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REGLER FÖR TILLDELNING AV BUDGETANSLAG FÖR ACKREDITERADE SÖKANDE 

ENLIGT ERASMUS+ PROGRAMOMRÅDE 1 

 

Nationellt programkontor FI01, Finland, Utbildningsstyrelsen  
 

Sektor Erasmus+ för allmänbildande utbildning 

Ansökningsår 2021 

I detta dokument fastställs detaljerade regler för tilldelning av budgetanslag för ackrediterade sökande, i linje med 

det ramverk som fastställts i Erasmus+-programhandledningen:  

Kvaliteten på den sökandes Erasmusplan har bedömts i samband med ansökan om ackreditering och därför 

kommer ingen kvalitativ bedömning att göras vid tilldelning av budgetanslaget. Alla stödberättigande 

ansökningar kommer att finansieras. 

Hur stort bidragsbelopp som beviljas kommer att bero på ett antal faktorer: 

− Den totala budget som är tillgänglig för tilldelning till ackrediterade sökande  

− Vilken aktivitet det gäller  

− Grundbidrag och maximalt bidragsbelopp 

− Följande tilldelningskriterier: ekonomiskt resultat, kvalitativt resultat, politiska prioriteringar och 

geografisk balans (om detta tillämpas av det nationella programkontoret) 

Detaljerade regler om grundbidrag och maximalt bidragsbelopp, poängsättning av tilldelningskriterierna, vikt för 

varje kriterium, tilldelningsmetod och tillgänglig budget för ackrediterade projekt kommer att offentliggöras av 

det nationella programkontoret innan sista ansökningsdatum. 
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1. TILLGÄNGLIG BUDGET 

Den totala budget som är tillgänglig för 

tilldelning till ackrediterade sökande1: 

Minst 1.300,000 €  

 

Den tillgängliga budgeten kommer att fördelas på följande sätt mellan de tillämpliga tilldelningskriterierna2: 

Grundbidrag och ekonomiskt resultat 
Minst 500.000 €  

• Grundbilag  10.000 €  

Kvalitativt resultat och politiska prioriteringar Minst 735.000 €  

Dessutom kommer följande belopp att reserveras för budgetkategorier som bygger på ersättning för faktiska 

kostnader: 

Inkluderingsstöd till deltagare och särskilda 

kostnader 

65.000 €  
  

Vid behov får det nationella programkontoret öka det reserverade beloppet ytterligare. Om en del av de reserverade 

medlen förblir oanvända får det nationella programkontoret fördela dem genom en andra tilldelning. 

2. BERÄKNING AV DEN BUDGET SOM KRÄVS FÖR ATT GENOMFÖRA DEN BEGÄRDA VERKSAMHETEN 

Det nationella programkontoret kommer att beräkna den budget som krävs för att genomföra den aktivitet som 

begärs av varje sökande. Beräkningen av den nödvändiga budgeten kommer att göras med utgångspunkt i de 

enhetskostnader som anges i programhandledningen och historiska uppgifter om bidrag till liknande verksamheter. 

En standardiserad uppskattning kan inte göras för kostnader som till stor del beror på varje enskilt fall, närmare 

bestämt inkluderingsstöd till deltagare och särskilda kostnader. Ansökningar om dessa typer av kostnader kommer 

att bedömas utifrån den beskrivning, den motivering och det uppskattade belopp som den sökande lämnat in som 

en del av ansökan. Dessutom kan stödmottagarna göra ytterligare ansökningar om dessa typer av kostnader under 

de första tolv månaderna av projektets genomförande genom att lämna in en skriftlig begäran till det nationella 

programkontoret. En begränsning av det totala beloppet på ytterligare medel som man kan ansöka om kan tillämpas, 

enligt det som anges i det gällande bidragsavtalet. 

I samtliga fall får det beviljade bidraget inte överstiga den beräknade budget som krävs för att genomföra alla 

aktiviteter som den sökande ansöker om.  

 

1 Den slutliga tilldelade budgeten kan vara lägre än det angivna beloppet om alla sökande har tilldelats maximalt bidragsbelopp i enlighet med 
reglerna i detta dokument. Om ytterligare finansiering blir tillgänglig får det nationella programkontoret utöka den tillgängliga budgeten. 

2 I undantagsfall kan de angivna beloppen sänkas om den budget som krävs för inkluderingsstöd till deltagare och särskilda kostnader är högre 
än vad som ursprungligen planerats; om alla sökande redan har tilldelats maximalt bidragsbelopp i enlighet med reglerna i detta dokument, eller 
om en mindre korrigering krävs på grund av avrundningsregler. 
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2.1. Maximalt bidragsbelopp3 

NA Finland fastställer inget maximalt bidragsbelopp. 

