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NORDPLUS  keeleprogramm 

 
 

• Põhjamaade keelte sh taani, norra, rootsi, islandi, 
soome, fääri, grööni, saami ja viipekeelte õppe 
toetamine kõigis osalevates riikides. 

 

• Osalemisõigus kõigil Nordplus programmis osalevatel 
riikidel:  

• Taani, Soome, Rootsi, Norra, Island, Gröönimaa, Fääri 
saared, Ahvenamaa, 

    Eesti, Läti, Leedu 

 



NORDPLUS keeleprogramm 
sihtgrupid 

Sihtgrupid:  

• põhikoolid/keskkoolid  

• keeltekoolid  

• keelõppega tegelevad organisatsioonid, 

kultuuriinstituudid, äriettevõtted, MTÜ-d jms 

• Kõrgkoolid 

• jms 

 



NORDPLUS keeleprogramm 

 

Taotluste esitamise tähtajad: 

 

• Ettevalmistavad lähetused  3.02.2020 

      1.10.2020 

 

• Koostööprojektid ja võrgustikud 3.02.2020 



NORDPLUS keeleprogramm 
  

Nordplus keeleprogramm  
Taotlemine 

 

• Online taotlemine ESPRESSO süsteemi kaudu  
http://espresso.siu.no/espresso/nordplus 

 

• Taotlused esitatakse taani, norra, rootsi või inglise 

keeles                                                                       

• Signeeritud kinnituskirjad (Letters of Intents) 

 

• Koostööprojektid/võrgustikud – taotlusele lisatakse 

eelarvetabelid! 

   

 

https://espresso.siu.no/espresso/login?0
http://espresso.siu.no/espresso/nordplus


NP keeleprogrammi tegevused  

 

 

ETTEVALMIST
AVAD 

LÄHETUSED  
Preparatory 

visists 

KOOSTÖÖ-
PROJEKTID 

project 
activities 

VÕRGUSTIKUD 
network          
activities 



NP keeleprogramm 

 lubatud kulud 

Ettevalmistav
ad lähetused 

• reisikulud 

• elamiskulud 

Koostöö-
projektid ja 
võrgustikud 

• lähetatavate reisi- ja elamiskulud 

• muud projektiga seotud kulud (sh trükkimine, 
tõlketööd, kodulehe tegemine, seminariruumide ja –
vahendite rent , töötunnid jms) 

• 5% koordinaatori halduskuludeks  

         vastavalt     

piirmääradele 

vastavalt  

reaalsetele  

kuludele 

NB! Erivajadustega inimeste 
kaasamine 100% toetus 



 

 

NORDPLUS keeleprogramm 

 

 
Ettevalmistavate lähetuste reisitoetuse piirmäärad (€): 

Lähetus kestab kuni 5 päeva sh reisipäevad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majutuskulude piirmäärad : 

Osaleja kohta päevas 70 € või nädalas 335€ 

 

Gröönimaa 1.300 

Fääri saared ja Island 660 

Eesti,Läti,Leedu, Norra,Taani, Soome, 
Rootsi ja Ahvenamaa 

330 

*sisetransport kui sihtkoht 
(lennujaam) on mõlemas suunas 
kokku enam kui 500 km  

150 



 

NORDPLUS keeleprogramm 
Koostööprojektide teemad 

 
• metoodikate/õppematerjalide /sõnastike  

    väljatöötamine, õppekava arendus, IKT-lahendused  

    keeleõppes, uuringute läbiviimine, keeletehnoloogia,   

    täiskasvanute keeleõpe, keeleõppeteemaline teavitustöö  

 

 NB! 2019. ja 2020. aastal on fookusteemaks on 

digikompetentside arendamine (versus digivahendite 

kasutamine) ning programmeeriv ja loogiline 

mõtlemisviis (computational thinking). 

