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ERASMUS+ FÖR ALLMÄNBILDANDE UTBILDNING 2023 (uppdaterad 1.2.2023) 
ANVISNINGAR TILL DEN SOM ANSÖKER OM ETT KORTVARIGT MOBILITETSPROJEKT (KA122-SCH) 

 

 

Ansökningstiden går ut den 23 februari kl. 13 finsk tid (CET kl. 12)  
• Ansökningsformuläret KA122-SCH är på engelska, men du kan fylla i det på finska, svenska eller 

engelska. Vi rekommenderar att den sökande använder sitt modersmål.  

• Vem kan söka? Mobilitetsperioder för personal, elever och studerande genomförs som ett 
behovsbaserat projekt som kan sökas av skolor, gymnasier, daghem och grundläggande 
konstundervisning. 

• Ansökningarna behandlas och utvärderas av Finlands nationella programkontor, 
Utbildningsstyrelsen, vars namn på engelska är FI01 Finnish National Agency for Education EDUFI.  

• Du kan välja en projekttid mellan 6 och 18 månader. Under denna tid ska elevernas, de 
studerandes och personalens mobilitet äga rum och de färdigheter som mobiliteten gett delas.  

• Bidragsbeloppet i euro baserar sig på enhetskostnader, ”unit cost”, och ges för resekostnader, 
individuella kostnader och organiseringskostnader. Mobiliteterna genomförs i enlighet med 
kvalitetskraven i Erasmus+.  

Mobilitetsformer som beviljas bidrag 

• Personal: jobbskuggningsperiod, undervisning utomlands och deltagande i kurs  

• Elever/studerande: gruppmobilitet, kortvarig och långvarig individuell mobilitet 

• Övriga verksamheter: inbjudna experter, mottagande av lärarpraktikanter, förberedande besök  
Ansökningsformuläret finns på adressen https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/   

• Logga in med dina EU Login-inloggningsuppgifter och sök Erasmus+ Opportunities - School 
Education – KA122-SCH, Short-term projects for mobility of learners and staff in school 
education.  

o Det finns flera ansökningsformulär, så var noggrann när du väljer formulär. Fel ansökningsformulär avslås.  

• Anvisningar om hur man skapar EU Login-inloggningsuppgifter finns på https://bit.ly/3C8jYS6   

• Läs programhandledningen för Erasmus+ https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-

1/mobility-school  
• Läs om kvalitetskraven i mobilitetsprojekt https://bit.ly/3hMzAny  

• Formuläret sparar uppgifterna automatiskt varannan sekund 

• När du har börjat fylla i ansökningsformuläret och ämnar fortsätta ifyllandet, ska du logga in med 
EU Login på ansökningsformulärets adress. Klicka sedan på My applications i mitten av fältet till 
vänster och öppna ditt formulär. 

Mer information finns på Utbildningsstyrelsens webbsida https://bit.ly/3G12SGX  Applications 

- My applications  

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://bit.ly/3C8jYS6
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-school
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-school
https://bit.ly/3hMzAny
https://bit.ly/3G12SGX
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Klicka på ? så får du veta vad 

olika symboler betyder 

Ansökan är dynamisk, det vill säga frågorna i den ändras på basis av dina val. Formuläret innehåller 

flera olika funktioner som du bör känna till. 

Några symbolers 

betydelse. 

Delta i informationsmöten om 

ansökan! https://bit.ly/3VpEqVp  

(bara på finska)  

https://bit.ly/3VpEqVp
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Context 
 

 

 

 

 

Du kan skriva ansökan på finska, svenska eller 

engelska. Formuläret är inte tillgängligt på 

dessa språk. 

Kontrollera att ditt formulär är 

KA122-SCH  

Allmänbildande utbildning = 

School Education  

Stödperioden kan börja 

mellan 1 juni och 31 

december 2023, välj i 

kalendern en lämplig 

starttid för din organisation. 

Klicka här så får du en 

pdf-version av ansökan 

Observera att det ofta kommer fram en 

rullningslist till höger och längst ned på 

skärmen. Om du inte kan se all 

information, rulla nedåt i listen. 

