EMP/Balti teaduskoostööprogramm Eestis (ENG: Baltic Research
Programme)
2019. AASTA TAOTLUSKUTSE
Tegevus 1 – kõrghariduse tasandi koostööprojektid
Tegevus 2 - kõrghariduse tasandi õpirändeprojektid

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Sihtasutusega Archimedes k uulutab
EMP/Balti teaduskoostööprogrammi raames välja taotlusvoorud kõrgkoolidevaheliste
koostööprojektide ja õpirände toetuste taotlemiseks .
Taotluskutsest
Käesolev taotluskutse puudutab Balti teaduskoostööprogrammi. Programmi eesmärk on suurendada
inimkapitali ning teadmistepagasit, toetades haridussektoris õpirännet, stipendiume ja akadeemilisi
koostööprojekte Eesti ja EMP riikide (Norra, Island ja Liechtenstein) vahel. EMP ja Norra
finantsmehhanismid on Eesti stipendiumiprogrammi panustanud 1 383 000 eurot, millest 2019. aasta
eelarve 383 000 eurot.
Programmi eesmärgid




Koostööprojektid mis tugevdavad kõrgkoolidevahelist pikaajalist koostööd, edendavad
kõrghariduse rahvusvahelistumist, tõstavad õppetöö kvaliteeti ning võimaldavad üliõpilaste ja
õppejõudude erialaste teadmiste ja oskuste täiendamist rahvusvahelises keskkonnas.
Tõsta Eesti ja doonorriikide õppejõudude ametialast arengut ning erialast ja õpetamise
kompetentsi ning õpetamise uuenduslikkust ning kvaliteeti ning edendada Eesti ja doonorriikide
kõrgkoolide vahelist koostööd

Lubatud tegevused



koostööprojektid
kõrgkoolidevaheline õpiränne

A. Tegevus 1 – Kõrghariduse tasandi koostööprojektid

Koostööprojektide eesmärk on panustada õppekavade ja –meetodite arendamisse (intellektuaalne
väljund), luues muuhulgas võimalusi mobiilsusakendeks või panustades kõrghariduse ja töömaailma
integreerimisse. Samuti on eesmärk õpimeetodite-alaste heade kogemuste vahetamine ja tudengite
lühiajalise õpirände võimaldamine. Projektid peavad sisaldama minimaalselt kaks partnerit: üks
Eestist ja üks doonorriigist.
A.1. Sobivad kandidaadid


Koostööprojekte saab esitada kõikidest kõrghariduse valdkondadest.

Koostööprojektis peab osalema vähemalt kaks partnerkõrgkooli – üks Eestist ja üks doonorriigist.
Juhul, kui projektis soovib osaleda kolm või enam riiki, peab projekti põhipartneriks igas riigis olema
alati kõrgkool. Iga partnerriigi kõrgkool võib projekti kaasata veel teisi partnereid, näiteks ettevõtteid
või teisi teemast huvitatud asutusi või organisatsioone. Partnerasutusi saab kaasata ainult riikidest, kus
esmaseks partneriks on kõrgkool. Taotlusi võivad koordinaatorina esitada vaid Eesti kõrgkoolid.
A.2. Lubatud tegevused
Koostööprojektide tegevus peab olema suunatud selgelt sõnastatud teemadele ja tegevustele ning
vastama programmi üldistele eesmärkidele. Koostööprojektide raames toetatakse ka projekti
eesmärkide saavutamiseks vajalikku rahvusvahelist õpirännet. Õpirännet toetatakse seotuna järgmiste
võimalike ühistegevustega: rahvusvahelised projektikohtumised, üliõpilaste lühiajaline õpiränne,
intensiivkursused, töötajate ühiskoolitused.
Koostööprojekti raames on kohustuslik läbi viia vähemalt üks ühistegevus (intensiivkursus, seminar,
töötuba, koolituskursus vm). Kõik tegevused peavad toimuma projektis osalevate partnerasutuste
riikides.
A.3. Toetuskõlblikud kulud ja toetuse menetlemise juhised
Koostööprojektide rahastus põhineb ühikuhindadel. Toetuse suurus kuni 2-aastasele koostööprojektile
on minimaalselt10 000 eurot ning maksimaalselt 150 000 eurot.
Projektilepingule allakirjutanud asutus vastutab toetuse korrektse kasutamise eest. Norra, Islandi või
Liechtensteini asutused saavad toetust Eesti asutuse poolt juhitava projekti partneritena.
A.4. Valimisprotsess
Iga tehnilise kontrolli nõuetele vastavat taotlust hindab kaks sõltumatut ja erapooletut eksperti.
Valikukomisjon saab projektide pingerea ning pärast nende läbivaatamist otsustab, milliseid projekte
programmi raames toetada. Protsess tagab kõikide taotluste hindamise samade kriteeriumide alusel.
A.5. Taotluste esitamine
Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt koos eellepingutega (letters of intent) igalt
partnerorganisatsioonilt, mis tõendab nende osalemist projektis. Taotlusvorm on saadaval siin.
Taotlejad peavad elektroonilise taotluse üles laadima archimedes.ee/dokumendi-saatmine kaudu,
taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.
Aktsepteeritakse vaid taotlusvormis välja toodud nõudmiste kohaselt esitatud taotlusi.

