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Õpiränne kutsehariduses  

 

Abikõlbulikud kulutused: Rahastusviis: Toetussumma: Kasutusreegel: 

Reisitoetus 

Kindlasummaline toetus sõiduks kodukohast õpirände 

toimumispaika ning tagasi 

 

ErasmusPRO tegevustega seoses ka ettevalmistavate lähetuste 

(Advance Planning Visit – APV) reisitoetus 

Kindlasummaline 

toetus 

    10 km –   99 km: 20€ osaleja kohta 

Toetussumma sõltub sihtkoha kaugusest. 

Vahemaa ja sellele vastav toetus 

arvutatakse kasutades Euroopa Komisjoni 

vahemaade kalkulaatorit: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/tools/distance_en.htm 

  100 km –  499 km: 180€ osaleja kohta 

  500 km – 1999 km: 275€ osaleja kohta 

2000 km – 2999 km: 360€ osaleja kohta 

3000 km – 3999 km: 530€ osaleja kohta 

4000 km  – 7999 km: 820€ osaleja kohta 

8000 km ja enam: 1800€ osaleja kohta 

Korraldustoetus 

Kulutused, mis on otseselt seotud õpirände korraldamisega (v.a 

osalejate elamiskulu) nt osalejate pedagoogiline, kultuuriline ja 

keeleline ettevalmistus, tegevuste seire ja osalejate toetamine 

õpirände planeerimise, läbiviimise ja kokkuvõtete tegemise 

faasis, õpitulemuste tunnustamine. 

Kindlasummaline 

toetus 

Kuni 100 osalejat: 350€ osaleja kohta 

+ 

üle 100 osaleja: 200€ iga järgneva 

osaleja kohta 

Arvutatakse vastavalt osalejate arvule 

Elamiskulude 
toetus 

Kulutused, mis on seotud otseselt õpirände või APV perioodiga 

sihtriigis: majutus, toitlustus, kohalik transport jne 

Kindlasummaline 

toetus 
Vt Tabelid 1 ja 2 järgmisel leheküljel  

Arvutatakse vastavalt õpirändes viibitud 

päevade arvule ja sihtriigile 

Keelelise 
ettevalmistuse 

toetus 
(õpilastele) 

Kulud, mis on seotud keelelise ettevalmistusega, mida 
pakutakse õpilastele enne ärasõitu või õpirände ajal selleks, et 
parandada õpirändel peamise töökeelena kasutatava keele 
oskust. 

Kindlasummaline 

toetus 

Ainult õpilaste õpirännetele, mis kestavad 
üle 19 päeva: 
150€ keelelist ettevalmistust vajava 
osaleja kohta 

Tingimus: keelelise ettevalmistuse toetust 
saab taotleda õpirändel peamise 
töökeelena kasutatavale keelele, mida 
Erasmus+ veebipõhise keeletoe kaudu ei 
pakuta. 

Erivajadusest 
tingitud 

lisatoetus 

Erivajadusega inimeste  osalemise soodustamiseks on võimalik  

taotleda täiendavat toetust nende puudest  tingitud lisakulude 

katteks. 

Reaalsetel 

kulutustel põhinev 

toetus 

100% erivajadusega seotud 

lisakulutustest 

Antud lisatoetuse vajalikkust tuleb taotluses 

selgitada ja põhjendada. 
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Tabel 1 - Haridustöötajate elamiskulude toetus (ühikuhinnad eurodes) sihtriigiti 

Vastuvõttev riik: 

Haridustöötajate õpirände, saatvate 
isikute ja APV päevamäärad  

(Programmijuhendis A2.2) 

Kestus kuni 14 
päeva: 

lisandub alates 
15. kuni 62 

päeva: 

Iirimaa, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, 

Rootsi, Soome, Suurbritannia, Taani 
162 113 

Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Itaalia, Kreeka, 

Küpros, Malta, Prantsusmaa, Portugal, Saksamaa 
144 101 

Bulgaaria, Horvaatia, Leedu, Läti, endine Jugoslaavia 

vabariik Makedoonia, Poola, Rumeenia, Slovakkia, 

Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari 

126 88 

 

Tabel 2 - Õpilaste elamiskulude toetus (ühikuhinnad eurodes) sihtriigiti 

Vastuvõttev riik: 

Õpilaste õpirände päevamäärad 
(Programmijuhendis A2.1) 

Kestus kuni 14 
päeva: 

lisandub alates 
15. kuni 62 

päeva: 

Iirimaa, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, 

Rootsi, Soome, Suurbritannia, Taani 
90 63 

Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Itaalia, Kreeka, 

Küpros, Malta, Prantsusmaa, Portugal, Saksamaa 
78 55 

Bulgaaria, Horvaatia, Leedu, Läti, endine Jugoslaavia 

vabariik Makedoonia, Poola, Rumeenia, Slovakkia, 

Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari 

66 43 

 