Välj 6–18 månader 

Här är ditt namn. Det vill säga 

du måste alltid logga in för 

att komma till ansökan. 

Knappen Skicka 

aktiveras när du 

har fyllt i alla 

obligatoriska fält. 

Du kan 

utvidga vyn 

Välj Finlands nationella Erasmus+-

kontor 
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 Så här hittar du ditt ansökningsformulär när du återkommer för att fylla i det 

 

 

 

 

 

När du har börjat fylla i ansökningsformuläret och ska fortsätta 

ifyllandet, ska du logga in med EU Login på 

ansökningsformulärets adress 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/     

Klicka sedan på My applications i mitten av fältet till vänster och 

öppna ditt formulär. 

Om ingen ansökan hittas, 

kontrollera Selected criteria 

och de nödvändiga 

ändringarna 

Du kan öppna ansökan här 

Du kan också öppna ansökan genom att klicka på 

knappen med tre punkter. Via den knappen kan du också 

se om ansökan skickats in och dela ansökan med en 

kollega.   

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
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Participating organisations 

 

 

 

 

 

  

OID-kod 
https://webgate.ec.europa.eu/erasm

us-esc/home/organisations/search-

for-an-organisation  

När du skriver OID-koden i fältet 

Organisation ID laddar formuläret de 

uppgifter som finns i systemet.  

Vid behov kan du läsa anvisningarna om 

hur OID ändras https://bit.ly/3CwePUj 

 

Anvisningar om hur man 

skapar en OID-kod 

https://bit.ly/3Q3VA9V  

OID-koden identifierar organisationen för de Erasmus+-

programverksamheter som administreras av de nationella 

programkontoren. Du kan använda din organisations OID-kod när 

du ansöker om ackreditering eller projektbidrag inom Erasmus+-

programmet, som administreras av de nationella 

programkontoren. En organisation har bara en OID-kod, så 

kontrollera om den redan har skapats. 

Knappen som visar en 

penna är en viktig knapp – 

med den lägger du till 

obligatoriska uppgifter. 

Om du har ändrat OID-

uppgifter, ska du klicka här 

 för att uppgifterna ska 

uppdateras 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/search-for-an-organisation
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/search-for-an-organisation
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/search-for-an-organisation
https://bit.ly/3CwePUj
https://bit.ly/3Q3VA9V
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PARTICIPATING ORGANISATIONS 

- Associated persons = Contact person, legal representative  

 

 

 

 

 

”Add associated person” 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAIT

DOC/Associated+Persons  

 

Du kan ange flera 

kontaktpersoner och en 

rättslig företrädare. Ge minst två personers 

uppgifter. 

Nyckelpersoner i ert 

projekt: kontaktperson och 

rättslig företrädare. 

De personuppgifter som 

du angett kan du ändra 

genom att klicka på 

dessa knappar.    

Skriv +358 och direkt 

därefter 

telefonnumret utan 

den första siffran. 

Den person som anges 

här undertecknar 

ansökans bilaga 

”Declaration of Honour” 

Ni kan ha flera 

kontaktpersoner. 

Personuppgifterna visas inte i pdf-versionen, 

endast här. 

Distribution av ansökan 

till kontaktpersonerna 

Klicka på namnet på din organisation 

så kan du lägga till personernas 

uppgifter. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Associated+Persons
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Associated+Persons
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Hosting Organisations 

 

Supporting Organisations  

  

Du kan ange de mottagande 

organisationerna med OID-koder 

eller genom att skriva deras namn. 

Kom ihåg att studerande från minst 

två länder måste delta i 

gruppverksamheterna. 

Ge ytterligare uppgifter om både de 

objekt som är fastslagna och de 

som ännu söks. 

Organisationer inom utbildningssektorn kan delta i verksamheten som 

stödorganisationer. Stödorganisationernas uppgifter och skyldigheter måste 

definieras officiellt mellan dem och de bidragsmottande organisationerna. 

