogrammid, 
kogemustega võrgustike puhul ka arendusprojektid või 
ühisõppekavade arendamine



Mida saab teha: projektid
• Intensiivkursused

– 5 päeva-1 kuu
– peab andma ECTS ainepunkte
– tudengid ja õppejõud vähemalt kolmest erinevast Nordplusi riigist
– võib toimuda õppeaasta sees või suvekursusena, moodulina või ainena
– sama kursus võib toetust taotleda 3 aastat järjest, kuid kursust läbiviiv/vastuvõttev 

asutus peaks soovituslikult muutuma
• Ühisõppekavad

– ühisõppekavade arenduseks, erinevateks arenduse etappideks
– sama projekt võib toetust taotleda 3 aastat järjest

• Arendusprojektid
– ühismoodulite planeerimine ja arendamine, koostöö töömaailmaga, (valdkonna) 

kvaliteedi tagamine, võrgustiku tegevustes saavutatud tulemuste tutvustamine ja 
rakendamine, kõrgharidusvaldkonna sees teiste asutustega koostöö arendamine, uute 
õpetamismeetodite arendamine

– Sama projekt võib toetust taotleda 3 aastat järjest



Rahastuspõhimõtted: võrgustikud 
ja projektid

• Nordplusi toetus on mõeldud olema 
lisatoetus oma projektile, kuid ei ole mõeldud 
katma kogu projektikulu

• Eraldi omaosalust ei küsita, kuid üldiselt 
töötasu Nordplusist katta ei saa ehk see on 
mõeldud olema omaosalus



Rahastuskategooriad: võrgustikud 
ja projektid

• Toetuse arvutamine põhineb fikseeritud 
ühikuhindadel (eelarvetabelid). 
Ühikuhinnad on reisile ja elamiskuludele, 
sõltuvalt tegevusest lisaks veel ka 
arendustegevuse toetus ja korraldustoetus



Rahastuspõhimõtted: korraldustoetus

• Mõeldud administreerimiskulude 
katmiseks- erinevad kulutüübid tegevuse 
elluviimiseks, koordineerimiseks ja 
projektitegevuses osalemiseks



Rahastuspõhimõtted: arendustegevus

• Mõeldud projektiga seotud 
arendustegevuse töötundide katmiseks



Rahastuspõhimõtted: taotlemine 
vs kasutamine ja aruandlus

• Fikseeritud ühikuhinnad on kasutusel ainult taotlusfaasis
• Toetust saades peaks projektiga toimetama ja aru andma reaalsete kulude 

alusel
• Toetust võib vabalt kasutada ja liigutada erinevate eelarveridade vahel, millele 

toetust saadi (reisitoetusest elamiskuludesse, reisitoetusest arendustegevusse 
vms)

• Projektile eraldatav maksimaalne toetus on 100 000 €
• Projekti eelarve tuleb arvutada kasutades loodud eelarvetabeleid ning need 

täita vastavalt tabeli juhendile
• Tabelites on valemid sees, taotluse tegevustüübist/projektist sõltuvalt
• Saadud summa tuleb taotluse juurde taotluskeskkonnas sisestada, kuid lisada 

tuleb ka eelarvetabel

https://www.nordplusonline.org/how-to-apply/nordplus-budget-model/


Toetused: abikõlbmatud kulud

• halduskulud (nn overhead)
• kontorivahendite ostmine
• Nordplusiväliste riikide osalejatega 

seotud kulud
• üritused väljaspool Nordplusi riike



Taotlusega kaasa:

• Uue võrgustiku/projekti puhul kõigi partnerite 
projektis osalemise kinnituskiri (letter of intent)

• Olemasoleva võrgustiku/projekti puhul ainult 
uue, lisanduva partneri kinnituskiri

• Iga tegevuse eelarvetabel



Nordplus esiletõstetud teema 2023-2024

„Hariduskoostöö sotsiaalselt jätkusuutliku
tuleviku nimel“



Eesti osalemine Nordplus kõrghariduses 2018-2022

Esitatud 
taotlused

Toetatud 
taotlused

Edukuse % Toetuse 
suurus 
KOKKU €

Eesti 
asutused 
partneritena

2018 13 9 70 316 560 29

2019 12 9 75 319 010 77

2020 12 9 75 530 620 75

2021 10 8 80 572 490 63

2022 8 7 88 616 620 78



Olulised kuupäevad

• Taotluse esitamise tähtaeg 01.02.2023 kell 
23.59 (CET)

• Projekti periood 15.05.2023-01.10.2024
• Lõpparuande esitamise tähtaeg 30 päeva 

jooksul peale projekti lõppu



Infomaterjalid

• Nordplusi koduleht: www.nordplusonline.org
• Käsiraamat reeglitega: 

https://www.nordplusonline.org/how-to-
apply/handbook/

• Taotluskeskkond Espresso: 
https://espresso.diku.no/espresso/login?1

http://www.nordplusonline.org/
https://www.nordplusonline.org/how-to-apply/handbook/
https://espresso.diku.no/espresso/login?1


Kontaktid

• Informatsioon ja nõustamine enne taotlust: 
Kaja Kruusamägi, kaja.kruusamagi@harno.ee

• Taotluste menetlemine, lepingute ja 
aruannete haldamine: 
The Finnish National Agency for Education (EDUFI) 
nordplus@oph.fi

mailto:kaja.kruusamagi@harno.ee
mailto:nordplus@oph.fi


Aitäh!
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