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Erasmus+ korkeakoulutukselle
KA107 globaali liikkuvuus
Hakukierros 2015 (4.3.2015)
Korkeakoulutuksen Erasmus+ -globaalin liikkuvuuden ensimmäisellä hakukierroksella tukea haki 30
korkeakoulua ja kaksi korkeakoulujen muodostamaa liikkuvuuskonsortiota. Tukea haettiin yhteensä 5,8
miljoonaa euroa ja sitä oli jaossa 2,2 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.
Globaalin liikkuvuuden tuki rahoittaa korkeakoulujen saapuvaa ja lähtevää opiskelija-, opettaja- ja
henkilökuntaliikkuvuutta Euroopan ulkopuolisten ns. kumppanimaiden kanssa. Tuki koostuu matkatuesta,
oleskelutuesta ja vaihtojen järjestämisen tuesta.
Erasmus+ -globaalia liikkuvuutta rahoitetaan EU:n ulkosuhderahoista (Heading 4). Tuki jakautuu neljään
rahoitusinstrumenttiin (ENI, DCI, IPA ja PI) ja niiden alla kymmeneen tukikoriin. Lisäksi on jaossa 100 000
euroa Erasmus+ -eurooppalaisen liikkuvuuden (Heading 1) tukea lähtevään opiskelijaliikkuvuuteen DCIinstrumentin maihin.
Hakemukset jakautuivat varsin epätasaisesti eri tukikorien kesken. Osassa tukikoreista tukea haettiin lähes
10-kertainen määrä budjettiin nähden, kun taas kahdessa tukikorissa (ENI South ja IPA) tukea haettiin
vähemmän kuin sitä olisi ollut jaossa. Näiden korien osalta CIMO avaa ylimääräisen hakukierroksen kesällä
2015. Hakuaika päättyy 24.9.2015. Hakukierroksesta tiedotetaan erikseen.
Hakemuksille tehtiin laatuarviointi. Tuen myöntö perustui ensisijaisesti laatuarvioinnissa annettuihin
pisteisiin. Toissijaisesti osassa tukikoreista tuen myöntöön vaikuttivat tukikorin sisäiset ohjeet tuen
jakautumisesta eri kohdemaiden ja/tai lähtevän/saapuvan liikkuvuuden suhteen. Kilpailluissa tukikoreissa
haettuja liikkuvuusmääriä myös leikattiin, jotta useampi hanke saatiin rahoitettua. Kilpailluimmissa
tukikoreissa tuki ei riittänyt kaikille laatuarvioinnin läpäisseille hankkeille, joten niissä muodostettiin
erillinen 2-4 hankkeen varalista, jolta hankkeita voidaan nostaa rahoitukseen, jos joku rahoitetuista
hankkeista peruuntuu.
Kaiken kaikkiaan globaalin liikkuvuuden tukea myönnettiin 22 korkeakoululle ja kahdelle
liikkuvuuskonsortiolle. Myönnetyllä tuella on tarkoitus toteuttaa 523 vaihtoa Suomen ja ns
kumppanimaiden välillä.
Hakijoille toimitetaan hakemuksen saamat pisteet ja arvioitsijoiden antamat palautteet jokaisen
kumppanimaan osalta erikseen.

Tukikorikohtaisia myöntöhuomioita
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ENI EAST
EU:n itäisen naapuruusalueen tukikoriin kuuluvat seuraavat maat: Armenia, Azerbaijan, Valko-Venäjä,
Georgia, Moldova ja Ukraina. Tukikorin kokonaisbudjetti on 356 441 euroa ja korkeakoulut hakivat tukea
566 860 euroa. Hakemuksia tukikorin eri maihin tuli yhteensä 12, joista 10 ylitti laatuarvioinnissa 70 pisteen
kynnyksen. Haettuja liikkuvuusmääriä leikattiin jonkin verran niin, että kaikki 10 tukikelpoista hanketta
voitiin rahoittaa. Ei varalistaa.
Tukea myönnettiin 351 330 euroa ja käyttämättä jäi 5111 euroa. Tukikorin rahoituksesta vähintään 90 %
pitäisi kohdistua saapuvaan liikkuvuuteen. Tämä ehto toteutuu, sillä myönnetystä tuesta 91 % kohdistuu
saapuvaan liikkuvuuteen. Myönnetyllä tuella rahoitetaan yhteensä 100 vaihtojaksoa.