2.2. Konkurrenskraftig tilldelning 

Om den totala budget som är tillgänglig för tilldelning till ackrediterade sökande inte är tillräcklig för att förse varje 

sökande med den budget som krävs för att genomföra den begärda aktiviteten (med hänsyn till de regler om 

maximalt bidragsbelopp som anges i avsnitt 2.1) kommer en konkurrensutsatt tilldelning att äga rum enligt det som 

beskrivs i avsnitt 3 nedan. Om den totala tillgängliga budgeten dock är tillräcklig för att till fullo behandla 

ansökningarna från alla sökande tillämpas dock inte de tilldelningsregler för budgetanslag som beskrivs i avsnitt 3. 

3. REGLER FÖR TILLDELNING AV BUDGETANSLAG 

Tilldelningen av budgetanslag sker i flera faser. I varje fas kommer den tillgängliga budgeten att fördelas mellan de 

stödberättigade sökandena utifrån de beskrivna kriterierna4.  

Sökande som får hela den budget som krävs för att genomföra sin begärda aktivitet (eller som når upp till  sitt 

maximalt bidragsbelopp) deltar inte i ytterligare tilldelning av anslag. Eventuella överskottsmedel kommer att 

fördelas mellan andra sökande utifrån de tilldelningsregler som anges för varje fas. Alla tilldelade belopp avrundas 

till närmaste hela euro. 

3.1. Första fasen: grundbidrag och ekonomiskt resultat 

Ett grundbidrag ges till varje sökande i början av tilldelningsprocessen5. Syftet med grundbidraget är att göra det 

möjligt för alla ackrediterade organisationer att genomföra ett minimiantal mobilitetsaktiviteter och gå vidare i 

riktning mot målen i deras Erasmusplan.  

För organisationer som redan har ingått bidragsavtal inom ramen för sin ackreditering kommer 

grundbidragsbeloppet att vara kopplat till deras tidigare ekonomiska resultat för att säkerställa stabil och tillförlitlig 

finansiering för dem som uppnår goda resultat. I det här sammanhanget avser det ekonomiska resultatet de 

sökandes förmåga att till fullo använda de tilldelade medlen, vilket framgår av deras resultat i tidigare bidragsavtal.  

I ansökningsomgången 2021 kommer kriterier för ekonomiskt resultat inte att tillämpas eftersom alla 

stödberättigade organisationer nyligen har ackrediterats. Med tanke på de kommande ansökningsomgångarna bör 

de sökande dock se till att ansöka om ett lämpligt antal aktiviteter i enlighet med vad de kan genomföra. Om de 

tilldelade medlen inte utnyttjas under bidragsavtalets löptid (högst 24 månader) kan det leda till ett svagt 

ekonomiskt resultat och därmed till lägre bidrag i framtida ansökningsomgångar. 

Grundbidrag: 10.000 €  

 

3   Förutom de allmänna reglerna angående det maximala bidragsbeloppet, kan bidraget begränsas ytterligare av det nationella kontoret, för de 
sökande för vilka det föreligger observationer, och baserat på det specifika beslut som föreligger observationerna. 

4 Vid beräkningen av de sökandes resultat får det nationella programkontoret undanta tidigare projekt som har påverkats negativt av covid-19-
pandemin eller andra evenemang som ligger utanför stödmottagarens kontroll (force majeure). 

5 Om grundbidraget i undantagsfall är högre än maximalt bidragsbelopp kommer grundbidraget att begränsas i enlighet med detta. 
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Det nationella kontoret kan öka grundbidraget efter sista ansökningsdagen om det finns tillräcklig finansiering till 

använding. 

3.2. Andra fasen: kvalitativt resultat och politiska prioriteringar 

Syftet med kriteriet kvalitativa resultat är att säkerställa att ackrediterade sökande genomför aktiviteter av god 

kvalitet och gradvis närmar sig målen för sin Erasmusplan. Dessutom kan de sökande få höga poäng om de föreslår 

att prioriterade aktiviteter ska genomföras. 

Den budget som avsatts för denna fas kommer att fördelas mellan de sökande i proportion till deras poäng. Poängen 

för varje sökande beräknas i två steg: 

a) Den sökandes grundpoäng är densamma som poängen vid bedömningen av den sökandes 

ackrediteringsansökan (KA120)6. 

b) En bonus läggs till grundpoängen enligt följande kriterier:  

− Engagemang av deltagare med begränsade möjligheter (en eller flera deltagare): +5 poäng (läggs till 

grundpoängen) 

− Införande av längre mobilitet i utbildningssyfte för elever (en eller flera deltagare): +5 poäng (läggs till 

grundpoängen) 

4. TOTALT BEVILJAT BIDRAG OCH MÅL FÖR GENOMFÖRANDE 

För varje sökande ska det totala beviljade bidraget vara summan av de belopp som de har mottagit i varje 

tilldelningsfas. Om en begäran om inkluderingsstöd till deltagare och särskilda kostnader har godkänts av det 

nationella programkontoret kommer dessa belopp att läggas till det totala beviljade bidraget. 