Verksamheterna måste uppfylla Erasmus+-programmets kvalitetsnormer 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-

mobility-projects-vet-adults-schools  

Ta bort onödiga 

rader 

Organisationer som hjälper en bidragsmottagare i överenskomna 

genomförandeåtgärder (mot avgift eller på frivillig basis) anses vara 

stödorganisationer och ska registreras i de officiella 

rapporteringssystemen. Stödorganisationernas deltagande ska ha 

en tydlig positiv inverkan på utvecklingen av de organisationer som 

får bidrag och på mobilitetsverksamhetens kvalitet. 

Med ”Hosting Organisations” avses målskolan, 

kursarrangören osv. Du behöver åtminstone 

namn, plats, land, region och uppgiften public 

body/non-profit 

Alla objekt behöver inte vara 

fastslagna med säkerhet i detta 

skede. Men deras namn måste 

anges (eller ”Not defined”).  

Objekten kan ändras senare under 

genomförandefasen. Men 

verksamheten måste överensstämma 

med målen i ansökan. 

Om du väljer den här 

punkten, fyll även i 

uppgifterna om den. Erasmus+-verksamhet 

– alltid i ett land som 

deltar i programmet 

https://bit.ly/3Wxxvd  

Det är frivilligt att använda 

stödorganisationer. Om sådana 

finns ska de meddelas här. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://bit.ly/3Wxxvd
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Backround 
 

 

 

 

 

Beskriv här din erfarenhet 

som internationell aktör och i 

fråga om de mobiliteter som 

kan sökas nu.    

Uppgifterna laddas automatiskt via 

OID-koden. Här finns anvisningar om 

hur uppgifter vid behov kan ändras 

https://bit.ly/3CwePUj  

Om organisationen har tidigare projekt 

listas de här. 

Meddela om situationen har förändrats, 

t.ex. organisationen har erfarenhet, men 

på grund av personalförändringar saknas 

erfarenhet nu.    

https://bit.ly/3CwePUj
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Project objectives 

 

 

Kom också ihåg prioriteringarna i 

Erasmus+ https://bit.ly/3Ia0Jvm  

Du kan ange högst 

fem mål.  

I allmänhet är mindre 

bättre. Överväg dem 

alltså noga. 

Här har du stöd av Erasmus+-effektverktyget, som kan ge idéer 

för mål och indikatorer 

https://www.oph.fi/sv/program/erasmus-effektverktyg  Titta på videon 

https://youtu.be/bjTsTQtzAy  

https://bit.ly/3Ia0Jvm
https://www.oph.fi/sv/program/erasmus-effektverktyg
https://youtu.be/bjTsTQtzAy
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Activities 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj en gång de Activity 

Type-former som ni 

behöver. 

Lägg till rader för olika 

mobilitetsformer 

Observera att varje mobilitetsform anges 

separat, och du ska beskriva och motivera 

varje mobilitetsform separat på följande 

undersidor. 

Under fliken Activities väljer 

du de mobilitetsformer som 

ni ansöker om bidrag för 

På nästa sida är Activity Type-formerna 

uppdelade på flow-rader, d.v.s. när t.ex. 

mobilitetsdeltagaren, mållandet, resesättet 

eller varaktigheten avviker så finns den på 

en annan rad, d.v.s. flow. 

"Aktivities" är uppdelad på flera olika 

undersidor. Följande sidor har gjorts för att 

underlätta navigeringen. 

• OBS! Fyll inte i verksamheterna 

förrän  

o Context-delen är klar,  

o Alla sökande och 

mottagande organisationer 

är angivna,  

o Objectives-delen är klar 

Ansökan kan innehålla högst 30 

mobilitetsdeltagare. I detta 

maximala antal ingår inte 

förberedande besök och 

medverkan av medföljande 

personer. 

Om de här inte är 

gjorda fungerar inte 

tabellerna och du får 

felmeddelanden. 
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ACTIVITIES 

 

 

 

 

Vid behov kan du 

ta bort en 

Activity Type-

form i denna vy.  

