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ERASMUS+ SPORT 2021-2027 (470 milj. €)
• Kannustaa osallistumaan urheiluun
ja terveyttä edistävään liikuntaan
• Edistää urheilun integriteettiä ja
arvoja
• Koulutuksen edistäminen
urheilussa ja sen kautta
• Torjuu väkivaltaa, rasismia,
syrjintää ja suvaitsemattomuutta
urheilussa

Hankkeet tukevat EU:n urheilualan
työsuunnitelman (2021–2024) tai terveyttä
edistävää liikuntaa koskevan neuvoston
suosituksen, täytäntöönpanoa

Erasmus+ Sport hankerahoitus
Yhteistyöhankkeet (cooperation partnerships)
• Pienimuotoiset kumppanuushankkeet: vähintään 2 tahoa 2 maasta
EU-avustus: 30 000€ / 60 000 €
• Kumppanuushankkeet: vähintään 3 tahoa 3 maasta
EU-avustus: 120 000€ / 250 000€ / 400 000€
Eurooppalaiset urheilutapahtumat (not for-profit)

• Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (I): 3-5 tahoa / 3-5 maata 200 000€
• Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (II): 6 tahoa / 6 maata 300 000€
• Eurooppalaiset tapahtumat: 10 tahoa / 10 maata 450000€
Kapasiteetin vahvistamistahankkeet (capacity building in sport)
• Vähintään 4 tahoa / 3 maasta: 2 eri EU-maasta / ohjelmaan assosioituneesta maasta sekä
2 tahoa vähintään yhdestä ohjelmaan assosioitumattomasta kolmannesta maasta 100 000€–200 000€

Keskustelua ryhmässä
- Oman organisaation tarpeet / haasteet?
- Linkittyykö oman organisaation haaste & kehittämistarve
mahdollisesti Erasmus+ tavoitteisiin?
- Ajatuksia mahdollisesta teemasta

Lähde. EACEA 2019

Yleisimmät heikkoudet hakemuksissa
-Ei täysin liity Erasmus+ Sport tavoitteisiin
-Ei EU:n lisäarvoa
-Ei todellista tarpeiden analysointia
-Ei innovatiivinen tai täydentävä

-Ei asianmukaista kumppanuutta
-Vastuun ja tehtävien epätasainen
jakautuminen
-Olennainen lisäarvo puuttuu
(kumppanimaat)
-

-Epämääräinen kuvaus
-Ei johdonmukaisuutta
-ylimitoitettu budjetti

-Heikko vaikuttavuus
-Tulosten jatkuvuus
-Ei riittäviä tulosten levittämiskanavia
-Ei strategiaa levittämiseen

Hankkeitaan suunnitellessaan hakijaorganisaatioiden on yhdessä
hankekumppaneidensa kanssa valittava hankkeidensa kustannusten
kattamiseen tarkoituksenmukaisin kertakorvaus omien tarpeidensa ja
tavoitteidensa perusteella.
Jos hanke valitaan rahoitettavaksi, haettu kertakorvaus on avustuksen
kokonaismäärä.
Hanke-ehdotuksissa on kuvattava toiminnot, joita hakijat sitoutuvat
toteuttamaan pyydetyllä kertakorvauksella, ja niiden on täytettävä
taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteet.
Erasmus+ ohjelmaopas 2022 (Programme guide)

Relevanssi (enintään 25 pistettä)

 Hanke-ehdotus on merkityksellinen toiminnon tavoitteiden ja painopisteiden kannalta. Lisäksi hanke-ehdotus katsotaan
erityisen merkitykselliseksi, jos - siinä käsitellään painopistealuetta ”osallisuus ja moninaisuus”
•

missä määrin hakija toteuttaa toimia, jotka tukevat EU:n toimintapolitiikkojen toimeenpanoa jollain näistä aloista.

 Osallistujaorganisaatioiden profiili, kokemus ja toiminta ovat hanke-ehdotuksen alan kannalta merkityksellisiä.
 Se perustuu aitoon ja riittävään tarveanalyysiin.
 Sen avulla voidaan luoda koulutus-, nuoriso- ja urheilualan eri sektorien välisiä synergioita tai sillä saattaa olla voimakas
vaikutus yhdellä tai useammalla näistä sektoreista.