 

 



NORDPLUS keeleprogramm 
Koostöö- ja võrgustikuprojekt 

 

• hõlmab vähemalt 2 asutust kahest erinevast riigist 

• kestab 1 kuni 3 aastat 

• võimalikud tegevused projektides: õpiränne, koolituste ja 
konverentside korraldamine, uuringute ja analüüside 
tegemine, tõlkimine, publitseerimine, kodulehe loomine, 
tulemuste levitamine jms 

• eelarves vajalik näidata omaosalust(25%)! 

• 5% adminkulud koordinaatorile, ei vaja tõestust 

• projektisisesene õpiränne reaalsete kulude alusel 

 



 

•Üks organisatsioon on koordinaatoriks! – vastutab 
taotlemise, toetuse ja aruandluse eest 
 

• Partnerid kinnitavad oma osalust ja vastutust 
kinnituskirjadega (letter of intent- LOI ) 
 

• Juba toimunud või käimasolevaid tegevusi / tooteid ei 
rahastata 
 

 

NORDPLUS keeleprogramm  



 

 

• Programmi kodulehed -  
 

www.nordplusonline.org 

http://haridus.archimedes.ee/nordplus 

 

• Nordplus Handbook 2020 

 
• Espresso taotlemissüsteemi kasutamise 
juhendmaterjal 
 

• Koostööprojektide eelarve näidistabel  
 

 

 

NORDPLUS abimaterjalid 

 

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


 

 

 

 

 

 

NP keeleprogammi kontaktid Põhjamaades 

The Icelandic Centerfor Research 

nordplus@rannis.is 

 

 

 

 

 

NORDPLUS kontaktid Eestis 

http://haridus.archimedes.ee/nordplus 

 

Keelearendusprogramm 

made.kirtsi@archimedes.ee 

 

 

Informatsioon ja  

nõustamine enne   

taotluse esitamist   

Taotluste menetlemine, 

lepingute ja aruannete 

haldamine 

http://www.nordplusonline.org/Contact
http://www.nordplusonline.org/Contact
http://www.nordplusonline.org/Contact
http://www.nordplusonline.org/Contact
http://haridus.archimedes.ee/nordplus
http://haridus.archimedes.ee/nordplus
mailto:made.kirtsi@archimedes.ee


NORDPLUS edasine protseduur  

03.02.2020 

Tähtaeg kuni 
23.59 

aprillis taotluste 
hindamine 

mai lõpuks 
otsuste tegemine 

juunis 
tulemustest 
teavitamine 
(kodulehel)  

mittetoetava 
otsuse kohta: 

selgitused 

augustis 
lepingute 
sõlmimine 

80% ettemakse 
määratud 
toetusest  

30 päeva pärast 
projekti 

lõppemist aruande 
esitamine Espressos 

5 aastat alles 
hoida                  

NP projektiga seotud 
dokumentatsioon 



Hea taotluse tunnused 
 

 

• Valitud NP prioriteedi sidusus projektis kavandatud tegevustega 

 

• Iga partneri ootused, tulemused, mõju on kirjeldatud 

 

• Projekt põhineb vajadustel  

 

• Projekt põhineb kaasatusel 

 

• Partnerite ülesanded ja vastutus on kirjeldatud 

 

• http://www.nordplusonline.org/How-to-apply/FIND-A-PARTNER 

 

http://www.nordplusonline.org/How-to-apply/FIND-A-PARTNER
http://www.nordplusonline.org/How-to-apply/FIND-A-PARTNER
http://www.nordplusonline.org/How-to-apply/FIND-A-PARTNER
http://www.nordplusonline.org/How-to-apply/FIND-A-PARTNER
http://www.nordplusonline.org/How-to-apply/FIND-A-PARTNER
http://www.nordplusonline.org/How-to-apply/FIND-A-PARTNER
http://www.nordplusonline.org/How-to-apply/FIND-A-PARTNER
http://www.nordplusonline.org/How-to-apply/FIND-A-PARTNER
http://www.nordplusonline.org/How-to-apply/FIND-A-PARTNER
http://www.nordplusonline.org/How-to-apply/FIND-A-PARTNER


Edukat taotlusvooru! 
 
 
made.kirtsi@archimedes.ee 
                  


