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finantsreeglid ja taotlemine 
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Nordplus Kõrgharidusprogrammi eesmärgid 

 
 

 
 

 
 

 

• Ühendada osalevate riikide kõrgharidusasutusi, et luua 
võrgustikke kogemuste, parimate praktikate ja uuenduslike 
tulemuste vahetamiseks ja levitamiseks;  
 

• aidata kaasa kõrgharidusasutuste ning teiste kõrgharidusse 
kaasatud või sellest huvitatud organisatsioonide vahelisele 
koostööle;  
 

• edendada koostööd kõrgharidusasutuste ja tööturu vahel;  
 

• tagada üliõpilaste ja õppejõudude kõrge kvaliteediga 
mobiilsus Nordplus programmi riikides.  
 



Nordplus Kõrgharidusprogrammi 
koostöövõimalused 

 
 

 
 

 
 

 

Võrgustikud 
      Temaatilised 
      Pikaajalised 

 
Koostööprojektid 
Võrgustikuprojektid 

Projekti partnerlus 
Konkreetse eesmärgiga 

 

 
     Intensiivkursused 
     Ühisõppekavad 
     Arendusprojektid 

 

Mobiilsus 
 

 
 Tudengite mobiilsus 
Õppejõudude mobiilsus 
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Presentation Notes
Kõige levinum viis programmis koostööd korraldada on läbi võrgustike. Vähemalt kolm asutust kolmest NP riigist (va. õpirändeprojekt, mille puhul võib olla bilateraalne koostöö).Tuleb määrata koordinaator, kes esitab avalduse, vastutab toetuse kasutamise ja aruandluse eest. Vaid riiklikud tunnustatud kõrgkool saab olla koordinaator.



Tegevused 
 Õpirändeprojektid - mobility activities 

(minimaalselt 2 partnerit kahest NP riigist) 
• üliõpilaste mobiilsus (3-12 kuud) 
• üliõpilaste lühiajaline mobiilsus (1-2 kuud) 
• ekspress mobiilsus (alla 1 kuu) 
• õppejõudude mobiilsus 
 

Koostööprojektid - project activities  
(minimaalselt 3 partnerit  kolmest NP riigist) 
•  intensiivkursused 
•  ühisõppekavad 
•  kõrghariduse arendusprojektid 
 

Võrgustikuprojektid - network activities  
(minimaalselt kolm partnerit kolmest riigist) 
• võrgustike loomine ja arendamine 

 
 
 

 



Õpirändeprojektid 

 
Üliõpilaste mobiilsus (1-12 kuud) 
 
• õpingud või praktika teises NP riigis; 
• osaleda saavad BA ja MA taseme tudengid olenemata 

rahvusest; 
• välisõppe perioodi peab kodukõrgkool täielikult tunnustama;  
• tudeng peab olema läbinud vähemalt ühe õppeaasta oma 

kodukõrgkoolis (v.a. magistri taseme ühisõppekavad); 
• vastuvõttev kõrgkool ei või küsida õppemaksu; 
• tudeng peab mobiilsuse perioodi ajal elama sihtriigis; 
• toetuse eraldamise kinnituse ja õppelepingu peab 

allkirjastama enne lähetust; 
• mobiilsuse lõppedes peab tudeng täitma lõpparuande. 
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Presentation Notes
Kodukõrgkool võib endiselt küsida õppemaksuPidev reisimine koduriigi ja sihtriigi vahel ei ole lubatud



Õpirändeprojektid II 

 
Üliõpilaste lühiajaline mobiilsus (1 nädal kuni 1 kuu) 
 
• pakub võimalust mobiilsuseks tudengitele, kellel ei ole 

võimalik osaleda pikaajalises mobiilsuses; 
• minimaalne kestus on üks nädal (5 tööpäeva);   
• toetus samadel alustel nagu tavapärase mobiilsuse puhul;   
• lõpparuannet ei pea tudeng esitama. 
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Õpirändeprojektid III 

 
Õppejõudude mobiilsus 
 
• mobiilsuse eesmärgiks võib olla õpetamine, tudengite 

juhendamine, õppematerjalide väljatöötamine ja arendamine, 
koostöö arendamine praktikaorganisatsioonide ja tööturuga; 

• osaleda saavad kõik kõrgkooli õppejõud olenemata 
rahvusest; 

• minimaalne kestus on 8 töötundi; 
• toetuse eraldamise kinnituse peab allkirjastama enne 

lähetust; 
• mobiilsuse lõppedes peab õppejõud täitma lõpparuande. 

 

 
 



Koostööprojektid 
 

Intensiivkursused 
 
• lühikursused, töötoad, meistriklassid, sümpoosionid semestri 

jooksul või suvel; 
• kursuse kestus 1 nädal (5 tööpäeva) kuni 1 kuu; 
• tudengid ja õppejõud vähemalt kolmest NP riigist; 
• kursuse eest peab saama ainepunkte (hulk märkida ära 

taotluses) ning kodukõrgkool peab neid tunnustama; 
• PhD taseme tudengid võivad osaleda juhendajatena, kuid 

mitte tudengitena; 
• sama kursus võib saada toetust kolmel järjestikusel aastal, 

kuid avaldus tuleb esitada igal aastal; soovitatav on muuta 
kõrgkooli, kelle juures kursus toimub. 
 