 

Genom att ändra bockarnas riktning (neråt 

– till höger) kan du välja hur mycket som 

ska visas av ”Content menu”. 

Om du inte kan se all 

information, rulla 

nedåt i listen.  

Välj alla Activity 

Type-former som ni 

tänker genomföra.   

 

Du får fram denna 

sidvy genom att 

trycka på rubriken 

"Activities". 

Rubriken för den sida där du 

befinner dig är blåfärgad 

På undersidorna för formerna finns 

olika obligatoriska frågor, t.ex. Non-

teaching staff, samla in 

statistikuppgifter om hur många av 

personaldeltagarna som inte är lärare. 

I denna Summary-flik kan 

du inte göra ändringar. 

Du kan göra ändringar på 

följande sidor. 



13 
 

 
 

 OM DU HAR PROBLEM I PUNKTEN "DESTINATION COUNTRY"  

 

ACTIVITIES 

 

 

 

Du kan ändra Activity Type-uppgifterna via "Content 

menu" till vänster på sidan. 

 

Om landmenyn försvinner har du antagligen valt 

”Hosting organisation = Not defined”. Detta val 

fungerar inte i samband med elev-

/studerandemobiliteter. Målskolan måste anges i 

delen "Hosting organisations".   

En medföljande person kan följa med deltagare 

som har sämre förutsättningar än andra eller 

med minderåriga och unga med liten erfarenhet 

av utlandsvistelse.  I gruppverksamheter ska 

kompetent undervisningspersonal vara med för 

att underlätta lärprocessen. Den medföljande 

personen deltar i mobiliteten och har i uppgift att 

skydda, stötta och hjälpa deltagarna och göra det 

lättare för dem att lära sig effektivt under 

mobilitetserfarenheten. 

Medföljande personer är 

nödvändiga i gruppmobilitet, 

men vid behov finns de även i 

andra former av 

studerandemobilitet..  

Accompanying person 

= medföljande person 
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ACTIVITIES 

 

 
• Flow = en deltagare eller deltagargrupp som åker till samma plats för samma tid och med samma arrangemang.   

• Om deltagare på samma plats har olika arrangemang (t.ex. resa eller resesätt, olika varaktighet etc.),  

dela upp mobiliteterna på Flow-raderna.  

• De uppgifter som du ger i denna tabell överförs automatiskt till budgetuppgifterna.  

Du kan ändra Flow-budgetuppgifterna tills ansökan skickas genom att klicka på "Go to".  

• Var noga med att anger alla planerade mobiliteter! Ändringar kan inte göras efter att ansökningstiden gått ut, d.v.s. om något har glömts bort 

kan det inte läggas till efter att ansökningstiden gått ut. 

 

Mobilitetsplanerna (personer, objekt , länder) kan förändras 

under genomförandefasen. Men mobiliteterna måste 

överensstämma med de mål som anges i ansökan. 
Om det kommer för 

många rader kan du 

radera dem som inte 

behövs med knappen 

Delete  

 

Activities 

- Flows 

 

Ändra 

budgetuppgiftern

a genom att 

klicka på Go to.    

 

Elevgruppers mobilitet: En grupp elever som en skola sänder utomlands 

kan studera med en likadan grupp i ett annat land under en viss tid. 

Lärare eller annan behörig undervisningspersonal från den sändande 

skolan måste följa med eleverna och under hela verksamheten ge 

eleverna vägledning i deras lärprocess. Vid behov kan även andra vuxna 

fungera som medföljande personer och ha i uppgift att stötta lärarna. 

Hur många personer som ska följa 

med deltagarna beror på 

gruppmedlemmarnas ålder, 

målgruppen, situationen, 

organisationens egna regler o.s.v. 

