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Eelarve 2023.a taotlusvooruks on 805 379 €

Meie kodulehe aadress
https://eeagentuur.ee/projektitegijale/opiranne-taiskasvanuhariduses/

Eestikeelne programmijuhend meie kodulehel 
https://eeagentuur.ee/wp-content/uploads/2022/11/erasmusprogramme-guide2023_et.pdf

Täiskasvanuharidus lk 121-136

https://eeagentuur.ee/projektitegijale/opiranne-taiskasvanuhariduses/
https://eeagentuur.ee/wp-content/uploads/2022/11/erasmusprogramme-guide2023_et.pdf


Oluline teada
• Taotluse saab esitada ainult organisatsioon, eraisikud toetust 

taotleda ei saa
• Esitada saab 1 taotluse 1 meetme raames
• Toetust saab taotleda kuni 30 osalejale
• Projekti kestus 6-18 kuud
• Tegevused saavad alata vahemikus 1.06.-31.12.2023
• Asutusel saab olla max 3 lepingut 5 a jooksul



Eesmärgid ja prioriteedid

Eesmärgid
• õpetamise ja õppimise 

Euroopa mõõtme 
tugevdamine

• Euroopa haridusruumi 
loomisele kaasa aitamine

• formaalse, informaalse ja 
mitteformaalse õppe 
kvaliteedi parandamine 
täiskasvanuhariduses

Horisontaalsed 
mõõtmed
• kaasamine ja mitmekesisus
• keskkonnasäästlikkus ja 

keskkonnaalane vastutus
• digiõpe hariduses ja 

koolituses
• osalemine demokraatlikus 

elus
• täiskasvanuhariduses 

võtmepädevuste arendamine



Kes saavad osaleda
• organisatsioonid, kes pakuvad formaalset, mitteformaalset või 

informaalset täiskasvanuharidust (täiskasvanutele kutseharidust ja -
õpet pakkuvad organisatsioonid ei kvalifitseeru)

• kohalikud ja piirkondlikud avaliku sektori asutused, koordineerivad 
asutused 

• muud täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevad organisatsioonid



Kuhu saab minna
▪ Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid 
▪ Norra
▪ Island
▪ Lichtenstein
▪ Põhja-Makedoonia Vabariik 
▪ Serbia
▪ Türgi



Tegevused

Haridustöötajate õpiränne

• Töövarjutamine (2 – 60 päeva)

• Õpetamine välisriigis    (2 – 365 päeva)

• Kursustel ja koolitustel osalemine (2 – 30 päeva)



Tegevused
Täiskasvanud õppijate õpiränne
Osaleda saavad saatva organisatsiooni läbiviidavas 
täiskasvanuharidusprogrammis osalevad õppijad.
• Rühmaviisiline õpiränne (2 – 30 päeva, rühmas vähemalt 

kaks õppijat)
• Lühiajaline õpiränne (2 – 29 päeva)
• Pikaajaline õpiränne (30 – 365 päeva)



Tegevused

• Kutsutud väliseksperdid
(2-60 päeva) 
Toimumiskoht toetust saav asutus. Tutvustavad uusi õppemeetodeid, 
korraldus- ja juhtimistavasid.

• Õpetajapraktikantide vastuvõtmine
(10-365 päeva) 
Toimumiskoht toetust saav asutus. Osaleda saavad tudengid ja kuni 12 
kuud tagasi lõpetanud. Vastuvõttev organisatsioon saab 
korraldustoetust, reisi- ja elamiskulud saatja poolt.

• Ettevalmistavad kohtumised
Pole eraldiseisev tegevus, toetab õpirännet, v a kursustel/koolitustel 
osalemine.



Kvaliteedistandardid
Õpirändeid korraldavad organisatsioonid peavad järgima ühiseid 
Erasmuse programmi kvaliteedistandardeid:

I.   ALUSPÕHIMÕTTED – kaasamine, keskkonnasäästlikkus, digiõpe, 
võtmepädevuste arendamine

II. ÕPIRÄNDE KORRALDUS – vastutus kogu toimuva eest, tegevuste 
kvaliteet, finantsid, tulemuste kasutuselevõtt, aruandlus

III. KVALITEEDI TAGAMINE JA OSALEJATE TOETAMINE – praktiline 
korraldus, osalejate ohutus, osalejate valik ja ettevalmistus, osalejate 
toetus, õpiväljundite määratlemine, hindamine ja tunnustamine

IV. PROGRAMMITULEMUSTE JAGAMINE – organisatsiooni sees ja 
väljaspool, EL vahenditest rahastamise avalik teavitus



Milleks saab toetust taotleda?
• Korraldustoetus – 100-350 € osaleja kohta olenevalt meetmest

• Reisitoetus – kindlasummaline toetus sõltuvalt sihtkoha kaugusest 
(NB! keskkonnasäästlik reis) https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/et/resources-and-tools/distance-calculator

• Individuaalne toetus – kindlasummaline toetus vastavalt riikide 
kategooriatele (erinev õppijate ja töötajate puhul)

• Kaasamistoetus – organisatsioonidele 100 € osaleja kohta, 
osalejatele 100% rahastamiskõlblikest kuludest 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/et/resources-and-tools/distance-calculator


Milleks saab toetust taotleda?
• Ettevalmistavad kohtumised – 575 €/osaleja, max 3 osalejat

• Kursusetasud – 80 € päev/osaleja, ühe toetuslepingu alusel võib 
töötaja saada maksimaalselt 800 eurot

• Keeleõppetoetus – 150 €/osaleja (töötajad, kelle õpiränne on 
pikem kui 30 p ja individuaalses õpirändes osalevad õpilased. 
Makstakse juhul, kui veebipõhiselt pole vajalik keel kättesaadav).

• Erakorralised kulud – vt programmijuhend lk 136



Taotluse esitamine
• Loo endale konto EU login lehel (kui veel pole)

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

• Kontrolli oma asutuse OID koodi olemasolu

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-an-
organisation

• Leia taotluskeskkonnast õige taotlusvorm KA122-SCH, täida see eesti keeles

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-an-organisation
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


Kasulikku infot

19. jaanuaril kl 15 korraldame Teams´is
veebiseminari „Abiks algajale“

• jagame üldist infot õpirändeprojektide taotlemise kohta

• räägime, mida silmas pidada hea taotluse koostamisel

• käime läbi taotlusvormi ja vaatame üle problemaatilised 
kohad

Lingi seminaril osalemiseks saadame tänastele osalejatele enne 
ürituse algust



Kasulikku infot
• Esita taotlus õigeaegselt e pisut enne tähtaega  

23. veebruar kl 13.00
• Järgneb taotluse tehniline kontroll ja hindamine
• Hindamistulemuste põhjal moodustub taotluste 

pingerida, mille alusel teeb valikukomisjon agentuurile 
ettepaneku taotluse rahastamise osas

• Positiivse otsuse korral sõlmitakse leping toetuse 
eraldamiseks, millest ettemakse on 80%

• Tegevused saavad alata 31. juuni – 31. dets 2023 ja 
kesta kuni 18 kuud



Kasulikku infot

https://epale.ec.europa.eu/et
(Euroopa täiskasvanuhariduse platvorm, koolituskursused, partnerid)

Täiskasvanuhariduse õpirändeprojektide kontakt agentuuris
Asse Sild
asse.sild@harno.ee
Tel 699 9398

https://epale.ec.europa.eu/et
mailto:asse.sild@harno.ee

