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Veebi- 
seminari 
(e. vebinari) 
tehniline osa 

Kui teil on küsimusi, siis 
kirjutage need vebinari 
jooksul siia (Questions). 



Erasmus+ täiskasvanuhariduse 
avavebinari kava 

Sissejuhatus 
• 1. Sissejuhatus 

Õpirändeprojektid 
(KA1) 

• 2. Õpirändeprojektid (KA1) 

Küsimused-
vastused 

• 3. Küsimused-vastused 

Strateegilise 
koostöö projektid 

(KA2) 

• 4. Strateegilise koostöö projektid (KA2) 

Küsimused-
vastused  

• 5. Küsimused-vastused  



Mis on täiskasvanuharidus              
Erasmus+ õpirändeprojekti mõistes? 

Täiskasvanutele 
pakutav igat liiki 

haridus 

formaalne 

mitteformaalne 

informaalne 
(*v.a kutseharidus ja 

ametialane 
täiendusõpe) 



Täiskasvanuhariduse valdkonna asutus: 
ükskõik milline täiskasvanuõppe valdkonnas (v.a kutseharidus) tegutsev 
avaliku või erasektori asutus 

FORMAAL-
HARIDUS 

INFORMAAL-
HARIDUS 

MITTEFORMAAL-
HARIDUS 

täiskasvanute 
gümnaasium 

kõrgkooli avatud või 
väärikate ülikool 

vabahariduslik 
koolituskeskus 

keeltekool 

rahvaülikool 

muuseum 

raamatukogu 

ühing, selts, liit 

kodanikeühendus 
koolituskeskus 



Millistesse riikidesse 
saab minna õpirändele? 

Õpirände sihtriigid on: 

• Kõik Euroopa Liidu    
liikmesriigid 

• Euroopa Liidu 
kandidaatriikidest: Türgi, 
Serbia, endine Jugoslaavia 
Makedoonia vabariik 

• Euroopa 
Majanduspiirkonna riigid: 
Island, Norra, Liechtenstein 

 

NB! Uusim info UK osalemise jätkumise kohta aadressil: https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update  



Erasmus+ võimalused 

 

Õpiränne  

(KA1) 
Asutuse haridustöötajate 

enesetäiendamine Euroopas 

 

 

Strateegiline koostöö 
(KA2) 

Asutuste rahvusvahelised 
projektid koostöövõrgustike 
loomiseks, heade kogemuste 

jagamiseks ja uuenduslike 
lahenduste elluviimiseks 



Õpirändeprojekt 

Õpirändeprojekti sisuks on haridustöötajate 
enesetäiendamine Euroopas, arendamaks saatva 
asutuse koolitusvõimekust. 

 Osaleb vähemalt 2 asutust 2 eri riigist: taotlev asutus 
saadab oma töötajad teise riigi (partner)asutusse ennast 
täiendama. Sihtriike võib olla ka rohkem. 

 Saatvaid asutusi võib samuti olla rohkem. Ühe riigi 
täiskasvanuhariduse asutused võivad kirjutada projekti ja 
taotleda toetust ka koos, moodustades konsortsiumi, kuhu 
kuulub vähemalt 3 liiget. Üks asutus on koordinaatoriks ja 
esitab taotluse kogu konsortsiumi nimel. 



Võimalikud tegevused 
Erasmus+ õpirändeprojektis: 

• töövarjuks käimine (praktiline 
õppimiskogemus); 

• täiendkoolituskursusel või 
konverentsil osalemine; 

• koolitamine vastuvõtvas asutuses. 

 

 



Õpirändeprojekti puhul oluline teada: 

   Projekti algus: taotlemisaastal vahemikus 1. juunist 
kuni 31. detsembrini 

   Projekti kestus: 12 kuni 24 kuud 
(võib vabalt valida – fikseeritakse enne projekti algust 
lepingus – hiljem võib vajadusel pikendada 24 kuuni) 

   Iga õpirände kestus: 2 päeva kuni 2 kuud (+ vajadusel 
1-2 reisipäeva) 

   Õpirändes osalejad: saatva asutuse töötajad 

 



Õpirändeprojekti toetuse alamliigid 

 
Reisitoetus: kindlasummaline toetus sõiduks kodukohast 
õpirände toimumispaika ja tagasi 
 

Korraldustoetus: 350€ õpirände kohta (1 õpiränne = 
1 inimese 1 sõit enesetäiendamisele) korralduskuludeks 
 
Elamiskulude toetus: kindlasummaline toetus, mis arvutatakse 
vastavalt sihtriigile ja õpirände kestusele 
 

 
Kursusetasude toetus: eraldatakse ainult koolitustel osalemise 
puhul: 70€ päevas (maks. 700€ õpirände kohta) 
 

 
 
Erivajadusega seotud kulude ja erikulude (suurte reisikulude) 
toetus: taotluses põhjendatud reaalsete kulutuste katmine 
 

Vt tabeleid täpsete toetusmääradega 2019. a taotlusvoorus: 
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2019-Haridustöötajate%20õpirände%20ühikuhinnad.pdf 



Omaosaluse määr puudub* 

 

• Lepingu sõlmimise järgselt tehakse toetusesaajale ettemakse 
80% ulatuses eraldatud toetusest. 