Antalet kan 

vara t.ex. 3–4 

per 

deltagare. 
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Description  

 

 

 

 

Varje mobilitetsform 

beskrivs separat 
Mobilitetsformen måste 

vara kopplad det mål du 

angett tidigare 
Läs Erasmus kvalitetsnormer 

noggrant 

https://ec.europa.eu/program

mes/erasmus-

plus/resources/documents/er

asmus-quality-standards-

mobility-projects-vet-adults-

schools_en  

Syftet med instruktionerna är att ge en uppfattning om vilka frågor som skulle kunna beaktas i svaren. Avsikten är inte att de ska 

användas som sådana eller ersätta själva frågan. Syftet med den svenska texten är endast att ge stöd. 

Svaren ska vara så exakta som möjligt; ingen information ska betraktas som självklar; det som inte står i 

ansökan kan inte beaktas. Svaren skrivs med hela meningar och med ett så tydligt språk som möjligt. 

Beakta kvalitetsnormerna i 

dina svar! Beskriv konkret 

hur er verksamhet 

överensstämmer med 

kvalitetsnormerna. 

Beakta också prioriteringarna: inkludering 

och mångfald, digitalitet, miljöansvar. 

Beskriv hur ni tar hänsyn till dem i era 

verksamheter. Om en prioritering inte 

förverkligas, ange varför den inte är 

lämplig för detta projekt. Läs 

https://bit.ly/3Ia0Jvm  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://bit.ly/3Ia0Jvm
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NÅGRA PLOCK UR HANDLEDNINGEN OM BIDRAGSBELOPPEN 

Mer information finns i programhandledningen https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-school  

• Resebidrag: Den sökande ska ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten med hjälp av den avståndsberäknare som finns på Europeiska kommissionen 

webbplats  

o Avståndsberäknaren https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator  

o Miljöansvar – prioritering i Erasmus+-programmet https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ymparistovastuullisuus-erasmus-ohjelman-painopiste  

• Inkluderingsstöd för organisationer: Kostnader för att organisera mobilitet för deltagare med sämre förutsättningar. Finansieringsform: Stöd  

för enhetskostnader, 100 euro/mobilitet. Regel för beviljande: Antalet deltagare som har sämre förutsättningar.    

• Inkluderingsstöd för deltagare: Ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med sämre förutsättningar och medföljande personer (inklusive styrkta kostnader för resa 

och uppehälle, om man inte för dessa deltagare ansöker om stöd via budgetkategorierna för resebidrag och individuellt stöd). Finansieringsform: Faktiska kostnader Regel för 

beviljande: Sökanden ska i ansökan motivera behovet av stödet; det nationella programkontoret beslutar om motiveringen godkänns. 

• Särskilda kostnader: Finansieringsform: Faktiska kostnader Regel för beviljande: Sökanden måste motivera ansökan och det nationella programkontoret beslutar om stödet ska 

godkännas. 

o Särskilda kostnader: Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och medicinska intyg. 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna. 

o Dyra resekostnader: Dyra resekostnader för deltagare och medföljande personer som inte kan täckas av standardresekategorin på grund av stort geografiskt avstånd eller 

andra hinder. 80 % av de bidragsberättigande resekostnaderna. I ansökningsskedet ska sökanden göra en preliminär beräkning av resekostnaderna och en utförlig 

beskrivning och motiveringar, som ska bifogas ansökningsformulärets budgetdel.  

• Alla tillämpliga ersättningsbelopp för 2023 hittar du i slutet av dessa anvisningar.  

 

Till budgettabellerna kommer du genom att klicka på ”Go to” i slutet av Activities Flow-

raden. 

 
Välj bidrag 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-school
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ymparistovastuullisuus-erasmus-ohjelman-painopiste
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Budget – Individual Support  
 

 
 

 

 

 

 

 

Flow-uppgifterna överförs automatiskt 

till Budget-tabellen. Du kan ändra 

antalet deltagare i Flow-uppgifterna. 

För kostnader för uppehälle kan bidrag 

beviljas för resdagar före och efter 

verksamheten. Deltagare och medföljande 

personer med standardresebidrag kan 

beviljas bidrag för högst två resdagar, medan 

de med grönt resebidrag kan beviljas bidrag 

för högst sex resdagar. 

