
   
 

 

 

 

 

 

 

EMP/Norra kõrghariduse koostööprogramm Eestis 
(ENG: EEA/Norway Cooperation Programme in Higher Education) 

 
 

2021. AASTA TAOTLUSKUTSE 
 

Tegevus 1 – kõrghariduse tasandi koostööprojektid 

Tegevus 2 - kõrghariduse tasandi õpirändeprojektid  
 

 

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Haridus- ja Noorteamet kuulutab Euroopa 

Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismid 2014-2021 Balti Teaduskoostöö programmi raames välja 

EMP/Norra kõrghariduse koostööprogrammi taotlusvooru kõrgkoolidevaheliste koostööprojektide ja 

õpirände toetuste taotlemiseks. 

Taotluskutsest 
Käesolev taotluskutse puudutab EMP/Norra Balti teaduskoostööprogrammi kõrghariduse 

koostööprogrammi osa, mis on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismid 

2014-2021 vahenditest. Kõrghariduse koostööprogrammi eesmärk on suurendada inimkapitali ning 

teadmistepagasit, toetades haridussektoris õpirännet, stipendiume ja akadeemilisi koostööprojekte Eesti 

ja Norra, Island ja Liechtenstein (edaspidi: doonorriigid) vahel. 

EMP ja Norra finantsmehhanismid panustavad Eesti stipendiumiprogrammi 1 183 074 eurot, millest 2021. 

aasta eelarve on 400 500 eurot. 2021. eelarvest 150 000 eurot on reserveeritud kvaliteeditingimustele 

vastavatele õpirände projektidele ja 20 000 eurot ettevalmistavateks lähetusteks. Juhul, kui konkursile ei 

laeku planeeritud mahus õpirände projekte või ettevalmistavate lähetuste taotlusi, kasutatakse vahendeid 

koostööprojektide rahastamiseks.  

Programmi eesmärgid 
 Tugevdada kõrgkoolidevahelist pikaajalist koostööd, edendada kõrghariduse 

rahvusvahelistumist, tõsta õppetöö kvaliteeti ning võimaldada üliõpilaste ja õppejõudude 

erialaste teadmiste ja oskuste täiendamist rahvusvahelises keskkonnas. 

 Tõsta Eesti ja doonorriikide õppejõudude ametialast arengut ning erialast ja õpetamise 

kompetentsi ning õpetamise uuenduslikkust ning kvaliteeti ning edendada Eesti ja doonorriikide 

kõrgkoolide vahelist koostööd. 

 

Toetatavad tegevused 
Tegevus 1 – Kõrghariduse tasandi koostööprojektid  

Tegevus 2 – Kõrgkoolidevaheline õpiränne 

 



   

A. Tegevus 1 – Kõrghariduse tasandi koostööprojektid  
Koostööprojektide eesmärk on panustada õppekavade ja –meetodite arendamisse (intellektuaalne 

väljund), luues muuhulgas võimalusi mobiilsusakendeks või panustades kõrghariduse ja töömaailma 

integreerimisse. Samuti on eesmärk õpimeetodite-alaste heade kogemuste vahetamine ja tudengite 

lühiajalise õpirände võimaldamine. Projektis peavad osalema minimaalselt kaks kõrgkooli: üks Eestist ja 

üks doonorriigist.   

A.1. Nõuded kandidaatidele 
Koostööprojekte saab esitada kõikidest kõrghariduse valdkondadest.   

Koostööprojektis peab osalema vähemalt kaks kõrgkooli (olenemata omandivormist)– üks Eestist ja üks 

doonorriigist. Juhul, kui projektis soovib osaleda kolm või enam riiki, peab projekti põhipartneriks igas 

riigis olema alati kõrgkool. Iga partnerriigi kõrgkool võib projekti kaasata veel teisi partnereid, näiteks 

ettevõtteid või teisi teemast huvitatud asutusi või organisatsioone. Partnerasutusi saab kaasata ainult 

riikidest, kus esmaseks partneriks on kõrgkool. 

