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EMP/ Norra finantsmehhanismidest rahastatav “Balti teaduskoostöö 

programm” (kestvusega 2014-2020) on jätkuks 2009-2014 toimunud 

EMP/Norra Stipendiumiprogrammile. 

 



EMP/ Norra finantseeritav “Balti teaduskoostöö programm” on lisaks 

teadusalase koostöö toetamisele mõeldud ka kõrghariduse valdkonna 

koostöö toetamiseks doonorriikide Islandi, Lichtensteini ja Norraga. 

 

Finantsmehhanismi ellukutsumise põhjuseks on sotsiaalse- ja 

majandusliku ebavõrduse vähendamine Euroopa Majanduspiirkonnas 

(=EMP) ning kahepoolsete suhete tugevdamine abisaajate ja 

doonorriikide vahel toetuste abil. 



Programmi üldised põhimõtted: 

• Kõik EMP finantsmehhanismi 2014-2021 kaudu rahastatavad 

programmid ja tegevused peavad põhinema ühistele väärtustele 

nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, 

õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste õiguste 

austamine. 

• Kõik EMP finantsmehhanismi 2014-2021 kaudu rahastatavad 

programmid ja tegevused peavad järgima hea valitsemistava 

põhimõtteid, olema osaluspõhised ja kaasavad, usaldusväärsed, 

läbipaistvad, tundlikud, tulemuslikud ja tõhusad. Need peavad 

rakendama korruptsiooni suhtes nulltolerantsi. 

 



• Kõik EMP finantsmehhanismi 2014-2021 kaudu rahastatavad 

programmid ja tegevused peavad olema kooskõlas jätkusuutliku 

arengu, pikaajalise majanduskasvu, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 

keskkonnakaitse põhimõtetega. 

• Kõik EMP finantsmehhanismi 2014-2021 kaudu rahastatavad 

programmid ja tegevused peavad järgima tulemus- ja riskijuhtimisel 

põhinevat lähenemisviisi. 

 



Balti teaduskoostöö 

programmist üldiselt 
 

Taotluse esitamise tähtaeg on 25.04.2019 kell 16.00 (Eesti aja järgi) 

 

Taotlus tuleb esitada digiallkirjastatuna ning digikonteiner peab 

sisaldama kõiki nõutud dokumente 

 

Taotlus tuleb esitada SA Archimedes taotluse esitamise lehekülje 

kaudu: http://archimedes.ee/tegevus/dokumendi-saatmine/ 



Kuidas leida dokumendi 

esitamise kohta kodulehel 



Projektide algus 

 

Projektid peavad algama vahemikus 01.09-

31.12.2019 



Eelarve 

 

 

Kogu programmi eelarve kokku on 1 383 000 eur, millest 2019 aasta 

eelarve on 383 000 eur 

 

Programm põhineb ühikuhindadel, mis on aluseks taotluse juurde 

esitatava eelarve arvutamisel ning hiljem kõrgkooli poolt projekti 

elluviimisel 



Projektide partneritest 
Programmi raames saab koostööd teha nii Islandi, Lichensteini kui  

Norra (=doonorriigid) kõrgkoolidega. 

 

Projektides peab olema vähemalt kaks partnerit- üks Eesti kõrgkool 

ning üks doonorriigi kõrgkool.  

 

Kui projektis osaleb kolm või enam riiki, peab igas riigis olema 

põhipartneriks kõrgkool. 

 

Iga partneriigi kõrgkool võib projekti kaasta lisaks veel teisi partnereid, 

ettevõtteid või muid asjast huvitatud asutusi või organisatsioone. 

 

Iga partner peab täitma ning allkirjastama mandaadi (Letter of Intent) 



Juhendraamat 

 

Juhendraamat aitab koordineerida EMP/Norra finantseeritavat “Balti 

teaduskoostöö programmi” ning seal on: 

 

- Ühikuhinnad ning nende selgitused ja vajadusel arvutamise valemid 

- Selgitused, kes projektis osalevad partnerid olla saavad 

- Selgitused programmis lubatud tegevuste kohta 

- Definitsioonid, mõisted ning tõlgendused 



Taotluste hindamine 

 

 

 

Kõiki taotluseid hindavad Eestist pärit eksperdid, üldjuhul hindab iga 

taotlust 2 sõltumatut ja erapooletut hindajat. 

