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Sünergiad
Digitaalne Euroopa

Euroopa Regionaalarengu 
Fond

Euroopa Sotsiaalfond

Euroopa Investeerimisfond

Loov Euroopa

Väliskoostöö
rahastamisvahendid

Sisejulgeoleku, varjupaiga
ja rändefondid

Sünergiad on osa ühistest, integreeritud, pikaajalistest ja 
kestlikest uutest strateegiatest hariduse, teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas. 

Kõiki neid erinevaid vahendeid haldavate riigiasutuste vahel
peaks riigi tasandil toimuma tõhus teabevahetus ning nad
peaksid tegema koostööd, et vahendite mõju oleks võimalikult
suur. Programmi raames peaks olema võimalik nende
vahenditega aktiivselt koostööd teha.



Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, 
noorte- ja spordiprogramm 2014–2020. 
Ülesehitus

1. põhimeede -üksikisikute õpiränne

2. põhimeede -innovatsioonile suunatud koostöö ja heade tavade 
vahetamine

3. põhimeede -poliitikareformi toetamine

Jean Monnet’meetmed

Sport



Kes viib programmi 
Erasmus+ellu?

Euroopa Komisjon
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet

Riiklikud bürood
Eestis SA Archimedes

Erinevad võrgustikud
Eurydice, eTwinning, School Education Gateway, EPALE, Euroguidance, 
Europass, Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF)riiklikud 
koordineerimiskeskused (NCP), EQAVET, Akadeemilise tunnustamise riiklikud 
infokeskused (NARIC), ECVET, SALTO teabekeskused



2.1. Hariduse, koolituse ja noorte valdkonna 
strateegilise koostöö projektid. Kõrgharidus

Prioriteedid:
Sotsiaalne kaasatus, avatud haridus ja uuenduslikud praktikad digiajastul, Euroopa 

kultuuripärandi sotsiaalne ja hariduslik väärtus, selle panus töökohtade loomisse, 
majanduskasvu ja sotsiaalsesse sidususse. 

Lisaks võimalus teha erinevaid projekte õppejõudude kvaliteedi tõstmiseks, kvalifikatsiooni 
süsteemide läbipaistvuse suurendamiseks, valdkonna jätkusuutliku rahastamise teemal.

Eesmärgid: 
• Iseseisva väärtusega uuendusliku toote loomine (nt õppekava, loengumaterjal, 

metoodika, IT vahend, analüüs ...) 

• Tulemus peab olema laiema sihtrühma poolt kasutatav ja teenima pikemaajalisi 
eesmärke. 



Tulemused

Koordinaator 3 projektis, partnerina 12 projektis

2016 “Higher Education Institution for Societal Engagement” EMTA (FI,ES)

2017 “Digital Surface Modification of flat surfaces and textiles” TKTK (NL, SE)

2018 “FilmTerm” TlU (FR,PT,FI,LV)



2.2.1. EUROOPA ÜLIKOOLID

Eesmärk: „luua 2024. aastaks ligikaudu 20 Euroopa Ülikooli“

- Jagatud ja integreeritud pikaajaline ühisstrateegia, 

- Euroopa kõrghariduse ülikoolidevaheline „linnak“,

- Integreeritud õpiränne kõigil tasemetel, 

- Praktilist ja/või töökogemust pakkuvad välised mentorid, 

- Üliõpilaskond peegeldab elanikkonna mitmekesisust, 

- peaksid toimima hea tava mudelina

Prioriteedid:
• Euroopa ühiste väärtuste edendamine

• Euroopa identiteedi tugevdamine

• Euroopa kõrgkoolide kvaliteedi, tulemuslikkuse, atraktiivsuse ja rahvusvahelise 
konkurentsivõime edendamine

• Panustamine Euroopa teadmistepõhisesse majandusse, tööhõivesse, kultuuri ja 
heaolusse, kasutades maksimaalselt ära innovatiivseid pedagoogikameetodeid ja püüdes 
muuta teadmistekolmnurka reaalsuseks.



Tulemused

26.06.2019 valiti välja esimesed 17 Euroopa Ülikooli 54st taotluse hulgast.

Eestist edukaid ei olnud, Balti riikidest:

1. VILNIAUS UNIVERSITETAS (ARQUS European University Alliance)

2. KLAIPEDOS UNIVERSITETAS (European University for Smart Urban Coastal Sustainability)

3. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS (ECIU University) 

4. LATVIJAS MAKSLAS AKADEMIJA (Alliance for common fine arts curriculum)

5. LATVIJAS UNIVERSITATE (Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher 
Education and Mobility) 



2.2.2. Teadmusühendused

on riikidevahelised, struktureeritud ja tulemustele suunatud projektid, eelkõige kõrgharidus-
ja ettevõtlusvaldkonna vahel. 

Eesmärk:

- suurendada Euroopa innovatsioonialast suutlikkust ning edendada innovatsiooni 
kõrghariduses, ettevõtluses ja avaramas sotsiaal-majanduslikus keskkonnas, mis 
võimaldab:

• arendada välja uued, innovaatilised ja valdkonnaülesed lähenemisviisid õpetamisele 
ning õppimisele;

• suurendada kõrgkoolide õppejõudude ja ettevõtete töötajate ettevõtlikkust ning 
ettevõtlusoskusi;

• hõlbustada teadmiste vahetamist, edastamist ja ühist loomist.