Koostööprojektid II 
 

Ühisõppekavad 
 
• toetus ühisõppekavade arendamiseks; 
• õppekava kooskõlas riiklike nõuetega ja viib tunnustatud 

kraadini; 
• õppekava hõlmab õpirännet 
• ühine õppekava arendamine, kõik kursused ja moodulid kõigi 

osapoolte aktsepteeritud; 
• koostöö lähtub allkirjastatud koostöölepingust, mis sätestab 

eesmärgid ja partnerite rollid; 
• sama õppekava võib saada toetust kolmel järjestikusel 

aastal, kuid avaldus tuleb esitada igal aastal. 
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Ühisõppekava on defineeritud järgmiselt



Koostööprojektid III 
 

Arendusprojektid 
 

• innovaatilised arendusprojektid kõrghariduses, mille fookuseks 
võib olla: 

• koostöö tööturuga;  
• kvaliteedi tagamine; 
• võrgustiku või projekti partnerluse poolt saavutatud 

tulemuste levitamine ja kasutamine; 
• koostöö arendamine teiste avaliku või erasektori 

asutustega (sh MTÜd) kõrghariduse vallas; 
• uute õppemeetodite arendus. 

•sama projekt võib saada toetust kolmel järjestikusel aastal, kuid 
avaldus tuleb esitada igal aastal. 

 
 



Võrgustikuprojektid 
 
•Toetus uute võrgustike loomiseks ja arendamiseks, mis võib 
hõlmata järgmisi tegevusi: 
 

• administratiivsed kohtumised võrgustike loomiseks ja 
arendamiseks; 

• kohtumised planeerimaks õpirännet, kursusi või uute 
partnerite kaasamist; 

 
 

 
 
 



Toetus: õpirändeprojektid 

• Maksimaalsed piirmäärad, mille põhjal taotlussüsteem arvutab 
toetuse suuruse  

Reisikulu 
 
 
 
 

 
Elamiskulu 
 
 
 
 

• Õpirändeprojektides omaosalust ei ole vaja 

 
 
 
 
 

Reis sihtkohta ja tagasi Toetus 
Gröönimaa 
  

1300 € 

Fääri saared ja Island 660 € 
  

Taani, Norra, Rootsi, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Ahvenamaa   330 € 

  Päev Nädal / 5 tööpäeva Kuu 
Tudengid 20 € 70 € 200 € 
Õppejõud ja 
juhendajad 

70 € 355 € 1065 € 
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On oluline, et toetuse eraldamise kinnitus oleks sõlmitud enne mobiilsustOluline on tagada läbipaistvus ja võrdsus toetuste suuruste määramisel partnerite vahel



Toetus: koostöö- ja võrgustikuprojektid 
• Omaosalus (v.a. intensiivkursused): Nordplus toetus katab kuni 

50% kõikides aktsepteeritud kuludest. 
• Osalevate asutuste omafinantseering võib olla nii rahaline kui ka 

mitterahaline (töötunnid). 
 

• Võimalikud kulud: reisikulud, elamiskulud, administratiivkulud ja 
muud kulud. 

• Taotlusele lisada detailne eelarve: intensiivkursustel on eraldi 
vorm, teistel tegevustel ühine. 

• Koordineerijale administratiivkuludeks kuni 5% kasutatud NP 
toetusesummast. 

• Erivajadusega osaleja puhul võib katta 100% kuludest. 
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Intensiivkursuste vorm laseb arvutada tudengite ja juhendajate reisidele ja elamisele kuluvad summad. Need summad tuleb kopida taotlusesse.Erivajadustega osaleja toetust saab juurde taotleda ka pärast ametlikku tähtaega, võimalikult varakult peaks CIMOga ühendust võtma



Lepingu tingimused, kulud 

• Lepingu periood 2018. aasta voorus:  

 15. mai 2018 – 1. oktoober 2019  

• Lõpparuanne 30 päeva jooksul pärast projekti lõppu 
• Toetus kantakse projekti koordinaatorile 
Abikõlbmatud kulud:  
• üldkululõivud, muud kulud, mis ei ole otseselt projektiga seotud; 
• kontoritarbed (sh arvutid jms); 
• kulud seoses osalejatega, kes on organisatsioonidest väljaspool 

NP riike; 
• kulud tegevustele, mis on toimuvad väljaspool NP riike; 
Projekt ei kata tööjõukulusid, kuid neid võib lisada projekti 
omafinantseeringu alla 
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Presentation Notes
Projekti koordinaator vastutab toetuse eest ja et sellega toimetatakse vastavalt projekti ja raamatupidamislikele reeglitele.Toetus makstakse välja, kui leping CIMOga on allkirjastatud.



Taotlemine 
 

 

• Taotlustähtaeg - 1. veebruar 2018 

• Taotlus tuleb esitada keskkonnas Espresso 

• Taotlus võib olla esitatud kas taani, norra, rootsi või inglise keeles 

• Kõigilt osapooltelt kinnituskiri (Letter of Intent) 

• Eelarve (koostöö- ja võrgustikuprojektidele) 

• Taotleja asutus peab olema täitnud kõik eelnevad NP 

programmiga seotud kohustused 
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Presentation Notes
Kindlasti jälgida käsiraamatu lk 30 välja toodud hindamiskriteeriume – et igale punktile leiaks taotlusest selge vastuse.



www.nordplusonline.org 
http://haridus.archimedes.ee/nordplus 
 
 
SA Archimedes 
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