
 

 
KÄSKKIRI 

Tartu nr 1.1-1/2-2022, 20. jaanuar  

 
Erasmus+ programmis osalevate üliõpilaste ja äsjalõpetanute ning õppejõudude ja 

töötajate õpirände toetuse 2021. finantseerimisaasta projekti määrad 

 
Lähtuvalt Erasmus+ programmi lepingust number 2021-KA131-14 (lisatud 16 lehel) 

 
KINNITAN 

2021. finantseerimisaasta projekti Erasmus+ programmi Euroopa Komisjoni vahenditest 

makstava üliõpilaste ja äsjalõpetanute ning õppejõudude ja töötajate õpirände toetuse määrad 

alljärgnevalt: 

 

Kõrghariduse programmiriikide vahelised õpiränded 
 

1. Reisitoetus - Reisitoetuse ühikuhinnad 
 

Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide, Küprose, Islandi, Malta ja ELi liikmesriikidega seotud 

ülemeremaade- ja territooriumide äärepoolseimate piirkondade kõrgkoolide saadetud 

üliõpilased ja hiljuti lõpetanud, kes lähevad programmiriikidesse või partnerriikide 5. või 14. 

piirkonda, ning vähemate võimalustega üliõpilaste ja hiljutiste lõpetajate lühiajalised õpiränded: 

 
Lähtekoha ja sihtkoha 

vahemaa 
Tavapärase reisi ühikuhind 

Keskkonnasäästliku reisi 

ühikuhind 

Vahemaa 10 kuni 99 km: 23 eurot osaleja kohta  

Vahemaa 100 kuni 499 km: 180 eurot osaleja kohta 210 eurot osaleja kohta 

Vahemaa 500 kuni 1999 km: 275 eurot osaleja kohta 320 eurot osaleja kohta 

Vahemaa 2000 kuni 2999 km: 360 eurot osaleja kohta 410 eurot osaleja kohta 

Vahemaa 3000 kuni 3999 km: 530 eurot osaleja kohta 610 eurot osaleja kohta 

Vahemaa 4000 kuni 7999 km: 820 eurot osaleja kohta  

8000 km ja rohkem: 1 500 eurot osaleja kohta  

 

Nota bene: üliõpilased ja hiljutised lõpetajad, kes ei saa reisitoetust, saavad valida 

keskkonnasäästliku reisi. Sel juhul saavad nad ühekordse toetuse 50 eurot individuaalse 

lisatoetusena ja kuni 4 päeva täiendavat individuaalset toetust, et katta tagasisõidu reisipäevad, 

kui see on asjakohane. 
 

Töötajate õpiränne 

 

Lähtekoha ja sihtkoha vahemaa Tavapärase reisi ühikuhind 
Keskkonnasäästliku reisi 

ühikuhind 

Vahemaa 0 kuni 99 km: 23 eurot osaleja kohta  

Vahemaa 100 kuni 499 km: 180 eurot osaleja kohta 210 eurot osaleja kohta 

Vahemaa 500 kuni 1999 km: 275 eurot osaleja kohta 320 eurot osaleja kohta 

Vahemaa 2000 kuni 2999 km: 360 eurot osaleja kohta 410 eurot osaleja kohta 
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Vahemaa 3000 kuni 3999 km: 530 eurot osaleja kohta 610 eurot osaleja kohta 

Vahemaa 4000 kuni 7999 km: 820 eurot osaleja kohta  

8000 km ja rohkem: 1 500 eurot osaleja kohta  

 

Nota bene: „lähtekoha ja sihtkoha vahemaa“ on nende asukohtade vahemaa, kuid ühikuhind 

katab reisi edasi ja tagasi sõidu kulud. 

 

Vahemaa kalkulaator: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

 

2. Elamiskulude toetus füüsiliseks õpirändeks 

 

Töötajad programmiriikidest 

 
 

Vastuvõttev riik 

Töötajad programmiriikidest 

Ühe päeva ühikuhind eurodes 

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Luksemburg, 

Rootsi, Ühendkuningriik, Liechtenstein, Norra 

 

14. piirkonna partnerriigid 

 

180€ (kuni 14 päeva kestvad lähetused); 

126€ (15-60 päeva kestvad lähetused) 

Austria, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, 

Kreeka, Hispaania, Küpros, Holland, Malta, 

Portugal 

 

5. piirkonna partnerriigid 

 

 
160€ (kuni 14 päeva kestvad lähetused); 

 

112€ (15-60 päeva kestvad lähetused) 

 

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, 

Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, 

Põhja-Makedoonia, Türgi, Serbia 

 

140€ (kuni 14 päeva kestvad lähetused); 

98€ (15-60 päeva kestvad lähetused) 

 

 

Üliõpilaste õpiränne 

 

 Õppe-eesmärgiga õpirändes osalevad üliõpilased 

 

 
Riikide grupp 

 
Vastuvõttev riik 

 

Ühe kuu 

ühikuhind (eurot) 

Grupp 1 

programmis osalevad kõrgete 

elamiskuludega riigid 

 

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Luksemburg, 

Rootsi, Liechtenstein, Norra 

 

14. piirkonna partnerriigid 

 

 

600€ 

Grupp 2 

programmis osalevad keskmiste 

elamiskuludega riigid 

 

Austria, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, 

Kreeka, Hispaania, Küpros, Holland, Malta, 

Portugal 

 

5. piirkonna partnerriigid 

 

 

 
600€ 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Grupp 3 
  

 

programmis osalevad 

madalamate elamiskuludega 

riigid 

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, 

Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, 

Põhja-Makedoonia, Türgi, Serbia 

 
540€ 

 

Riikliku agentuuri või kõrgharidusasutuste määratud (lubatud määrade alusel) ühikuhinnad on 

fikseeritud kogu õpirände perioodiks. 

 

 Praktikal osalevad üliõpilased: individuaalne lisatoetus 150 eurot kuus. Praktikal 

osalevatel vähemate võimalustega üliõpilastel ja hiljutistel lõpetajatel, on õigus saada 

vähemate võimalustega üliõpilaste ja hiljutiste lõpetajate lisatoetust ning praktikandi 

lisatoetust. 

 

 Vähemate võimalustega üliõpilaste ja hiljutiste lõpetajate õpiränded: täiendav 

individuaalne lisatoetus 250 eurot kuus. 

 

 Üliõpilaste ja hiljutiste lõpetajate lühiajalised füüsilised õpiränded: kuni 14. päevani 

70 eurot päevas ja alates 15. kuni 30. päevani 50 eurot päevas. 

 

 Vähemate võimalustega üliõpilaste ja hiljutiste lõpetajate lühiajalised füüsilised 

õpiränded: individuaalne lisatoetus 100 eurot 5-14-päevase füüsilise õpirände perioodi 

jaoks ja 150 eurot 15-30-päevase perioodi kohta. Praktika lisatoetus sellisel juhul ei kehti. 

 

 

3. Kaasamistoetus 

 

100 eurot osaleja kohta õpirände tegevuste korraldamisega seotud kuludeks vähemate 

võimalustega osalejatele, kes saavad tegelikel kuludel põhinevat kaasamistoetuse lisatoetust. 

 

Projekti elluviimise perioodil (01.09.2021 - 31.10.2023) toetuse eraldamise alust ei muudeta. 
 

 

Ulla Preeden 

rektor 

 
 
 
 

koopia: kõrgkooli Siseveeb 