Kõrghariduse koostööprojektide taotlustähtaeg on 25. aprill 2019 kell 16:00 (eesti aja järgi).
Taotlustähtajast hiljem kohale jõudnud taotlused loetakse automaatselt mittesobivateks.
Edasine informatsioon ning kontaktandmed
Edasiste juhiste, taotlusvormi, taotlusjuhendi ja teiste regulatsioonide kohta leiate informatsiooni
leheküljelt http://haridus.archimedes.ee/emp-toetused.
Küsimuste korral pöörduge palun e-posti aadressil eeagrants@archimedes.ee

B. Tegevus 1 – Kõrgkoolidevaheline õpiränne
See tegevus toetab partnerkõrgkoolide töötajate ametialast arengut kooskõlas kõrgkooli
rahvusvahelistumise strateegiliste eesmärkidega, tõstab töötajate erialast ning õpetamise alast
kompetentsi ning uuenduslikkust ja oskust õpetamise kvaliteeti parandada ning edendab Eesti ja
doonorriikide kõrgkoolide vahelist koostööd.
B.1. Sobivad taotlejad
Taotlusi võivad esitada vaid Eesti kõrgharidusasutused. Norra asutused (näiteks kõrgkoolid või
ettevõtted) saavad stipendiumiprogrammis osaleda partneritena.
B.2. Lubatud tegevused



Kõrgkoolide õppejõudude (mõlemas suunas) ja teiste partnerasutuste töötajate (suunaga Eestisse)
õpiränne kõrgkooli õpetama
Kõrgkoolide töötajate õpiränne partnerriigis toimuvale koolitusele (suunaga Eestist välja)

Edasine informatsioon lubatud tegevuste, programmi prioriteetide ning valikukriteeriumite kohta on
saadaval juhendraamatus taotlejale, juhendraamatu 3. osas.
B.3. Toetuskõlblikud kulud ja toetuse menetlemise juhised
Kahepoolse õpirände toetust haldab alati taotluse esitanud asutus. Ühele õpirändeprojektile makstav
toetus on kuni 150 000 eurot.
Toetuskõlblikud kulud on:
 individuaalse toetusesaaja reisikulud (k.a. kindlustus)
 individuaalse toetusesaaja elamiskulud, millega võib katta nii elamiskulusid kui ka koolitusel
/konverentsidel osalemisega seonduvaid kulusid.
 õpirände organiseerija institutsionaalsed kulud
B.4. Valimisprotsess
Hindamine toimub eelnevalt koostatud hindamissüsteemi alusel, mis võtab arvesse nii taotluse
formaalseid kui ka kvalitatiivseid aspekte. Eksperthinnangute põhjal otsustab hindamiskomisjon,
milliseid taotlusi toetatakse.

B.5. Taotluste esitamine
Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt taotlusvormi, mis on saadaval siin. Taotlejad peavad
elektroonilise taotluse üles laadima archimedes.ee/dokumendi-saatmine kaudu.
Aktsepteeritakse vaid taotlusvormis välja toodud nõudmiste kohaselt esitatud taotlusi.
Kõrgkoolidevahelise õpirände projektide taotlustähtaeg on 25. aprill 2019 kell 16.00 (Eesti aja järgi).
Taotlustähtajast hiljem esitatud taotlused loetakse automaatselt mittesobivateks.
Edasine informatsioon ning kontaktandmed
Edasiste juhiste, taotlusvormi, taotlusjuhendi ja teiste regulatsioonide kohta leiate informatsiooni
leheküljelt http://haridus.archimedes.ee/emp-toetused.
Küsimuste korral pöörduge palun e-posti aadressil eeagrants@archimedes.ee

EMP toetuseid reguleerivad õigusaktid:


Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism
2014–2021



Memorandum of understanding on the implementation of the EEA financial mechanism 2014–
2021 between the Republic of Estonia, Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of
Norway



Guideline for Educational Programmes – Rules for the establishment and implementation of
programmes falling under programme Area 3 “Education, Scholarships, Apprenticeships and
Youth Entrepreneurship”

Lisa I Tulemuste raamistik
Käesoleva taotlusperioodi jooksul esitatud projektid peavad panustama programmi järgmiste otseste
väljundite (outputs) ja kaudsete tulemuste (outcome) saavutamisse:
Number

Tulemus 2
Outcome 2

Väljund 2.1
Output 2.1

Väljund 2.2
Output 2.2

Programmi oodatavad
tulemused
Kõrghariduse tasemel
üliõpilaste ja töötajate
täienenud teadmised ja
oskused

Kõrghariduse tasandi
koostööprojektid

Kõrgkoolide töötajate
(akadeemiline personal ja
töötajad) professionaalset
arengut toetavad
õpiränded

Indikaator
Koostööprojektide raames loodud
intellektuaalsete väljundite arv
EAP ainepunkte saanud tudengite
arv
Ühistegevustel osalenud Eesti
kõrgkoolide töötajate arv
Ühistegevustel osalenud
doonorriikide kõrgkoolide töötajate
arv (doonorriigi kaupa)
Ühistegevuste arv (kursused, suve/talvekoolid, töötoad, seminarid
jne)
Ühistegevustel osalenud Eestist
pärit tudengite arv
Ühistegevustel osalenud
doonorriikidest pärit tudengite arv
(doonorriigi kaupa)

Oodatav
eesmärk
10
150
60
50

15
100
50

Doonorriigist pärit töötajate
mobiilsuste arv (doonorriigi ja soo
kaupa)

50

Eestist pärit töötajate mobiilsuste
arv (vastuvõtva doonorriigi ja soo
kaupa)

200