• Jääkmakse kuni 20%-le toetusest kantakse toetusesaaja arvele 
üle pärast projekti lõppemist ja lõpparuande heakskiitmist, kui 
projekt on nõuetekohaselt ellu viidud. 

 

*Tuleb arvestada, et projektile eraldatud toetus ei pruugi katta kõiki 

ettetulevaid kulutusi. 

 

 



Koostööpartnerite ja kursuste leidmine  

 

 

Otsida võib igalt poolt. 
Soovitame: 
 Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE: 
https://ec.europa.eu/epale/et 



Taotlemine 

 Taotluse esitab asutus 
oma koduriigi Erasmus+ 
agentuurile – Eestis 
sihtasutusele Archimedes 
(üksikisikud taotleda ei 
saa) 

 UUS! Online taotlusvorm 
(praegu testimisel) 

05.02.2019  
kell 13.00 

(Eesti aja järgi) 

Varasema vormi kommenteeritud näidis: 
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/
KA104_2018-kommenteeritud_taotlusvorm.pdf 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tulemas: 
 2019. a jaanuaris seminar „Abiks algajale Erasmus+ õpirändeprojekti 

taotluse kirjutajale“ 
 Valdkondlikud vebinarid veebivormide täitmise toetamiseks 
 
 Lisainfot leiate meie kodulehelt: http://haridus.archimedes.ee/opiranne-

taiskasvanuhariduses 

 Kasulik on liituda hariduskoostöö uudiskirjaga: 
http://archimedes.ee/hariduskoostoo-uudiskirjaga-liitumine 

 Tutvuge kindlasti programmijuhendiga: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-
guide/annexes/annex-i/mobility-project-adult-education-staff_en 

 Erasmus+ projektitulemuste andmebaasist leiab inspiratsiooni, tutvudes 
toetatud projektide sisu ja tulemustega: 
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 



Ootame teid jagama meiega oma ideid ja esitama 
küsimusi Erasmus+ õpirändeprojektide kohta 

aastaringselt! 

 

 

  

  

 

Elina Aslett 
elina.aslett@archimedes.ee 

Merike Sanglepp  

merike.sanglepp@archimedes.ee 

Kerli Liivak 

kerli.liivak@archimedes.ee  



Küsimused ja vastused 

õpirändeprojektide kohta 

 

??? 



Strateegiline koostöö 
KA2 



Mis on strateegiline koostöö? 

Strateegilise koostöö eesmärk on arendada ja jagada uuenduslikke 

lahendusi ning toetada koostööd, üksteiselt õppimist ja kogemuste 

vahetamist. 

Strateegiline koostöö peaks aitama kaasa nii valdkonnasiseste kui ka -

üleste põhieesmärkide saavutamisele ning soodustama koostööd 

erinevate valdkondade vahel.  

 



Mis on strateegiline koostöö? 

Strateegilise koostöö projekt peab sündima asutuse,  

organisatsiooni või valdkonna tegelikest arenguvajadustest 



Valdkondlikud prioriteedid 
täiskasvanuhariduses 

Täiskasvanute 
põhioskuste 
arendamine 

Täiskasvanute 
toetamine 
kõrgema 

haridustaseme 
omandamisel 

Koolitaja 
professionaalsete 

oskuste      
arendamine 

Informaalse ja 
mitteformaalse 
õppimise käigus 

omandatud 
oskuste 

tunnustamine 

Rohkem infot nii valdkonnapõhiste kui horisontaalsete prioriteetide 

kohta leiad SIIN 

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


Võimalikud teemad täiskasvanuhariduse KA2 
projektides ... 

 Uute kursuste, õppematerjalide, meetodite,                         
tööviiside koostöös loomine, katsetamine ja rakendamine 

 Õppimisvõimaluste paindlikumaks ja kättesaadavamaks 
muutmine, sh e-õppe võimaluste arendamine, IKT suurem 
kasutamine  

 Täiskasvanute koolitajate ja teiste haridustöötajate 
koolitusvõimaluste arendamine 

 Elukestva õppimise populariseerimine täiskasvanute seas  

 Täiskasvanutele mõeldud õpitegevuste arendamine 
kultuuriasutustes ja vabaühendustes 

 

… ja palju palju muud 

 

 

 

 

 



Kogemuste 
jagamise 
projektid 

• Strategic Partnerships 
supporting exchange of good 
practices 
 

• Uuenduslike ideede, 
tööpraktikate ja töömeetodite 
jagamine ja levitamine 
 

• Kestus 12-36 kuud 

Arendusprojektid  

• Strategic Partnerships 
supporting innovation 
 

• Käegakatsutavate tulemuste / 
toodete väljatöötamine,                             
n kursused, õppematerjalid, -
meetodid jne – nn 
intellektuaalsed väljundid 
 

• Kestus 12-36 kuud  

Strateegiline koostöö 



 
Iseloomulikud projektitegevused – millised 

kulud kaetakse? 
 

