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Nordplus Kõrgharidusprogramm 

 

 

• Nordplus programmi eesmärgid, tegevused, 

finantsreeglid ja taotlemine 

 

• Küsimused ja vastused 

 
 

 

 

 

 

 



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 

õpiränne Nordplus programmi riikides.  
 



Nordplus Kõrgharidusprogrammi 

koostöövõimalused 

 

 

 

 

 

 

 

Võrgustikud 
      Temaatilised 

      Pikaajalised 

 

Koostööprojektid 

Võrgustikuprojektid 

Projektitegevused 
Konkreetse eesmärgiga 

 

 

     Intensiivkursused 

     Ühisõppekavad 

     Arendusprojektid 

 

Õpiränne 
 

 

 Tudengite õpiränne 

Õppejõudude õpiränne 



Projektitsükkel 



Tegevused 
 

Õpirändeprojektid - mobility activities 

(minimaalselt 2 partnerit kahest NP riigist) 

• üliõpilaste õpiränne(3-12 kuud) 

• üliõpilaste lühiajaline õpiränne(1-2 kuud) 

• ekspress õpiränne(alla 1 kuu) 

• õppejõudude õpiränne 

 

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 õpiränne(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. magistritaseme ühisõppekavad); 

• vastuvõttev kõrgkool ei või küsida õppemaksu; 

• tudeng peab õpirändeperioodi ajal elama sihtriigis; 

• toetuse eraldamise kinnituse ja õppelepingu peab 

allkirjastama enne lähetust; 

• õpirände lõppedes peab tudeng täitma lõpparuande; 

• soovituslik on rahastamiseks kasutada Erasmus+ programmi. 
 

 
 



Õpirändeprojektid II 

 

Üliõpilaste lühiajaline õpiränne(1-2 kuud) 

 
• lühiajaline täiskoormusega õppimine partnerkõrgkoolis; 

• praktika partnerasutuses;   

• toetus samadel alustel nagu tavapärase õpirände puhul;   
 

 
 



Õpirändeprojektid III 

 

Üliõpilaste ekspressõpiränne(1nädal - 1 kuu) 

 
• pakub võimalust õpirändeks tudengitele, kellel ei ole võimalik 

osaleda pikemaajalises õpirändes; 

• minimaalne kestus on üks nädal (5 tööpäeva);   

• toetus samadel alustel nagu tavapärase õpirände puhul;  

• lõpparuannet ei pea tudeng esitama. 

  

 
 

 
 



Õpirändeprojektid IV 

 

Õppejõudude õpiränne 

 
• õpirände eesmärk võib olla õpetamine, tudengite 

juhendamine, õppematerjalide väljatöötamine ja arendamine, 

koostöö arendamine praktikaorganisatsioonide ja tööturuga; 

• osaleda saavad kõrgkooli kõik õppejõud olenemata rahvusest; 

• minimaalne kestus on 8 töötundi; 

• toetuse eraldamise kinnituse peab allkirjastama enne lähetust; 

• õpirände 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. 

 



Koostööprojektid III 

 

Arendusprojektid 
 

• innovaatilised arendusprojektid kõrghariduse vallas, mille 

fookuseks võib olla: 

• koostöö tööturuga;  

• kvaliteeditagamine; 

• võrgustiku või projekti partnerrühma 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: 

 

• 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 ei ole vaja omaosalust   

 

 

 

 

 

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 € 



Toetus: koostöö- ja võrgustikuprojektid 

• Omaosalus (v.a. intensiivkursused): Nordplus toetus katab kuni 
50% kõikidest aktsepteeritud kuludest. 

• Osalevate asutuste omafinantseering võib olla nii rahaline kui ka 
mitterahaline (töötunnid). 

 

• Võimalikud kulud: reisi-, elamis-, administratiiv- ja muud kulud. 

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

• Koordineerijale administratiivkuludeks kuni 5% kasutatud NP 
toetuse summast. 

• Erivajadusega osaleja puhul võib katta 100% kuludest. 
 



Projektitsükkel 



Lepingutingimused, kulud 

• Lepinguperiood 2019. a voorus:  

  mai 2019 – oktoober 2020 

• 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 
 

 



Taotlemine 
 

 

• Taotlustähtaeg - 1. veebruar 2019 

• Taotlus tuleb esitada Espresso keskkonnas  

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

• Kõigilt osapooltelt kinnituskiri (Letter of Intent) 

• Eelarve (koostöö- ja võrgustikuprojektidele) 

• Taotlev asutus peab olema täitnud kõik eelnevad NP 

programmiga seotud kohustused 

 



www.nordplusonline.org 

http://haridus.archimedes.ee/nordplus 
nordplus@archimedes.ee 
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