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Nordplus Adult – täiskasvanuhariduse programm 

PROGRAMMI EESMÄRGID 

 
Põhja- ja Baltiriikide koostöö 

tugevdamine täiskasvanuhariduse vallas 

 

   täiskasvanute põhioskuste arendamine 

ja mitteformaalsete õpingute 

tunnustamine  

 

   kaasaegse kodanikuühiskonna 

väljakutsetele vastamine elukestva 

õppe kaudu 

 

   täiskasvanuõppe lähendamine 

tööeluga 
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OSALEJAD 

 
NB! Taotlejaks on alati organisatsioon! 
 
•   Kõik asutused, mis tegutsevad täiskasvanuhariduse 

vallas  

- koolitusasutused (rahvaülikoolid, keeltekoolid, 

täiskasvanute gümnaasiumid, kõrgkoolide ja 

kutseõppeasutuste täiskasvanuõppe osakonnad) 

-  kultuuriasutused (muuseumid, raamatukogud, teatrid) 

-   vanglad 

-   kohalikud omavalitsused 

-   mittetulundusühingud, kodanikeühendused, liidud, 

seltsid jt 
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TEGEVUSED 

ÕPIRÄNNE 

Mobility projects 

Ettevalmistavad 
lähetused 

Täiskasvanu-
hariduse 
personali 

täienduskoolitus 

Täiskasvanud 
õppijate enese-

täiendamine 

KOOSTÖÖ  

Collaboration 
projects 

Arendusprojektid 

Uurimisprojektid 

Temaatilised 
koostöö-

võrgustikud 

Vähemalt 2 

asutuse/riigi koostöö 

 

max 1 aasta 

Vähemalt 3 

asutuse/riigi koostöö 

 

max 3 aastat 



Nordplus Adult – täiskasvanuhariduse programm  

õpiränne 

 

ETTEVALMISTAVAD LÄHETUSED (preparatory visits) 
 

     NP Adult koostööprojektide ettevalmistamiseks – idee! 

     kestus kuni 5 päeva (k.a. reisipäevad) 

     kuni 2 lähetatavat ühest partnerorganisatsioonist  

     lähetuse programm! 

 

 Toetus reisi- ja elamiskuludeks vastavalt piirmääradele 

 

 Tähtaeg: 1.märts 

 Lisatähtaeg: 1.oktoober 
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õpiränne 

TÄISKASVANUHARIDUSE PERSONALI TÄIENDUSKOOLITUS 

exchange of teachers and other pedagogical staff 
 

    kursused, õppevisiidid, töövarjud, praktika jms 

    kestusega: 5 päeva (v.a. reisipäevad) kuni 1 aasta 

    max 2 lähetatavat ühest asutusest 

    koolituse programm 

    võimalikud vastastikused visiidid 

 

 Toetus reisi- ja elamiskuludeks vastavalt piirmääradele 

 Tähtaeg: 1.märts 
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õpiränne 

 

TÄISKASVANUD ÕPPIJATE ENESETÄIENDAMINE                       

exchange of adult learners / adult students 
 

    kursused (Põhjamaade rahvaülikoolid), praktika  

    kestusega: 5 päeva (v.a. reisipäevad) kuni 1 aasta 

    lähetuse programm 

    Põhjamaade rahvaülikoolides õppimine – Eesti Vabaharidusliit, 

eeltähtaeg 1.veebruar 2017! 

 

 Toetus reisi- ja elamiskuludeks vastavalt piirmääradele 

 Tähtaeg: 1.märts 

 

 



Sõidukulude maksimaalsed piirmäärad 

Riik Max piirmäär 

Gröönimaa 1 300 eurot 

Island, Fääri saared 660 eurot 

Taani, Eesti, Soome, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Ahvenamaa 330 eurot 

Koduriik (enam kui 500 km vahemaad, edasi-tagasi) 150 eurot 

Elamiskulude maksimaalsed piirmäärad 

Sihtgrupp Päev €  Nädal € Kuu € 

Õppijad rahvaülikoolides 20 70 200 

Õppijad 40 160 480 

Haridustöötajad 70 355 1 065 
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koostööprojektid ja -võrgustikud 

ARENDUSPROJEKTID (development projects) 
 

o „käegakatsutavad“ tulemused-tooted 

o koolituskursuste, õppemeetodite, õppematerjalide jms 

loomiseks ja arendamiseks 

o tulemused peavad olema laiemalt kättesaadavad ja 

kasutatavad 

 