 Hanke-ehdotus on innovatiivinen.
 Hanke-ehdotus täydentää osallistujaorganisaatioiden aiemmin toteuttamia muita hankkeita.
 Hanke-ehdotus tuottaa eurooppalaista lisäarvoa tuloksilla, joihin ei päästäisi vain yhdessä maassa toteutettavilla
toiminnoilla.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu
(enintään 30 pistettä)
 Hankkeen tavoitteet on määritelty selkeästi ja realistisesti, ja ne liittyvät osallistujaorganisaatioiden tarpeisiin ja tavoitteisiin ja niiden
kohderyhmien tarpeisiin.
 Ehdotettu menetelmä on selkeä, asianmukainen ja toteuttamiskelpoinen: - Hankkeen työohjelma on selkeä, tarkoituksenmukainen ja
tehokas ja se sisältää asianmukaiset vaiheet valmistelua, toteutusta ja hankkeen tulosten jakamista varten. - Hanke on kustannustehokas, ja
kullekin toiminnolle on osoitettu asianmukaiset resurssit. - Hankkeessa ehdotetaan soveltuvia laadunvalvonta-, seuranta- ja
arviointitoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hanke toteutetaan laadukkaasti aikataulua ja budjettia noudattaen.
 Toiminnot on suunniteltu helposti saavutettaviksi ja osallistaviksi, ja ne ovat avoimia henkilöille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.
 Hankkeeseen sisältyy digitaalisia välineitä ja oppimismenetelmiä, joilla täydennetään fyysisiä toimintoja ja parannetaan yhteistyötä
kumppaniorganisaatioiden välillä.

 Hanke on suunniteltu ympäristöystävällisesti ja sen eri vaiheisiin olisi sisällyttävä vihreitä käytäntöjä.
Jos hankesuunnitelmaan sisältyy oppimis-, opetus- tai koulutustoimintoja  edistävätkö nämä toiminnot hankkeen tavoitteita ja onko
toimintojen osallistujien profiili ja määrä asianmukainen  kuinka laadukkaita näiden toimintojen käytännön järjestelyt sekä hallinto- ja
tukijärjestelyt ovat

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu
(enintään 20 pistettä)
 Hankkeessa on mukana sopiva osallistujaorganisaatioiden yhdistelmä, joiden profiili, aiempi kokemus ohjelmasta ja asiantuntemus
mahdollistaa kaikkien hankkeen tavoitteiden saavuttamisen, ruohonjuuritason organisaatiot mukaan luettuna.
 Hankkeella saadaan mukaan toimeen uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatioita.
 Ehdotettu tehtävänjako osoittaa, että kaikki osallistujaorganisaatiot ovat sitoutuneita hankkeeseen ja osallistuvat sen toteuttamiseen
aktiivisesti.
 Hanke-ehdotukseen sisältyy tehokkaita järjestelyjä osallistujaorganisaatioiden keskinäistä sekä niiden ja muiden sidosryhmien välistä
koordinaatiota ja viestintää varten.
 Hanke-ehdotukseen mahdollisesti osallistuva ohjelmaan assosioitumattoman kolmannen maan organisaatio tuo siihen olennaista
lisäarvoa (jos tämä edellytys ei täyty, ohjelmaan assosioitumattoman kolmannen maan osallistujaorganisaatio suljetaan pois hankeehdotuksesta arviointivaiheessa).

Vaikuttavuus (enintään 25 pistettä)

Erasmus+ kumppanuushankkeiden
arviointikriteerit
lähde: Erasmus+ programme guide

 Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja loogisia toimia, joilla hanketulokset sisällytetään osallistujaorganisaatioiden perustyöhön.
 Hankkeella voi olla myönteisiä vaikutuksia sen osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin sekä niiden laajempiin yhteisöihin.
 Odotettavissa olevia hanketuloksia on mahdollista käyttää hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ulkopuolella hankkeen elinkaaren aikana
ja sen jälkeen sekä paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella tai Euroopan tasolla.

 Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja tehokkaita toimia, joilla hanketulokset 225 tehdään tunnetuiksi osallistujaorganisaatioissa, jaetaan
tulokset muiden organisaatioiden ja suuren yleisön kanssa ja ilmoitetaan Euroopan unionin rahoituksesta.
 Hanke-ehdotuksessa kuvataan tarvittaessa, kuinka tuotetut materiaalit, asiakirjat ja tietovälineet saatetaan vapaasti saataville ja niiden käyttöä
edistetään avointen lisenssien avulla. Hakemus ei sisällä suhteettomia rajoituksia.

 Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja tehokkaita toimia, joilla varmistetaan hankkeen jatkuvuus sekä sen edellytykset jatkaa vaikuttamista ja
tulosten tuottamista EU-avustuksen päättymisen jälkeen.

KESKUSTELUA RYHMÄSSÄ
Miltä arviointikriteerit vaikuttavat?
Huomioikaa, että nämä kriteerit kumppanuushankkeille (tarkista Erasmus+ ohjelmaoppaasta
hankemuodoittain arviointikriteerit /pisteytykset.)