Taotlusi võivad koordinaatorina esitada vaid Eesti kõrgkoolid. 

A.2. Toetatavad tegevused 
Koostööprojektide tegevus peab olema suunatud selgelt sõnastatud teemadele ja tegevustele ning 

vastama programmi üldistele eesmärkidele. Koostööprojektide raames toetatakse ka projekti eesmärkide 

saavutamiseks vajalikku rahvusvahelist õpirännet. Õpirännet toetatakse seotuna järgmiste võimalike 

ühistegevustega: rahvusvahelised projektikohtumised, üliõpilaste lühiajaline õpiränne, intensiivkursused, 

töötajate ühiskoolitused. 

Koostööprojekti raames on kohustuslik läbi viia vähemalt üks ühistegevus (intensiivkursus, seminar, 

töötuba, koolituskursus vm). Kõik tegevused peavad toimuma projektis osalevate partnerasutuste riikides. 

A.3. Rahastustingimused 
Koostööprojektide rahastus põhineb ühikuhindadel. Projektipikkus võib olla 12-24 kuud, toetus 

minimaalselt 10 000 eurot ning maksimaalselt 150 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 100% 

abikõlblikest kuludest. 

Projektilepingule allakirjutanud asutus vastutab toetuse korrektse kasutamise eest. Norra, Islandi või 

Liechtensteini asutused saavad toetust Eesti kõrgkooli poolt juhitava projekti partneritena.  

A.4. Valimisprotsess  
Iga nõuetele vastavat taotlust hindab kaks sõltumatut ja erapooletut eksperti. Valikukomisjon saab 

projektide pingerea ning pärast nende läbivaatamist otsustab, milliseid projekte programmi raames 

toetada. Protsess tagab kõikide taotluste hindamise samade kriteeriumide alusel. Võrdsete punktide 

korral eelistatakse käesolevas programmis varem mitte toetust saanud kõrgkoole. 

A.5. Taotluste esitamine 
Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt koos eellepingutega (letters of intent) igalt 

partnerorganisatsioonilt, mis tõendab nende osalemist projektis. 

Taotlusvorm on saadaval kodulehel: http://haridus.archimedes.ee/koostooprojektid. Taotlus peab olema 

allkirjastatud digitaalselt esindusõigusliku isiku poolt. Taotlus saadetakse Haridus- ja Noorteametile e-

kirja teel aadressile eeagrants@harno.ee. Pärast taotluse esitamist saadetakse Harno poolt enne 

taotlustähtaega kinnitus taotluse kohale jõudmise kohta. Taotleja peab veenduma, et taotlus on jõudnud 

tähtaegselt ametini. 

Aktsepteeritakse vaid taotlusvormis välja toodud nõudmiste kohaselt esitatud taotlusi. 

http://haridus.archimedes.ee/koostooprojektid
mailto:eeagrants@harno.ee


   
Kõrghariduse koostööprojektide taotlustähtaeg on  10. mai 2021 kell 16:00 (kohaliku Eesti aja järgi). 

Taotlustähtajast hiljem kohale jõudnud taotluseid menetlusse ei võeta.  

A.6. Täiendav informatsioon ning kontaktandmed 
Programmi juhendraamat, taotlusvorm ja teised regulatsioonid asuvad programmi leheküljel 

http://haridus.archimedes.ee/empnorra-korghariduse-koostooprogramm. Programmi juhendraamat on 

käesoleva taotluskutse lahutamatu osa. 

Küsimuste korral võtke ühendust e-mail eeagrants@harno.ee. Kirjalikele päringutele vastatakse 3 

tööpäeva jooksul. Samuti saab tööpäeviti infot telefoni teel Haridus- ja Noorteameti vanemspetsialistidelt 

numbritel 730 0121 ja 730 0809. 

Tegevus 2 – Kõrgkoolidevaheline õpiränne 
Tegevus toetab partnerkõrgkoolide töötajate ametialast arengut kooskõlas kõrgkooli rahvusvahelistumise 

strateegiliste eesmärkidega, tõstab töötajate erialast ning õpetamise alast kompetentsi ning 

uuenduslikkust ja oskust õpetamise kvaliteeti parandada ning edendab Eesti ja doonorriikide kõrgkoolide 

vahelist koostööd. 