 

Projekti kvaliteedilävend: 60 punkti (100 punkti maksimum) ja vähemalt 

50% igast alakategooriast. 

 



Kust leiab vormid? 

Kõik vajalikud vormid ning programmijuhend on olemas SA 

Archimedese lehel http://haridus.archimedes.ee/emp-toetused 

 





Kontaktid 

 

 

Programmi koduleht on: 

http://haridus.archimedes.ee/emp-toetused 

 

E-mail on: eeagrants@archimedes.ee 



Õpirändeprojektid 

Eesmärk on: 

- toetada partnerkõrgkoolide töötajate arengut kooskõlas kõrgkooli 

rahvusvahelistumise strateegiliste eesmärkidega  

- tõsta töötajate erialast ja õpetamise alast kompetentsi ning nende 

uuenduslikkust  

- oskust õpetamise kvaliteeti parandada 

- edendada Eesti ja doonorriikide kõrgkoolide vahelist koostööd. 

 

Õpirändeprojektide eesmärk on ka suurendada teadlikkust teistest 

kultuuridest ning toetada rahvusvaheliste võrgustike teket. 



Programmi raames 

võimalik õpiränne: 
KÕRGKOOLI ÕPETAMA 

Kellele: Eesti kõrgkooli õppejõududele; doonorriigis asuva 

partnerkõrgkooli õppejõududele 

Suund: mõlemat pidi 

 

Kellele: doonorriigis asuva muu partnerasutuse töötajale 

Suund: Eestisse 

 

Kestus: 1 päev kuni 4 nädalat (reisipäevad lisaks) 

Min õppetöö koormus 5 õppetundi nädalas 

Soovituslik õpetamise eesmärgil õpirände kestus on 5 päeva, et mõju 

õppetööle ning koostööle oleks võimalikult suur 



KOOLITUSELE 

Kellele: Eesti kõrgkoolide töötajad (k.a. tugistruktuuride töötajad) 

Suund: Eestist välja (doonorriigi partnerkõrgkooli või muusse 

partnerasutusse) 

 

Lubatud tegevused: osalemine koolitusel, töövarjuks olemine, 

osalemine seminaril, osalemine konverentsil, õppetöö vm. 

 

Kestus: alates 3 tööpäeva kuni 4 nädalat (reisipäevad lisaks) 

Lühem kestus on lubatud ainult juhul, kui tegemist on kindlaksmääratud 

programmiga seminari, konverentsi vms või kui töötaja pikemat 

eemalolekut töölt ei ole võimalik korraldada 

 



 

 

Õpirändeprojektide pikkus on kuni 12 kuud 

 

Ühele õpirändeprojektile makstav toetus on kuni 150 000 eur 



 

 

Õpirändeprojekti taotluse saab esitada ainult Eesti kõrgkool 

 

Digiallkirjastatud ja koos kõikide nõutud lisadega taotlus tuleb esitada 

Archimedese kodulehe dokumendi esitamise lehe kaudu 

http://archimedes.ee/tegevus/dokumendi-saatmine/ 



Õpirändeprojektis 

kaetavad kulud 
 

• Reisikulud ühikuhinna alusel- vahemaa arvutamiseks kasutatakse 

Euroopa Komisjoni vahemaa kalkulaatorit 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-

calculator_en 

• Elamiskulu sissetulevale õppejõule/ töötajale (150 eur/päev*) 

• Elamiskulu väljaminevale õppejõududele/töötajatele (250 eur/päev*) 

• Erivajadustega seotud kulud 

• Korraldustoetus (1-100 osalejat 350 eur/osaleja kohta; 101-... 

osalejat 200 eur osaleja kohta) 

 

*- kuni 7-päevani.  



Taotlusvorm 



Taotlusvorm 



Taotlusvorm, 1 



Taotlusvorm, 2 



Taotlusvorm, 3 

Average duration of each staff 

member in days= ühe inimese 

keskmine mobiilsuse pikkus; 

Total number of stay in days= 

Number of staff korda Average 

duration in days; 

Total number of stay in grant= 

Total number of stay in days  

korda 250/150 eur 



Taotlusvorm, 4 

Kuidas arvutada? Iga vahemaa reale 

Number of Staff kasti inimeste arv,  

kui palju sellise vahemaaga reisib.  

