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Põhja- ja Baltimaade koostöö

Kaheksa riigi koostöö, mis

hõlmab kõiki Põhja- ja 

Baltimaid (NB8)



Põhja- ja Baltimaade
mobiilsusprogrammid

• Avalik haldus: www.norden.ee

• Kultuur: www.kknord.org

• Põhja- ja Baltimaade hariduskoostööprogramm NordPlus: 
www.nordplusonline.org

http://www.norden.ee/
http://www.kknord.org/
http://www.nordplusonline.org/


Rahastamine

• Mobiilsusprogramme 
rahastatakse ühiselt Põhja- ja 
Baltimaade valitsuste poolt.

• Kolme mobiilsusprogrammi 
eelarve on kokku 
15 mln DKK aastas 
(ca 2 mln EUR).



Avaliku halduse mobiilsusprogrammi 
eesmärgid:

• kogemuste ja teadmiste vahetus

• koostöövõrgustike arendamine kõigil administratiivsetel 
tasanditel (riik, maakond, kohalik omavalitsus)

• tõhusate töömeetodite arendamine

• Läänemere piirkonna konkurentsivõime suurendamine



Taotlejad
• programm on avatud riigi- ja omavalitsusametnikele 

kõigist Põhjala ja Balti riikidest

• individuaalsed ja grupitaotlused (2-8 osalejat)

• kõik administratiivsed tasandid (riik, maakond, kohalik 
omavalitsus, KOV liidud)



Teejuht



Koostööpartnerid

• koostööpartnerid vähemalt 
kolmest Põhjala ja Balti riigist 
(NB/BN 1+2)

• Põhjamaade 
koostööinstitutsioonid (NER, 
NICe jt.)



Vastuvõtvad asutused

• taotleja võtab ühendust projekti kaasatud vastuvõtvate
asutustega ja lepib kokku õppevisiidi täpse ajakava

• taotlusele lisatakse vastuvõtvate asutuste kutsed 

(koostööd kinnitavad nõusolekukirjad)



Tegevused

• lühike õppevisiit (study visit)

• pikem praktika (internship)

• koostöövõrgustike kohtumised (networking)



Projektide kestus

• õppevisiit: 3 – 10 tööpäeva ühes riigis

• pikem praktika: kuni 20 tööpäeva ühes riigis

• mitmesse ossa jagatud tegevused tuleb läbi viia kuni

6 kuu jooksul



Programmi ja projektide 
rahastamine
• avaliku halduse mobiilsusprogrammi eelarve on 

~300 000 EUR aastas

Projektide kaasrahastamine
• programmi eelarvest kaetakse kuni 60% projekti eelarvest 

• taotlusele lisatakse taotleja poolt kaasrahastamist kinnitav 
kiri (min 40% projekti eelarvest)



Abikõlblikud kulud
• reisikulud, reisikindlustus

• majutuskulud ja per diem (kuni 110 EUR 

inimese kohta päevas programmi toetusest)

Toetuse väljamaksmine
• 85% toetuseks eraldatud summast tasutakse ettemaksuna

• ülejäänud osa grandist eraldatakse pärast aruande esitamist



Abikõlblike kulude alla 
ei kuulu 

• konverentside osalustasud

• regulaarselt toimuvate NB8 
kohtumistega seonduvad 
kulud 

• ruumide ja tehnika 
rendikulud

• tõlkekulud

• in-kind, nt palgakulud



Otsuste kriteeriumid

• edu kriteeriumid programmi juhistes (Guidelines)

• eelis antakse erinevate valdkondade koostööd 
soodustavatele projektidele

• grupitaotlused on eelistatavad võrreldes individuaalsete 
taotlustega



Taotluste esitamise tähtaeg

30. märts 2020

Täpsem programmi kirjeldus: www.norden.ee

Taotlused esitatakse elektroonilises taotlus- ja
aruandlussüsteemis aadressil www.nb8grants.org

http://www.norden.ee/
http://www.nb8grants.org/




Aruandlus

Projekti sisuaruanne koos finantsaruandega esitatakse 

hiljemalt kuu aega pärast projekti lõppu.

Aruanded esitatakse elektroonilises taotlus- ja

aruandlussüsteemis aadressil www.nb8grants.org



Statistika 2019

• 65 taotlust

• 54 granti, sh 50 grupiprojekti, 3 võrgustikuprojekti, 
individuaalne projekt. 

• Grantide kogusumma: 299 971 EUR

• Projektides osaleb 2019/2020 kokku 338 ametnikku



Statistika 2017
• 80 taotlust, 61 granti, sh 57 grupiprojekti, 

1 individuaalne projekt, 3 võrgustikuprojekti,

kokku 330 osalejat. Grantide kogusumma: 

304 671 EUR



Tagasiside
Hugi Olafsson, Director of the Office of Climate, Ministry for the
Environment of Iceland, „Study of climate change administration in 
Estonia and Latvia“ 2016

• Nordic cooperation is very valuable for Iceland, and much is to be
gained by extending that traditional cooperation to the three Baltic 
countries. In some ways they are more similar to Iceland than our
Nordic neighbours, as they are relatively small and with limited
resources.

• Good cooperation and exchange of experiences and best practices
is of great help for small administrations. In short, the project
surpassed my high expectations. I was warmly received and given
good access to experts and answers to all my questions. I am most
happy!



Täpsem teave

Programmi koordinaator: 
Madis Kanarbik

Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu esindus Eestis

E-post: 
public.administration@
norden.ee

Tel: 7 423 625

www.norden.ee

mailto:public.administration@norden.ee
http://www.norden.ee/


Tänan,
edukat taotlemist!