Innan det nationella programkontoret utfärdar ett bidragsavtal beräknar det lämpliga mål för genomförandet. Om 

den sökande har tilldelats hela den budget som krävs för att genomföra sin begärda aktivitet kommer den begärda 

aktiviteten i ansökan att bli målet för genomförandet. Om det beviljade bidraget är lägre än hela den budget som 

krävs för att genomföra den begärda aktiviteten sänks även målen proportionellt för att säkerställa att den sökande 

kan genomföra dem.  

Det nationella programkontoret kan göra begränsade ändringar i den proportionella justeringen för att möjliggöra 

större samstämmighet mellan den tilldelade budgeten och målaktiviteten, i syfte att säkerställa överensstämmelse 

med den godkända Erasmusplanen, för att tillhandahålla lämpligt stöd till prioriterade aktiviteter, för att hålla kvar 

minst en deltagare i varje aktivitetstyp och kategori som den sökande begär och för att följa eventuella 

begränsningar som anges i programhandledningen. 

 

6 I framtiden kommer resultaten av bedömningarna av rapporterna om framstegen med att nå målen i 

Erasmusplanen och i vilken grad man har levt upp till Erasmus kvalitetsstandarder att tas i beaktande (när de är 

tillgängliga).  
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Stödmottagarna kan genomföra målaktiviteten med stor flexibilitet, samtidigt som de håller sig inom ramen för sin 

godkända Erasmusplan. Genomförandet av de överenskomna aktiviteterna och målen utvärderas i 

slutrapporteringen.  
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RULES OF BUDGET ALLOCATION FOR ACCREDITED APPLICANTS  

UNDER ERASMUS+ KEY ACTION 1 

 

National Agency FI01, Finland, Finnish National Agency for Education EDUFI 

Field School education 

Call year 2021 

This document defines detailed rules of budget allocation for accredited applicants, in line with the framework 

established in the Erasmus+ Programme Guide: 

The quality of the applicant’s Erasmus Plan has been assessed at the accreditation application stage and 

therefore no qualitative assessment will take place at budget allocation stage. Any eligible grant application will 

receive funding. 

The awarded grant amount will depend on a number of elements: 

− the total budget available for allocation to accredited applicants  

− the requested activities  

− the basic and maximum grant 

− the following allocation criteria: financial performance, qualitative performance, policy priorities, and 

geographical balance (if applied by the National Agency) 

Detailed rules on basic and maximum grant, scoring of the allocation criteria, weighting of each criterion, the 

allocation method, and the budget available for accredited projects will be published by the National Agency 

ahead of the call deadline. 
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5. AVAILABLE BUDGET 

Total budget available for allocation to 

accredited applicants7: 
At least 1.300,000 EUR 

The available budget will be apportioned between the applicable allocation criteria in the following way8: 

Basic grants and financial performance At least 500.000 EUR 

Qualitative performance and policy priorities At least 735.000 EUR 

In addition, the following amount will be reserved for budget categories based on reimbursement of real costs: 

Inclusion support for participants and 

exceptional costs 
 65.000 EUR 

In case of need, the National Agency may further increase the reserved amount. If part of the reserved funds is left 

unused, the National Agency may distribute them through a second allocation exercise. 

6. ESTIMATING THE BUDGET REQUIRED TO IMPLEMENT THE REQUESTED ACTIVITIES 

The National Agency will calculate the budget required to implement activities requested by each applicant. The 

estimation of the required budget will be done on the basis of unit costs defined in the Programme Guide and 

historical data on grants for similar activities. 

A standardised estimation cannot be performed for costs that are highly dependent on each specific case, namely 

inclusion support for participants and exceptional costs. Requests for these types of costs will be assessed based on 

the description, justification and estimated amount provided by the applicant as part of the application. In addition, 

beneficiaries can make further requests for these types of costs during the first 12 months of project implementation 

by submitting a written request to the National Agency. A limit on the total amount of additional funds that can be 

requested may apply, as defined in the relevant grant agreement. 

In all cases, the awarded grant shall not be higher than the estimated budget required to implement all activities 

requested by the applicant.  

 

7 The final allocated budget may be lower than the specified amount if all applicants have been awarded the maximum amount according to the 
rules set out in this document. If additional funding becomes available, the National Agency may increase the available budget. 