Tulemused

2018 “Advanced Training in Health Innovation Knowledge Alliance” 
ES,FR,LT,EE,UK  TECHNOPOLIS GROUP EESTI OU



2.3. Suutlikkuse suurendamine 
kõrghariduse valdkonnas

on riikidevahelised koostööprojektid, mis põhinevad peamiselt programmiriikide ja 
abikõlblike partnerriikide kõrgkoolide mitmepoolsel partnerlusel. Projektidesse võivad 
olla kaasatud ka partnerid väljastpoolt akadeemilisi ringkondi, et tugevdada seoseid 
ühiskonna ja ettevõtlusega ning suurendada projektide süsteemset mõju. 

Eesmärk:

- toetada partnerriikides kõrghariduse ajakohastamist ning ligipääsetavamaks ja 
rahvusvahelisemaks muutumist. Seotud EL välispoliitika raamistikuga. Jagunevad tüübiti:

• Ühisprojektid, mille eesmärk on saavutada tulemusi, mis toovad projekti kaasatud 
abikõlblike partnerriikide organisatsioonidele olulist otsest kasu ( õppekava 
väljatöötamine; kõrgkoolide juhtimise, haldamise ja toimimise ajakohastamine; 
kõrgkoolide ning laiema majanduskeskkonna ja sotsiaalse keskkonna suhete 
tugevdamine).

• Struktuuriprojektid, mille eesmärk on mõjutada kõrgharidussüsteeme ning 
toetada reforme abikõlblikes partnerriikides riigi ja/või piirkonna tasandil 
(kõrgharidussüsteeme käsitleva poliitika ning kõrgharidussüsteemide juhtimise ja 
haldamise ajakohastamine; kõrgharidussüsteemide ning laiema majanduskeskkonna 
ja sotsiaalse keskkonna suhete tugevdamine).



Tulemused

2015 “Advancing Skill Creation to ENhance Transformation” 
UK,SE,LT,EE,TH,LK,BD  TalTech

2016 “Boosting Armenian Universities Internationalization Strategy 
& Marketing” AM,EE,ES,PT,SE  TalTech

2016 “Joint capacity building in biomedical higher education through 
adopting international academic standards and transferring 
technology between European and Vietnam universities” 
EE,UK,VN,DE,DK,SE  TÜ



JEAN MONNET’MEETMED

Eesmärk:

- edendada kogu maailmas tipptaset Euroopa Liidu uuringutega seotud õpetamises ja 
teadustegevuses;

- edendada dialoogi akadeemiliste ringkondade ja ühiskonna vahel, kaasa arvatud
kohaliku ja riikliku tasandi poliitikakujundajad, ametnikud, kodanikuühiskonna osalejad
ning hariduse ja meedia valdkonna erinevate tasandite esindajad.

Toetatakse:

• Mooduleid (õpetamine ja teadustegevus); 

• Õppetoole (õpetamine ja teadustegevus); 

• Tippkeskuseid (õpetamine ja teadustegevus); 

• Akadeemilisi ühendusi;

• Võrgustikke (poliitiline arutelu akadeemiliste ringkondadega); 

• Projekte (toetatakse innovatsiooni, vastastikust rikastamist ja Euroopa Liitu käsitleva
teabe levitamist). 



Tulemused

Õppetool:

2019 “Engaging young talent to promote comprehensive understanding of EU law”  TÜ

Moodulid:

2014 “Functional capacity of the European Union” TalTech

2015 “Jean Monnet Module on The EU's Engagement with Russia and post-Soviet neighbors” TÜ

2017 “Digital Single Market as a New Core of European Union Studies” TalTech

2019 “The Economic and Legal Evaluation of Digital Ecosystems in the EU” TalTech

Võrgustikud:

2015 “Developing the European Studies in the Caucasus” TÜ (partnerid GE,AZ,AM,TR,AT,RU)

Projektid:

2014 “Legal Assessment of the Methods of Eastern Partnership Countries in Raising the 
Competitiveness and Institutional Capacity Based on EU Policies and Legal Framework “ TalTech

2019 “EU Charter for and before the national courts” TalTech



Meede Esitada Eelarve
(ühikuhinnad)

Omafin Aeg

Strateegiline
partnerlus

Riiklik
büroo

€450 000 2-3 a

Euroopa ülikoolid Brüssel 5M€ 20% 3 a

Teadmus-
ühendused

Brüssel 2a:€700 000; 3a:€1M€ 2-3 a

Suutlikuse
suurendamine

Brüssel €500 000- 1M€ 2-3 a

Jean Monnet Brüssel Moodul: €30 000 25% 3 a

Õppetool: €100 000 25% 3 a

Tippkeskus: €100 000 20% 3 a

Akad. Ühendus: €50 000 20% 3 a

Võrgustikud: €300 000 20% 3 a

Projektid:€60 000 25% 1a; 1,6a; 2a



Info

SA Archimedes:

http://haridus.archimedes.ee/erasmuspluss

Euroopa Komisjon:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_et

E+ tulemused:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

http://haridus.archimedes.ee/erasmuspluss
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_et
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

