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 NORDPLUS eesmärgid 



OSALEVAD RIIGID 

 

Taani 

Soome 

Rootsi 

Norra 

Island 
Gröönimaa                

Fääri saared    

Ahvenamaa 

Eesti 

Läti 

Leedu 

 



NORDPLUS sihtgrupid 

• Elukestvas õppes osalevad                                       

asutused ja organisatsioonid                                       

kõikidelt haridustasanditelt                                    

üldharidusest ja kõrgharidusest             

täiskasvanuhariduseni 

 

• Individuaaltaotlusi vastu ei võeta! 

 

• Taotleda võivad erineva juriidilise                              

staatusega asutused 



NORDPLUS struktuur 
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NORDPLUS tegevused  

 

 
ÕPIRÄNNE 

mobility 
activities 

KOOSTÖÖ-
PROJEKTID 

project 
activities 

VÕRGUSTIKUD 
network          

activities 



• hõlmab vähemalt kahte asutust kahest erinevast 

riigist 

• võib sisaldada vastastikust mobiilsust 

• kestab 1 kuni 3 aastat 

• vastuvõtva partneri kulusid programm ei kata 

• eelarve: osalejate reisi- ja elamiskulud 

 

• NP Nordic Languages & NP Horizontal –       

õpirännet ei ole! 
  

NORDPLUS õpirände projekt ... 
   



• hõlmab vähemalt kolme asutust kolmest 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 (v.a. NP Adult)! 
  

NORDPLUS koostöö- ja võrgustikuprojekt  
   



 

 

 

 

 

   

NORDPLUS  

• Üks organisatsioon on koordinaatoriks! –  

vastutab taotlemise, toetuse ja aruandluse eest 

 

• Partnerid kinnitavad oma osalust ja vastutust 

kinnituskirjadega (letter of intent) 

 

• Juba toimunud või käimasolevaid tegevusi / 

tooteid ei rahastata 

 
 



NORDPLUS eelarve 

Õpiränne 

• reisikulud 

• elamiskulud 

Koostöö-
projektid ja 
võrgustikud 

• lähetatavate reisi- ja elamiskulud 

• muud projekti elluviimiseks vajalikud kulud  

• 5% koordinaatori halduskuludeks  

vastavalt 

piirmääradele 

omafinantseeringut ei 

nõuta 

vastavalt  

reaalsetele  

kuludele 

v.a. NP Adult 

vajalik on 

omafinantseering 

NB! Erivajadustega inimeste 

kaasamine 100% toetus 

NP toetus on alati kaasfinantseering! 



 

 

  Omaosalus koostööprojektides/võrgustikes: 

min 25% - NP Juunior 

min 50% - NP kõrgharidus-, keelearendus- ja horisontaalprogramm 

 

  NP Adult - ühikupõhised toetused vastavalt piirmääradele 

 

  Eelarve tabel - selgitada nii NP kui omafinantseeringu kulusid 

 

Lubamatud kulud: 

  Organisatsiooni majanduskulud 

  Bürootehnika (IT vahendid, printerid jne) 

  Kolmandate riikide osalejate kulud 

  Kolmandates riikides toimuvate tegevustega seotud kulud 

NORDPLUS eelarve 
Koostööprojektid ja -võrgustikud 



 NORDPLUS taotlemine 

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

• Taotlused esitatakse kas inglise või taani, norra, 

rootsi keeles                                                                      

(NP keelearendusprogrammis ainult taani, norra 

või rootsi keeles) 

• Signeeritud kinnituskirjad (Letters of Intents) 

• Koostööprojektid/võrgustikud – eelarvetabelid! 

 

  2017.a. tähtaeg on 1.märts! 

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


 

• Programmi kodulehed -  

www.nordplusonline.org 

partneriotsingu võimalus, toetatud projektid 

http://haridus.archimedes.ee/nordplus 

 

• Nordplus Handbook 2017 
 

• Espresso taotlemissüsteemi kasutamise juhendmaterjal 
 

• Koostööprojektide eelarve näidistabel  
 

 

 

NORDPLUS abimaterjalid 

 

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


NORDPLUS  

keelearendusprogramm  

 

 Taani, norra ja rootsi keelte                                                   

õppe toetamine kõigis osalevates riikides 

 Võimalikud tegevused: metoodikate/õppematerjalide /sõnastike 

väljatöötamine, õppekava arendus, IKT-lahendused keeleõppes,  

uuringute läbiviimine, konverentside/seminaride korraldamine, 

teavitustöö jm 

 

 Osalevad: kõrgkoolid, põhikoolid/keskkoolid, keeltekoolid, 

keelõppega tegelevad organisatsioonid, kultuuriinstituudid, 

äriettevõtted, MTÜ-d jms 

 

 Taotlused: ainult taani, norra või rootsi keeles 

 Rahastatakse koostööprojekte ja võrgustikke max 50%  

 



 NP Juunior    

hannelore.juhtsalu@archimedes.ee 

 

 NP Kõrgharidusprogramm 

triinu.lillepalu@archimedes.ee 

 

 NP Täiskasvanuhariduse programm 

hannelore.juhtsalu@archimedes.ee 

 

 NP Keelearendusprogramm 

made.kirtsi@archimedes.ee 

 

 NP Horisontaalprogramm 

anne.hutt@archimedes.ee 

NORDPLUS kontaktid Eestis 
http://haridus.archimedes.ee/nordplus 

 

NP programmi  

informatsioon  

ja  

nõustamine  

enne   

taotluse esitamist   

http://nordplus.archimedes.ee/
http://nordplus.archimedes.ee/


 NP Junior 

Swedish Council for Higher Education - UHR, Stockholm 

 

 NP Higher Education 

Centre for International Mobility - CIMO, Helsinki 

 

 NP Adult 

Danish Agency for Higher Education - UDS, Copenhagen 

 

 NP Nordic Languages 

Icelandic Center for Research - Rannis, Reykjavik 

 

 NP Horizontal 

Norwegian Centre for International Cooperation in Education - 

SIU, Bergen 

NORDPLUS kontaktid Põhjamaades 
http://www.nordplusonline.org/Contact 

 

 

taotluste  

menetlemine ja  

hindamine; 

lepingute haldamine; 

aruannete   

vastuvõtmine 

 

 



NORDPLUS edasine protseduur  

01.03.2017 

tähtaeg 

aprillis taotluste 
hindamine 

mai lõpuks 
otsuste tegemine 

juunis 
tulemustest 
teavitamine 
(kodulehel)  

mittetoetava 
otsuse kohta: 

selgitused 

juuni - august 
lepingute 
sõlmimine 

80% ettemakse 
määratud 
toetusest  

30 päeva pärast 
projekti 

lõppemist aruande 
esitamine Espressos 

5 aastat alles 
hoida                  

NP projektiga seotud 
dokumentatsioon 



Nordic and Baltic educational 

cooperation starts with Nordplus! 