8 Exceptionally, the specified amounts may be lowered if the budget required for inclusion support and exceptional costs is higher than originally 
foreseen; if all applicants have already been allocated the maximum amounts according to the rules set out in this document; or if a minor 
correction is required due to rounding rules. 
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6.1. Maximum grant9 

NA Finland does not set any maximum grant. 

6.2. Competitive allocation 

If the total budget available for allocation to accredited applicants is not sufficient to provide each applicant with 

the budget required to implement their requested activities (taking into account the rules on maximum grant 

defined in section 2.1), then a competitive allocation will take place as described below in section 3. However, if the 

total available budget is sufficient to fully address requests of all applicants, then the budget allocation rules 

described in section 3 will not apply. 

7. BUDGET ALLOCATION RULES 

Budget allocation will take place in multiple phases. In each phase, the available budget will be divided between 

eligible applicants based on the described criteria10.  

Applicants that receive the full budget required to implement their requested activities (or that reach their maximum 

grant) will not participate in further allocation. Any surplus funds will be divided among other applicants based on 

the allocation rules as specified for each phase. All allocated amounts will be rounded to the nearest whole Euro. 

7.1. First phase: basic grants and financial performance 

A basic grant will be provided to each applicant at the beginning of the allocation process11. The purpose of the basic 

grant is to allow all accredited organisations to implement a minimum number of mobility activities and progress 

towards the objectives of their Erasmus Plan.  

For organisations that have already completed grant agreements under their accreditation, the amount of the basic 

grant will be linked to their past financial performance to ensure stable and reliable funding for good performers. In 

this context, financial performance refers to the applicants’ ability to fully use the awarded funds, as demonstrated 

by their results in previous grant agreements.  

Call 2021, criteria on financial performance will not apply because all eligible organisations have been newly 

accredited. However, in view of the future calls, applicants should make sure to request an appropriate number of 

activities according to what they are able to implement. Failing to use up the awarded funds during the duration of 

the grant agreement (maximum 24 months) can lead to low financial performance and therefore a lower grant in 

future calls. 

Basic grant:  10.000 EUR 

 

9 In addition to the general rules on maximum grants, the awarded grant for applicants under observation may be further limited by the National 
Agency in accordance with the specific decision on establishment of observation measures. 

10 When calculating the applicants’ performance, the National Agency may exclude from consideration past projects that have been negatively 
affected by the COVID-19 pandemic or other events outside of the beneficiary’s control (force majeure). 

11 Exceptionally, if the basic grant is higher than the maximum grant, then the basic grant will be capped accordingly. 
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The National Agency may increase the basic grant after the submission deadline in case sufficient funds are available.  

7.2. Second phase: qualitative performance and policy priorities 

The purpose of the qualitative performance criterion is to ensure that accredited applicants deliver good quality 

activities and gradually progress towards the objectives of their Erasmus Plan. In addition, applicants may score 

higher if proposing to implement priority activities. 

The budget assigned to this phase will be divided among the applicants in proportion to their score. The score of 

each applicant is calculated in two steps: 

c) The applicant’s base score will be equal to the evaluation score of the applicant’s accreditation application 

(KA120)12. 

 

d) A bonus to the base score will be applied according to the following criteria:  

− Involvement of participants with fewer opportunities (one or more participants): +5 points (added to 

the base score)  

− Implementing long-term learning mobility of pupils (one or more participants): +5 points (added to the 

base score)  

 

8. TOTAL AWARDED GRANT AND TARGETS FOR DELIVERY 

For each applicant, the total awarded grant will be the sum of amounts they have received in each allocation phase. 

If any requests for inclusion support for participants and exceptional costs have been approved by the National 

Agency, these amounts will be added to the total awarded grant. 

Before issuing a grant agreement, the National Agency will calculate appropriate targets for delivery. If the applicant 

has been awarded the full budget required to implement their requested activities, then the activities requested in 

the application will become the targets for delivery. If the awarded grant is lower than the full budget required to 

implement the requested activities, then the targets will also be lowered proportionally to ensure that the applicant 

is able to deliver them.  

The National Agency can make limited modifications to the proportional adjustment in order to allow for a better fit 

between the awarded budget and target activities, to ensure coherence with the approved Erasmus Plan, to provide 

adequate support for priority activities, to maintain at least one participant in each activity type and category 

requested by the applicant, and to comply with any limitations defined in the Programme Guide. 

Beneficiaries are able to implement the target activities with a wide flexibility, while remaining within the scope of 

their approved Erasmus Plan. Delivery of agreed activities and targets will be evaluated at the final report stage.  

 

 

12 In future calls, the evaluation results of reports on progress of the Erasmus Plan objectives and the respect of Erasmus quality standards will 

be taken into account (once they are available).  