Var noga när du anger mobiliteterna i flow-

budgettabellerna så att alla kommer med! 

Ändringar kan inte göras efter att 

ansökningstiden gått ut, det vill säga om 

något har glömts bort kan det inte läggas till 

efter att ansökningstiden gått ut. 

Du lägger till resdagarna själv, var 

noggrann! Speciellt när det gäller gröna 

resor, då antalet resdagar kan bli t.o.m. sex. 

Obs. 

bocken! 
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Budget – Travel – tai Exceptional costs for expensive travel 

 
Särskilda kostnader för dyra resor: Särskilda kostnader för dyra resor: 

Bidraget kan beviljas om sökanden kan motivera att ersättningen enligt avståndsberäknaren inte täcker minst 70 % av deltagarens resekostnader. I motiveringarna i 

ansökan och vid verifiering av kostnaderna i slutrapporten följs de regler för reseersättningar som används i sökandens organisation. De särskilda kostnaderna för dyra 

resor ersätter ersättningarna enligt standardresebidraget, det vill säga de som baserar sig på avståndsberäknaren. Man söker antingen standardresebidrag eller särskilt 

bidrag. De särskilda kostnaderna ska 1) motiveras heltäckande, 2) anges konkret och 3) hänföra sig till det kilometerantal som avståndsberäknaren anger. Ansökan ska 

innehålla 1) en beskrivning av resvägen, 2) uppgift om kilometerantalet enligt avståndsberäknaren, 3) en kostnadsberäkning av resekostnaderna. Verifieringen av de 

särskilda kostnaderna baseras på de faktiska kostnaderna i slutrapporteringsfasen, och dessa kostnader ska styrkas med verifikationer/kvitton/utdrag ur organisationens 

resesystem (t.ex. en M2-reseräkning). Resorna ska genomföras på ett ekonomiskt sätt.  

Ge uppgifter om avstånd och resvägen samt en uppskattning av resekostnaderna. Avstånd, Busskostnader (uppge varifrån och vart), Flygresor (uppge varifrån och vart), 

Tåg i mållandet (uppge varifrån och vart), Totalt belopp för vilket bidrag söks för 80 %.  

  

Använd avståndsberäknaren 
https://ec.europa.eu/programmes/erasm

us-plus/resources/distance-calculator 

Särskilda kostnader för dyra resor 80 % av de bidragsberättigande 
resekostnaderna. Höga resekostnader för deltagare och medföljande 
personer som inte kan täckas av standardresekategorin på grund av 
stort geografiskt avstånd eller andra hinder. 

 
 

Deltagarnas och 

medföljande personers 

kostnader för tur- och 

returresor från 

ursprungsorten till 

platsen för handledning 

inför avresan för elever 

som deltar i långvarig 

mobilitetsverksamhet. 

Green travel. För kännedom 

försäkran av vilken reglerna 

framgår 

https://www.oph.fi/sites/defa

ult/files/documents/Gr%C3%B

6nt%20resande_f%C3%B6rs%

C3%A4kran_1_0.docx  

 

Se anvisningar om höga 
resekostnader 
https://bit.ly/3jvj6Au   
(endast på finska)  

 

Ansök om resebidrag för mobilitet 

antingen baserat på avstånd eller 

höga resekostnader. 

Obs! 

Exempelberäkning 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Gr%C3%B6nt%20resande_f%C3%B6rs%C3%A4kran_1_0.docx
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Gr%C3%B6nt%20resande_f%C3%B6rs%C3%A4kran_1_0.docx
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Gr%C3%B6nt%20resande_f%C3%B6rs%C3%A4kran_1_0.docx
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Gr%C3%B6nt%20resande_f%C3%B6rs%C3%A4kran_1_0.docx
https://bit.ly/3jvj6Au
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Budget – Linguistic support  