Total travel grant= Number of Staff  

korda vahemaale vastav  

toetusesumma. 

Nt vahemaal 500-1999km reisib 7  

inimest. 7 korda 275 eur (mis on  

selle vahemaa reisitoetus ühe  

inimese kohta)=1925 eur 



Taotlusvorm, 5 



Taotlusvorm, 6 



Taotlusvorm, 7 

Järgnevad  

• Kontroll-leht, kust saate veel üle kontrollida ja linnukestega kinnitada, 

kas taotlusvormi kõik kohustuslikud osad on täidetud; 

• Taotleva kõrgkooli ametliku esindaja deklaratsioon; 

• Lisa 1, kus on kõik ühikuhinnad ning mittetäieliku nädala pikkusega 

mobiilsuste elamiskulude arvutamise valem; 

• Lisa 2, kus on korraldustoetuse määrad välja toodud. 

 

 



 

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 25.04.2019 kell 16.00 (Eesti aja järgi) 

 

Kaja Kruusamägi 

kaja.kruusamagi@archimedes.ee 



 

Cooperation projects/ 

Koostööprojektid 
 



Koostööprojektid: 

• kõrgkoolidevahelise kahe- ja mitmepoolse 

pikaajalise koostöö tugevdamiseks, 

rahvusvahelisuse ja õppetöö kvaliteedi 

edendadamiseks 

• võimalus pakkuda üliõpilastele ja 

õppejõududele erialaste teadmiste ja 

oskuste täiendamist rahvusvahelises 

keskkonnas 



Toetatud tegevused 
• Projektikohtumised 

• Projektijuhtimise kulurida 

• Vähemalt 1 järgmistest tegevustest:  

– short term study exchanges/üliõpilaste lühiajaline 

õpiränne 

– intensive study courses/intensiivkursused 

– short term courses for staff, lecturers/töötajate 

ühiskoolitused 

• Nende puhul elamis- ja reisikulud 



• IO (intellektuaalse väljundi) välja töötamise 

korral töötunnid 

• IO korral võimalus korraldada levitusüritus 

• Vajadusel erikulud (25% omaosalus) 

• Erivajadustega inimeste kaasamise kulud 

 





Sarnasus Erasmus+ 

strateegilise koostööga 

(KA203) 
 

 

• Ühikuhinnad 

• LTT (õppimis- ja õpetamistegevused), TPM 

(projektikoosolek), Multiplier event (levitusüritus) 

• Kõrgharidusasutus saab kaasata oma riigist nt 

ettevõtteid 

 



Erinevus Erasmus+ 

strateegilise koostööga 
• Lisaks intellektuaalsele väljundile ka 

võimalus teha kogemuste vahetamise 

projekte 

• Pikkus (12-24 kuud) 

• Alates 2 partnerit, rõhk koostööl 

Norra/Islandi/Lichtensteini ja Eesti vahel 

• Taotleja ainult kõrgharidusasutus Eestis 

 



Näited: 

• Intellektuaalse väljundiga projektid- 

õppekavade ja õppemeetodite 

arendamine, võimalus mobiilsust 

rakendada töömaailmaga sidumiseks 

• Teisest küljest- õpimeetodite-alaste heade 

kogemuste vahetamine ja tudengite 

lühiajalise õpirände võimaldamine 



Koordinaator 

 

• Projekti koordinaator on Eesti kõrgkool, 

kes haldab projekti eelarvet, vastutab 

toetuse korrektse kasutamise eest ja 

maksab Islandi, Liechtensteini või Norra 

partneritele nende osa toetusest 



Eelarve 

 

• Koostööprojekti toetus on minimaalselt  

10 000 eurot ja maksimaalselt 150 000 

eurot, sõltuvalt projekti keerukusest ja 

kestusest 



Taotlemine 

• Tähtaeg on 25.04.2019 kell 16:00! 

• Taotlusvormi, eelarvetabeli ning mandaadi 

leiab: 

http://haridus.archimedes.ee/koostooproje

ktid 

• Programmijuhendi leiab siit: 

http://haridus.archimedes.ee/emp-toetused 

 



Taotlusvormist 









Kontakt 

 

• Sabina Sägi 

• sabina.sagi@archimedes.ee 


