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Nordplus Kõrgharidusprogramm 

 

 

• Nordplus kõrgharidusprogrammi eesmärgid, tegevused, 

finantsreeglid ja taotlemine 

 

• Küsimused ja vastused 

 
 

 

 

 

 

 



Nordplus kõrgharidusprogrammi eesmärgid 

 

 

 

 

 

 

 

• Ühendada põhjamaade ja balti 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.  
 



Projektitsükkel 



Nordplus Kõrgharidusprogrammi 

koostöövõimalused 

 

 

 

 

 

 

 

Võrgustikud 
       

 

• Uued võrgustikud 

• Olemasolevate 

võrgustike 

kohtumised 

Projektitegevused 
 

 

•   Intensiivkursused 

•   Ühisõppekavad 

•   Arendusprojektid 

 

Õpiränne 
 

 

• Tudengite õpiränne 

• Õppejõudude 

õpiränne 



Tegevused 1 
 

Õpirändeprojektid - mobility activities 

(minimaalselt 2 partnerit kahest NP riigist) 

 

 

• üliõpilaste õpiränne (3-12 kuud) 

• üliõpilaste lühiajaline õpiränne (1-2 kuud) 

• ekspress-õpiränne (5 tööpäeva- 1 kuu) 

• õppejõudude õpiränne (min 8 töötundi) 

 
 

 
 

 



Õpirändeprojektid 

Üliõpilaste õpiränne (3-12 kuud)* 

 
• õpingud või praktika teises NP riigis; 

• osaleda saavad NP riikides õppivad 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 pigem 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 ekspress-õpiränne (1nädal -1 kuu) 

 

 

 
• pakub võimalust õpirändeks või praktikaks 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. 
 

 
*- soovituslik on rahastamiseks kasutada pigem Erasmus+ 

programmi. 



Tegevused 2 

 

Koostööprojektid - project activities  

(minimaalselt 3 partnerit  kolmest NP riigist) 

 

 

•  intensiivkursused (5 tööpäeva-1 kuu) 

•  ühisõppekavad 

•  kõrghariduse arendusprojektid 

 

 
 



Koostööprojektid 

 

Intensiivkursused 

 

• lühikursused, töötoad, meistriklassid, sümpoosionid semestri 

keskel või suvel; 

• kursuse kestus 1 nädal (5 tööpäeva) kuni 1 kuu; 

• tudengid ja õppejõud vähemalt kolmest NP riigist; 

• kursuse eest peab saama ainepunkte (ECTS 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 selleks tuleb esitada igal aastal uuesti ning 

soovitatav on vahetada kõrgkooli, kelle juures kursus toimub. 
 



Koostööprojektid II 

 

Ühisõppekavad 
 

• toetus ühisõppekavade arendamiseks ja väljatöötamiseks; 

• õppekava peab olema kooskõlas ühisõppekavas osalevate 

riikide nõuetega ja viima tunnustatud kraadini; 

• õppekava sisaldab õpirännet; 

• ühine õppekava arendamine, kõik kursused ja moodulid kõigi 

osapoolte poolt 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 uuesti. 

 



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; 

• õppekavade ja/või moodulite koos arendamine.  

• sama projekt võib saada toetust kolmel järjestikusel aastal, kuid 

avaldus tuleb esitada igal aastal. 

 

 



Tegevused 3 

 

Võrgustikuprojektid - network activities  

(minimaalselt kolm partnerit kolmest riigist) 

 

• Uute võrgustike loomine ja arendamine (võrgustik loetakse 

uueks kolmel järjestikusel aastal, ent taotlus toetuse saamiseks 

tuleb esitada igal aastal uuesti) 

 

• juba loodud võrgustike akadeemilise personali kohtumised 

võrgustiku projektide ning plaanitavate mobiilsuste kvaliteedi 

hoidmiseks ning võrgustiku uute partnerite vastuvõtmiseks. 

 



Toetused. 

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 70 € 355 € 1065 € 



Toetused. 

 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 2020. a voorus:  

  15. mai 2020 – 01. oktoober 2021 

• 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 toimuvad väljaspool NP riike; 

Projekt ei kata tööjõukulusid, kuid neid võib lisada projekti 
omafinantseeringu alla 
 

 



Taotlemine 
 

 

• Taotlustähtaeg - 3. veebruar 2020 kell 23.59 (CET) 

• 2020 fookusteemaks on “Digital Competences and 

Computational Thinking” 

• Taotlus tuleb esitada Espresso keskkonnas: 

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

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

• Kõigilt osalevatelt pooltelt kinnituskiri (Letter of Intent) 

• Eelarve  

• Taotlev asutus peab olema täitnud kõik eelnevad NP 

programmiga seotud kohustused 

 

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


Taotlemine 
 

 

Nordplus kõrghariduse konsultatsioonipäev on 18.11 ning sellele 

tuleb ette registreeruda:  

http://archimedes.ee/nordplus-ide programmi-konsultatsioonid-2020-aasta-taotlusvooruks/ 

 

 

Kontakt: 

Kaja Kruusamägi 

kaja.kruusamagi@archimedes.ee 
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NORDIC LANGUAGES 
  

• Nordic Languages on haridustasemeteülene programm 

põhjamaade keelte (taani, norra, rootsi, islandi, soome, fääri, 

grööni, saami ja viipekeelte) ja kultuuri säilitamiseks ja 

tugevdamiseks. 

• Eesmärgiks on metoodikate/ õppematerjalide/ sõnastike 

väljatöötamine, õppekava arendus, IKT lahendused keeleõppes, 

uuringute läbiviimine, keeletehnoloogia, täiskasvanute keeleõpe, 

kelleõppeteemaline teavitustöö. 

• Sihtgrupid on põhikoolid/ keskkoolid, KÕRGKOOLID, keelekoolid 

jm keeleõppega tegelevad organisatsioonid, kultuuriinstituudid, 

äriettevõtted, MTÜ-d jms. 



NORDIC LANGUAGES 
 

 

• Vähemalt 2 astust kahest erinevast NP riigist 

• Kestab 1-3 aastat 

• Võimalikud tegevused projektides: õpiränne, koolituste ja 

konverentside korraldamine, uuringute ja analüüside tegemine, 

tõlkimine, publitseerimine, kodulehe loomine, tulemuste 

levitamine jms 

• Eelarves vajalik näidata ka omaosalust (25%) 

• 5% administreerimiskulud koordinaatorile 

• Projektisisene õpiränne reaalsete kulude alusel 



NORDIC LANGUAGES 
 

 

 

Nordic Languages kohta lisaküsimused ja kontakt: 

Made Kirtsi  

made.kirtsi@archimedes.ee 

 

mailto:made.kirtsi@archimedes.ee


www.nordplusonline.org 

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