 
Språkstöd kan beviljas för deltagare i personalmobilitet med en varaktighet på mer än 30 dagar och i studerandes individuella mobilitet på kort och lång sikt. Stödet betalas endast ut om deltagaren 

inte kan få webbaserat språkstöd på grund av att det språk eller den nivå som krävs inte är tillgängligt. Det sistnämnda villkoret gäller inte för förstärkt stöd till elever som deltar i långvarig mobilitet i 

utbildningssyfte. Kostnader för tillhandahållande av språkstudiematerial och språkundervisning för deltagare som behöver förbättra kunskaperna i det språk som de kommer att använda i studierna 

eller som undervisningen kommer att ske på under verksamheten. EU Academy – (Moodle) https://academy.europa.eu/  

Budget – Preparatory visits 

 
Organisationer kan ordna ett förberedande besök hos den mottagande partnerorganisationen innan mobiliteten genomförs. Förberedande besök är inte separata verksamheter, utan ett 

arrangemang som stöder personalens eller elevernas mobilitet. För varje förberedande besök måste det finnas tydliga skäl, och deras syfte ska vara att förbättra inkluderingen i 

mobilitetsverksamheterna samt deras omfattning och kvalitet. Förberedande besök kan ordnas t.ex. för att man bättre ska kunna förbereda mobilitetsperioderna för deltagare som har sämre 

förutsättningar än andra, för att inleda samarbete med en ny partnerorganisation eller för att förbereda längre mobilitetsverksamheter. Förberedande besök kan ordnas för alla typer av mobiliteter för 

elever eller personal, med undantag för fortbildning. 

Bidraget för ett förberedande besök är 575 euro, d.v.s. det ges inte resebidrag, bidrag till projektets genomförande eller individuellt stöd. 

För ett långvarigt 

studerandeutbyte erhålls 150 

euro mer 

Språkstödsspråk     
Detta extra stöd 

faller bort när OLS 

börjar fungera 

https://academy.europa.eu/
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Activities – Group mobility 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gruppmobilitet är ofta förknippad med ömsesidighet. Det finns ingen enhetskostnad för gästvänlighet, men ni kan komma överens med 

partnerskolan om användningen av det bidrag till projektets genomförande som beviljas för gruppmobiliteten. Ämnet gästvänlighet behandlas i 

handledningen för långvariga elevutbyten på sidorna 21–22. Särskilt om ni har ett kontinuerligt samarbete med partnerskolorna är det bra att 

tillsammans med dem göra upp ett "Memorandum of understanding" där ni skriftligen kommer överens om dessa frågor.  

- I gruppmobilitet lär sig eleverna/de studerande tillsammans med elever i ett annat land på deras skola. En eller flera handledare från skolan följer 

med gruppen. 

Uppgifterna på Budget-sidan kommer från Activities-sidan, 

varför en del av budgetvalen görs även där. Det vill säga om 

du upptäcker en felaktig uppgift om medföljande person, 

inkluderingsstödets storlek eller uppgiften blended activity, 

gå tillbaka till sidan Activities och välj form. 

Uppge hur många som har 

rätt till inkluderingsstöd 

 

Kryssa i här om det är 

frågan om blandad 

mobilitet 

Blandad mobilitet består av både en fysisk och en 

virtuell komponent och ska främja gemensamt 

onlinelärande/grupparbete. 

T.ex. eTwinning 

https://www.oph.fi/sv/etwinning  

Se en Padlet där man i olika grupper 

har diskuterat vad ett inkluderingsstöd 

kan vara https://bit.ly/3ecPt48  (bara 

på finska) 

https://www.oph.fi/sv/etwinning
https://bit.ly/3ecPt48
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Budget – Courses and training 

 

 

 

Du kan via olika kanaler söka efter kurser som är lämpliga med tanke på era projektmål. Allmänna krav som ska vara uppfyllda:  

• mållandet deltar i Erasmus+-programmet 

• kursen är lämplig med tanke på de mål ni anger i ansökan 

• deltagaren och organisationen har gjort en kvalitets- och prisjämförelse vid val av kurs 