ENI SOUTH
EU:n eteläisen naapuruusalueiden tukikoriin kuuluvat Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Libya,
Marokko, Palestiina, Syyria ja Tunisia. Tukikorin kokonaisbudjetti Suomessa on 471 908 euroa ja
korkeakoulut hakivat tukea 278 114 euroa. Hakemuksia tukikorin maihin kohdistui yhdeksän, ja kaikille
hakeneille myönnettiin tukea haetun mukaisesti. Hakemukset kohdistuivat Israeliin, Jordaniaan, Libanoniin
Marokkoon ja Palestiinaan.
Tukea myönnettiin 278 113 euroa. Käyttämätön osuus 193 795 euroa siirtyy haettavaksi toisella
hakukierroksella.
Tukikorin rahoituksesta 90% tulisi kohdistaa saapuvalle liikkuvuudelle. Nyt hyväksytyissä hankkeissa noin
78% rahoituksesta kohdistuu saapuvaan liikkuvuuteen. Myönnetyllä tuella rahoitetaan yhteensä 67
vaihtojaksoa.

Russia (PI + ENI)
Venäjän tukikorin budjetti on 221 016 euroa ja tukea haettiin yhteensä 472 804 euroa. Tukikoriin kohdistui
11 hakemusta, joista seitsemän arvioitiin tukikelpoisiksi, eli yli 70 pisteen arvoisiksi. Näille seitsemälle
hakemukselle myönnettiin rahoitusta yhteensä 220 542 euroa. Käyttämättä jää 474 euroa. Haettuja
liikkujamääriä on leikattu jonkun verran, jotta kaikki tukikelpoiset hakemukset voitiin rahoittaa.
Myönnetyllä tuella rahoitetaan yhteensä 68 vaihtojaksoa.

DCI Asia
DCI Asia –tukikoriin kuuluvat seuraavat maat: Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Kambodza, Kiina, PohjoisKorea, Intia, Indonesia, Laos, Malesia, Malediivit, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippiinit, Sri Lanka,
Thaimaa ja Vietnam.
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Tukikorin rahoitus oli erittäin kilpailtua. Tukea oli jaettavissa 307 246 euroa ja sitä haettiin 1 665 794 euroa.
Tukikorin eri maihin kohdistui yhteensä 49 hakemusta, joista 29 ylitti laatuarvioinnissa 70 pisteen
kynnyksen. Näistä 12 rahoitettiin ja varalistalle otettiin 5 hakemusta. Rahoitettujen hakemusten
liikkuvuusmääriä leikattiin, jotta oli mahdollista rahoittaa useampi hakemus. Tukea myönnettiin yhteensä
306 650 euroa ja sitä jäi käyttämättä 595,50 euroa.
Tuen myöntö perustui hakemusten laatuarvioinnissa saamiin pisteisiin. Lisäksi huomioitiin tukikorin
sisäinen ohje, jonka mukaan vähintään 25 % budjetista tulee käyttää yhteistyöhön vähiten kehittyneiden
maiden kanssa ja enintään 30 % budjetista on mahdollista käyttää yhteistyöhön Kiinan ja Intian kanssa. Nyt
myönnetystä tuesta 38 % kohdistuu yhteistyöhön vähiten kehittyneiden maiden kanssa (Nepal, Laos,
Myanmar, Kambodza) ja 28 % yhteistyöhön Kiinan ja Intian kanssa. Myönnetyllä tuella rahoitetaan
yhteensä 85 vaihtojaksoa.

DCI Latin America
Latinalaisen Amerikan tukikoriin kuuluvat Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Kuuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay ja
Venezuela.
Latinalaisen Amerikan maiden tukikorin rahoitus oli erittäin kilpailtua. Tukea oli jaettavissa 99 917 euroa ja
sitä haettiin 820 511 euroa.
Hakemuksia tukikorin maihin kohdistui 28, joista 19 arvioitiin tukikelpoisiksi eli yli 70 pisteen arvoisiksi.
Näistä 6 hakemusta sai rahoitusta. Tukea myönnettiin yhteensä 99 713 euroa ja sitä jäi käyttämättä 204
euroa.
Tässä tukikorissa valintoja ohjaavat laatuarvioinnin lisäksi tukikorin rahoitukseen liitetyt ohjaavat säännöt
eri maiden prosenttiosuuksista. Vähintään 25 % rahoituksesta tulisi kohdistaa alemman keskitulotason
maille (Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras and Paraguay); korkeintaan 35 % for Brasilialle ja
Meksikolle ja 40 % muille tukikorin maille.
Suomesta ei haettu lainkaan tukea alemman keskitulotason maiden kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön.
Myönnetystä tuesta 36 % kohdistuu yhteistyöhön Meksikon kanssa.
Rahoitukseen valitut hankkeet kohdistuvat Argentiinaan, Chileen, Meksikoon ja Peruun.
Varalistalle valittiin neljä hanketta. Myönnetyllä tuella rahoitetaan yhteensä 23 vaihtojaksoa.