B.1. Nõuded taotlejale 
Taotlusi võivad esitada vaid Eesti kõrgharidusasutused. Doonorriikide asutused (näiteks kõrgkoolid või 

ettevõtted) saavad stipendiumiprogrammis osaleda partneritena. 

B.2. Toetatavad tegevused 
 Kõrgkoolide  õppejõudude  (mõlemas suunas) ja teiste partnerasutuste töötajate (suunaga 

Eestisse)  õpiränne kõrgkooli õpetama 

 Kõrgkoolide töötajate õpiränne partnerriigis toimuvale koolitusele (suunaga Eestist välja) 

Edasine informatsioon lubatud tegevuste, programmi prioriteetide ning valikukriteeriumite kohta on 

saadaval programmi juhendraamatus.  

B.3. Rahastustingimused 
Õpirändeprojektide rahastus põhineb ühikuhindadel. Ühele õpirändeprojektile makstav toetus on 

minimaalselt 500 eurot ja maksimaalselt 150 000 eurot.  Toetuse maksimaalne määr on 100% 

abikõlblikest kuludest. 

Toetuskõlblikud kulud on: 

 individuaalse toetusesaaja reisikulud (k.a. kindlustus) 

 individuaalse toetusesaaja elamiskulud, millega võib katta nii elamiskulusid kui ka koolitusel 

/konverentsidel osalemisega seonduvaid kulusid. 

 õpirände organiseerija institutsionaalsed kulud 

Kahepoolse õpirände toetust haldab alati projektilepingule allakirjutanud asutus. 

B.4. Valimisprotsess  
Iga nõuetele vastavat taotlust hindab kaks sõltumatut ja erapooletut eksperti. Hindamine toimub 

juhendraamatus välja toodud valikukriteeriumite alusel. Eksperthinnangute põhjal otsustab 

hindamiskomisjon, milliseid taotlusi toetatakse. Võrdsete punktide korral eelistatakse käesolevas 

programmis varem mitte toetust saanud ülikoole/kõrgkoole. 

 

http://haridus.archimedes.ee/empnorra-korghariduse-koostooprogramm
mailto:eeagrants@harno.ee


   

B.5. Taotluste esitamine 
Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt taotlusvormil, mis on saadaval 

http://haridus.archimedes.ee/opirandeprojektid. Taotlus peab olema allkirjastatud digitaalselt 

esindusõigusliku isiku poolt. 

Taotlus saadetakse Haridus- ja Noorteametile e-kirja teel aadressile eeagrants@harno.ee. Pärast taotluse 

esitamist saadetakse Harno poolt enne taotlustähtaega kinnitus taotluse kohale jõudmise kohta.  Taotleja 

peab veenduma, et taotlus on jõudnud tähtaegselt ametini. 

Aktsepteeritakse vaid taotlusvormis välja toodud nõudmiste kohaselt esitatud taotlusi. 

Kõrgkoolidevahelise õpirände projektide taotlustähtaeg on  10. mai 2021 kell 16.00 (kohaliku Eesti aja 

järgi). Taotlustähtajast hiljem esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. 

B.6. Täiendav informatsioon ning kontaktandmed 
Programmi juhendraamat, taotlusvorm, ja teised regulatsioonid asuvad programmi koduleheküljel 

http://haridus.archimedes.ee/empnorra-finantsmehhanismid-2014-2021. Programmi juhendraamat on 

käesoleva taotluskutse lahutamatu osa. 

Küsimuste korral võtke ühendust e-mail eeagrants@harno.ee. Kirjalikele päringutele vastatakse 3 

tööpäeva jooksul. Samuti saab tööpäeviti infot telefoni teel Haridus- ja Noorteameti vanemspetsialistidelt 

numbritel 730 0121 ja 730 0809. 

http://haridus.archimedes.ee/opirandeprojektid
mailto:eeagrants@harno.ee
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