Nii kogemuste jagamise kui arendusprojektide puhul 

 Projektijuhtimise põhitegevused (Management and implementation)  

 Rahvusvaheliste projektikohtumiste kulud (Transnational project 

meetings) 

 Õppimis- ja õpetamistegevused, neis osalejate reisi- ja elamiskulud 
(transnational learning, teaching and training activities) 

 Projekti sisust ja eesmärkidest tingitud erikulud (Exceptional costs) 
 

Ainult arendusprojektide puhul  

 Projektitulemuste väljatöötamise töötasud (Intellectual outputs) 

 Projektitulemuste levitamisega seotud kulud (Multiplier Events) 

*Omaosaluse nõue projektis puudub, v.a. erikulud (25%), kuid tuleb arvestada, et projektile eraldatud 

toetus ei pruugi alati katta kõiki ettetulevaid kulutusi. 



Eelarve moodustub 
suures osas 

ühikuhindadest 

Reaalsete kulude 
põhjal: 

 Projekti elluviimine 

 Projektikohtumised 

 Õppimis- ja õpetamistegevused 

 Projektitulemuste väljatöötamine 

 Levitusüritused 

 

 

 Erikulud (75% ulatuses) 

 Erivajadustega seotud kulud (100%) 



 
Millest alustada? 

 

 

 Projekti idee võiks lähtuda asutuse/kogukonna/sihtgrupi 
vajadustest ja lahendada nendega seotud väljakutseid. 

 Pane kokku asutusesisene meeskond ning korraldage  
ajuraju projektiidee leidmiseks 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LCeWAZegOcE


Kuidas leida koostööpartnereid? 

 Olemasolevad koostöövõrgustikud 

 Rahvusvahelised kontaktseminarid: 
Erasmus+ agentuuride korraldatud temaatilised 
sündmused koostööpartnerite leidmiseks 

 Erasmus+ õpiränne ja teised koolitused 

 Erasmus+ projektitulemuste andmebaas 

 EPALE - European Platform for Adult Learning 

      Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm 

      https://ec.europa.eu/epale/et  

 

https://ec.europa.eu/epale/et
https://ec.europa.eu/epale/et
ec.europa.eu/epale/et


Erasmus+ täiskasvanuharidus 

Kuidas edasi? 

Strateegilise 
koostöö kirjeldus 

 HARA kodulehel 

Erasmus+ 
programmi-

juhend 

HARA 
uudiskiri 

Erasmus+ 
projekti-

tulemuste 
andmebaas 

Koostöö-
partnerid: 

EPALE 

Kui sul idee, siis 
saame kokku ja 
arutame edasi!        

Kui Sul on küsimusi, 
kirjuta: 

kristiina.lutsar@  
archimedes.ee 

Koolitusvebinar 
projektitaotluse 

esitajatele 

Taotlustähtaeg on    
21. märts 2019   

kell 13.00                  
(Eesti aeg) 

http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo
http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
http://archimedes.ee/hariduskoostoo-uudiskirjaga-liitumine/
http://archimedes.ee/hariduskoostoo-uudiskirjaga-liitumine/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/?pk_campaign
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/?pk_campaign
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/?pk_campaign
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/?pk_campaign
https://ec.europa.eu/epale/et


Mida peaks veel teadma? 
 

 Miinimum 3 asutust kolmest erinevast programmiriigist 

 Ülempiiri osalejatele ei ole, ent projekti tegevuskuludel on 
piirang, mis võrdub 10 osaleva asutuse kuludega 

 Kestus 12 kuni 36 kuud, tegevuste algus: 01/09 kuni 31/12 
taotlemise aastal. 

 Maksimaalne toetussumma strateegilise koostöö projektidele 
on 450 000 eurot (ennekõike puudutab arendusprojekte,  
mis kestavad 36 kuud) 

 Kõik tegevused peavad toimuma projektis osalevate  
organisatsioonide asukohariikides 

 



Taotlemine 

 Taotluse esitab kõikide partnerite nimel 
koordineeriv asutus oma koduriigi 
Erasmus+ agentuurile 

 Online taotlusvorm (hetkel koostamisel) 

 Sama partnerite koosseis võib korraga 
esitada ühe taotluse ühele Erasmus+ 
agentuurile 

 Kommenteeritud taotluse näidisvorm     
2017. aastast siin 

 

 

Taotlustähtaeg: 
21. märts 

2019 
Kell 13.00 

 (Eesti aja järgi) 

http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/KA2_Haridus_n%C3%A4idisvorm_2017_.pdf


Võta meiega ühendust! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo  

 

http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo
http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo
http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo
http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo


Tänan tähelepanu eest! 
Kas on küsimusi? 