DCI Central Asia
Keski-Aasian maiden (Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) tukikorissa kaikki
hakemukset kohdistuivat Kazakstaniin. Rahoituksen piiriin hyväksyttiin kolme tukikelpoisiksi arvioitua
hakemusta. Tukikorin budjetti oli 86 423 euroa, tukea haettiin 135 681 euroa ja myönnettiin 86 404 euroa.
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Tukea jäi käyttämättä 24 euroa. Yksi hakemus arvioitiin alle 70 pisteen arvoiseksi ja jäi näin ollen
rahoituksen ulkopuolelle. Ei varalistaa. Myönnetyllä tuella rahoitetaan yhteensä 26 vaihtojaksoa.

DCI South Africa
Etelä-Afrikan tukikorin budjetti oli 27 977 euroa ja tukea haettiin yhteensä 49 214 euroa. Tukikoriin
kohdistui kolme hakemusta, joista jokaiselle myönnettiin rahoitusta. Hakukuulutuksen mukaan rahoitusta
on mahdollista saada vain opiskelijaliikkuvuuteen, joten haettu opettajaliikkuvuus jäi rahoituksen
ulkopuolelle.
Tukea myönnettiin yhteensä 26 913 euroa ja sitä jäi käyttämättä 1 064 euroa. Ei varalistaa. Myönnetyllä
tuella rahoitetaan yhteensä 5 vaihtojaksoa.

IPA
IPA-tukikoriin kuuluvat Länsi-Balkanin maat Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro ja Serbia.
Tukikorin budjetti oli 399 004 euroa ja tukea haettiin 273 120 euroa. Kaikki yhdeksän hakemusta voitiin
rahoittaa, eikä leikkauksia tehty. Tukea myönnettiin yhteensä 272 859 euroa. Ylimääräisellä
hakukierroksella jaettavaksi jää 126 145 euroa tukea. Myönnetyllä tuella rahoitetaan yhteensä 73
vaihtojaksoa.

PI USA + Canada
Teollistuneiden maiden USA:n ja Kanadan tukikorin budjetti oli 94 922 euroa ja tukea haettiin yhteensä 489
868 euroa. Hakemuksia tukikoriin kohdistui 15, joista 8 ylitti laatuarvioinnissa 70 pisteen kynnyksen.
Rahoitusta myönnettiin neljälle hankkeelle, joista kolme kohdistuu yhteistyöhön Yhdysvaltojen ja yksi
Kanadan kanssa. Varalistalle valittiin neljä hanketta. Rahoitettujen hankkeiden osalta leikattiin sekä
liikkuvuusmääriä että vaihtojen pituuksia pitkien opettajavaihtojen osalta.
Tukea myönnettiin yhteensä 94 840 euroa ja sitä jäi käyttämättä 82 euroa. Myönnetyllä tuella rahoitetaan
yhteensä 24 vaihtojaksoa.

PI Asia Industrialized
Aasian teollistuneiden maiden tukikoriin kuuluvat Australia, Brunei, Hong Kong, Japani, Etelä-Korea, Macao,
Uusi-Seelanti, Singapore ja Taiwan.
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Aasian teollistuneiden maiden tukikori oli erittäin kilpailtu. Rahoitusta oli jaettavana 100 713 euroa ja sitä
haettiin 987 504 euroa. Tukea myönnettiin yhteensä 100 700 euroa ja sitä jäi käyttämättä 13 euroa.
Hakemuksia tukikorin maihin kohdistui 29, joista 17 arvioitiin tukikelpoisiksi eli yli 70 pisteen arvoisiksi.
Näistä 6 sai rahoitusta. Rahoitetut hankkeet kohdistuvat Japaniin, Etelä-Koreaan, Uusi-Seelantiin ja
Australiaan.
Varalistalle valittiin kaksi hanketta. Myönnetyllä tuella rahoitetaan yhteensä 28 vaihtojaksoa.

DCI outgoing students
DCI-instrumentin sääntöjen mukaan DCI-tukikorien rahoitusta ei voi käyttää lähtevän 1. ja 2. syklin
opiskelijaliikkuvuuden rahoitukseen. Tämän vuoksi CIMO on varannut 100 00 euroa käytettäväksi Suomesta
lähtevän 1. ja 2. syklin opiskelijaliikkuvuuden rahoitukseen DCI-instrumentin maihin neljässä eri tukikorissa.
Tukea lähtevään opiskelijaliikkuvuuteen näihin kohdemaihin haettiin yhteensä 378 920 euroa. Tukea
myönnettiin yhteensä 100 730 euroa, mikä tarkoittaa 730 euron ylibuukkausta varattuun budjettiin
nähden. Tuen myöntämisen edellytyksenä oli, että sama hakemus sai myös varsinaista DCI-tukikorin
rahoitusta. Myönnetyllä tuella rahoitetaan yhteensä 24 vaihtojaksoa.