Ideasta hyväksi hankkeeksi
HANKEIDEA

Ei hanketta vain EU-rahoituksen vuoksi
• tukee oman organisaatiosi tavoitteita

VALITSE OIKEA RAHOITUSVÄYLÄ
”Opiskele” Erasmus+ Sport mahdollisuudet
•

Tutustu hankeideasi näkökulmasta
ohjelman tausta-asiakirjoihin
(ehdotuspyyntö + ohjelmaopas, alan
strategiadokumentit jne.)

•

Kysy neuvoja Opetushallituksesta

• jalostuu yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa
• tuo toimintaanne /kentälle jotain uutta (perehtykää myös
siihen, mitä ohjelmasta on jo rahoitettu)

KUMPPANIT
Jokainen tuo lisäarvoa
• Määritä organisaatiosi osaamisalue ja kehittämistarpeet
• Määritä keskeiset kansalliset ja kansainväliset kumppanit
• Jokaisen kumppanin rooli ja tehtävät pitää pystyä avaamaan hankkeen
työsuunnitelmassa

Mistä löydän ulkomaiset kumppanit?
• Määrittele oman organisaation osaaminen ja vahvuudet,
mutta myös kehittämistarpeet ja rajat
• Hyödynnä omia verkostoja:
- aiemmat yhteistyökumppanit
- oman alan kansainväliset verkostot (lajiliitto, kunta yms.)
- henkilökohtaiset / kollegoiden kontaktit
• Pyydä mukaan toimijoita:
- joilla on hankkeessa tarvittavaa osaamista
- joilla on samanlaiset päämäärät
- joilla on taloudelliset mahdollisuudet

• Hyödynnä kansainväliset seminaarit ja kokoukset, sosiaalinen media (linkedin, FB:n ryhmät yms.)
• Huomioi, että sitouttaminen ja itse hakemusprosessi monen toimijan yhteistyöhankkeissa vie aikaa useita kuukausia

Opetushallitus

11.12.2021

Ideasta hyväksi hankkeeksi
•

Varatkaa tarpeeksi aikaa hankkeen suunnitteluun

•

Käynnistäkää sisältöjen suunnittelu yhteistyössä hankekumppanienne kanssa

•

Pohtikaa miten hanke sopii organisaationne normaaliin toimintaan

•

Määritelkää miten hanke vastaa Erasmus+ ohjelman / Erasmus+ Sport tavoitteisiin

•

Rajatkaa hankkeeksi selkeä kokonaisuus

•

Määritelkää mitä teette asian edistämiseksi käytännössä

•

Pohtikaa myös viestintää ja tulosten levitystä

•

Miettikää millaiset resurssit tarvitsette hankkeen toteuttamiseen

•

Tutustukaa siihen, mitä ohjelmasta on jo rahoitettu

•

Kysykää neuvoja OPH:sta / henkilöilta, joilla kokemusta Erasmus+ Sport hankkeista

Suunnittelun tukena voit hyödyntää vaikuttavuustyökalua
(Impact Tool).
• Hyvä suunnittelu helpottaa hankkeen toteuttamista, kumppaniorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja
vaikuttavan toiminnan aikaansaamista. vaikuttavuustyökalu OPH:n sivuilla

Valmistelun askelmerkit
Hankkeen sisällöt valmistellaan yhdessä kumppanitahojen kesken
Tavoite &
kumppanit

• Mihin haasteisiin ja tarpeisiin vastaatte?
• Mitä haluatte hankkeessa tehdä? (toimintamallit, aktiviteetit)

Työsuunnitelma

• Hanke jaetaan 1-5 työpakettiin hakemusmuodosta riippuen.
Mihin kokonaisuuksiin hanke jaetaan? Kuka tekee mitä?
Määritelkää jokaiselle työpaketille (work package) tavoitteet,
toiminta, aikataulu ja tuotokset

Budjetti

• Jokaiselle WP:lle laaditaan budjetti ja miten se jakautuu partnerin
kesken.
• Tämän pohjalta määrittyy koko hankkeen yhteinen budjetti (joka
valitaan Erasmus+ Sport kiinteiden summien mukaan.

Opetushallitus neuvoo ja sparraa
• Hakuwebinaarit -kaikki tilaisuutemme ovat maksuttomia
• Olemme tukena hakemusprosessin eri vaiheissa

• Ole rohkeasti yhteydessä niin hakemusideaan, hakumenettelyyn kuin
hakemuksen laatimiseen liittyvissä kysymyksissä
• Koordinoi tuettujen hankkeiden verkostoa

Kiitos!
Erasmus+ Sport yhteyspiste tiedottaa ja neuvoo: https://www.oph.fi/erasmussport
Kysy lisää!
Terhi Liintola
Terhi.liintola@oph.fi
puh. 0295 338 504