 Toetus projektijuhtimiseks, rahvusvahelisteks 

projektikohtumisteks, tööks tulemuste väljatöötamisel, 

tulemuste levitamiseks 

 

 Tähtaeg: 1.märts 
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koostööprojektid ja -võrgustikud 

UURIMISPROJEKTID (mapping projects) 
 

o täiskasvanute õppimisega seotud uuringud, analüüsid, 

valdkonna kaardistused, statistika kogumine, võrdlused 

teiste riikidega  

o uuringust tulenevad soovitused ja ettepanekud tulevikuks 

o eri tüüpi asutuste koostöö 

o tulemused avaldatud, kättesaadavad ja kasutatavad 

 

 Toetus projektijuhtimiseks, rahvusvahelisteks 

projektikohtumisteks, tööks tulemuste väljatöötamisel, 

tulemuste levitamiseks 

 

 Tähtaeg: 1.märts 
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koostööprojektid ja -võrgustikud 

 

TEMAATILISED KOOSTÖÖVÕRGUSTIKUD        

(thematic networks)  
 

o uute teemavõrgustike loomine ja arendamine 

o mingi kindla teema, probleemi, kitsaskoha arendamiseks  

o hea kogemuse ja praktika jagamine 

o suunatud pikaajalisele koostööle 

 

 Toetus projektijuhtimiseks, rahvusvahelisteks 

projektikohtumisteks ja tulemuste levitamiseks 

 

 Tähtaeg: 1.märts 

 



Nordplus Adult – täiskasvanuhariduse programm 

koostööprojektid ja –võrgustikud  

EELARVE 

 

Eelarve planeerimise aluseks on ühikutoetuse piirmäärad! 

 

 

 projekti juhtimine ja elluviimine, tulemuste levitamine                  

project management, implementation and dissemination of results 

 

Koordinaator:  3 000 eurot 

Partner:   1 000 eurot 

 

• administreerimiskulud, kodulehe loomine projektitulemuste 

tutvustamiseks, õppe- ja infomaterjalide, trükiste koostamine ja välja 

andmine, tehnika-, varustuse-, ruumide rentimine seminaride, 

konverentside ja muude ürituste korraldamiseks, tõlkimine, ekspertide 

tasustamine väljaspool projektigruppi jms 
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koostööprojektid ja –võrgustikud  

EELARVE 

  

 rahvusvahelised kohtumised, s.t. projektikoosolekutel, seminaridel 

ja koolitustel osalejate reisi- ja elamiskulud                            

transnational meetings 

 

 
 
 

Elamis- ja sõidukulude piirmäärad (ühe osaleja kohta) 

Gröönimaa 1 600 eurot 

Island, Fääri saared 960 eurot 

Taani, Eesti, Soome, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Ahvenamaa 630 eurot 

 

• kõik välislähetusega seotud kulud: transport, majutus, toitlustus, 

päevarahad, reisikindlustus    
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koostööprojektid ja –võrgustikud  

EELARVE 

  

 projekti tulemuste väljatöötamine, s.t. ekspertide/koolitajate 

töötasud konkreetsete tulemuste loomiseks                             

development work 

 

 
 
 

Töötasu piirmäärad (ühe inimese ühe tööpäeva kohta) 

Taani, Gröönimaa, Fääri saared, Rootsi, Norra 250 eurot 

Soome, Ahvenamaa, Island 225 eurot 

Leedu, Läti, Eesti 125 eurot  

  

• Arvestatakse vaid arendus- ja uuringuprojektide puhul!  
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LISAINFO 

•  Partneriotsing –                                             

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

•  Põhjamaade Rahvaülikoolide lingid 

 

LISAINFO kodulehtedelt: 

www.nordplusonline.org  

http://haridus.archimedes.ee/nordplus 

 

 Nordplus 2017 juhendraamat  

 Nordplus Adult grant template – eelarve plaan koostööprojektidele 

 Espresso manual – online taotlemiskeskkonna täitmise juhend 

 Guidelines and requirements for budgeting in Nordplus Adult from 2017 

 

hannelore.juhtsalu@archimedes.ee 

Tel: 697 9233 
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Eesti koordinaatorite projektid 
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