Sök efter kurser och utbildningar i olika läroämnen t.ex. i kurslistan på webbforumet School Education Gateways. Utbildningarna är avsedda för lärare och annan 

skolpersonal. Observera att Europeiska kommissionen inte garanterar kvaliteten på de utannonserade kurserna. Kurslistan på School Education Gateway: 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm  

Observera att Europeiska kommissionens plattformar eTwinning och School Education Gateway omstrukturerades avsevärt 2022 – de slogs ihop till European School 

Education Platform. Plattformen introduceras steg för steg. European School Education Platform: https://school-education.ec.europa.eu/en  

Observera att stora mässor och konferenser vanligtvis inte lämpar sig som utbildning, eftersom det krävs ett deltagarbevis över mobiliteten. För att hitta ett lämpligt objekt 

får du också använda andra metoder än de ovannämnda verktygen som kommissionen tillhandahåller. 

Kommissionens kvalitetsanvisningar för valet av kurs: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-

mobility-individuals_en  

 

 

 

Bidraget för kursavgiften är 80 euro per deltagare och dag. En enskild anställd kan få 

maximalt 800 euro i bidrag för kursavgifter inom ramen för ett bidragsavtal. 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://school-education.ec.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en
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Budget – Inclucion support 
 

 
 

Inkludering och mångfald 

 Målsättningen är att allt fler individer och målgrupper ska ha möjlighet att delta.  Därför tar det nya Erasmus+-programmet bort hinder som olika målgrupper kan stöta på 
inom internationalisering. Kommissionen har gett ut ett nytt dokument vars syfte är att bidra till att alla ges lika möjligheter att delta i programmet. Enligt detta kan hindren 
vara relaterade till funktionsnedsättning, hälsoproblem, utbildningsystem, kulturskillnader, sociala faktorer, ekonomiska faktorer, diskriminering och geografiska faktorer.  

 

 

 

Motivera, specificera behovet av inkluderingsstöd för 

saker och i euro. T.ex.    

- kappsäck 40 euro * antal personer som söker 

inkluderingsstöd 

- pass 50 euro + foto 20 euro + resa * antal 

personer som söker inkluderingsstöd 

Inkluderingsstöd för deltagare: Ytterligare kostnader med 
direkt koppling till deltagare med sämre förutsättningar och 
medföljande personer (inklusive styrkta kostnader för resor 
och uppehälle, om man inte för dessa deltagare ansöker om 
stöd via budgetkategorierna för resebidrag och individuellt 
stöd). 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna. 
 

Se en Padlet där man i olika grupper 

har diskuterat vad ett inkluderingsstöd 

kan vara https://bit.ly/3ecPt48  (bara 

på finska)  

Läs inkluderings- och 

mångfaldsstrategin  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/implementation-guidelines-

erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-

and-diversity_en  

Läs mer 

https://www.oph.fi/sv/pr

ogram/inkludering-och-

mangfald  

Inkluderingsstöd för organisationer: 
Kostnader för att organisera mobilitet 
för deltagare med sämre 
förutsättningar. 100 euro per 
deltagare. Antalet deltagare som har 
sämre förutsättningar. 
 

https://bit.ly/3ecPt48
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://www.oph.fi/sv/program/inkludering-och-mangfald
https://www.oph.fi/sv/program/inkludering-och-mangfald
https://www.oph.fi/sv/program/inkludering-och-mangfald
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Budget – Exceptional costs  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Särskilda kostnader: Viseringar och 
viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, 
vaccinationer och medicinska intyg. 100 % av de 
bidragsberättigande kostnaderna.  
Höga resekostnader: 80 % av de 
bidragsberättigande kostnaderna. 

 

Sökanden ska i ansökan motivera behovet av stödet; det nationella programkontoret beslutar om motiveringen 
godkänns. 

 

Särskilda kostnader: Kostnader för 
försäkran. Detta används inte i 
Finland. 

 

Välj mobilitets-
flow. 

 

Välj antal 
personer 

 

Beskriv och motivera 
konkret. Ge inga 
personuppgifter. 

 

Uppskatta kostnaden i 
euro. 
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Quality Standards 

 

 

 

 

Organisationer som genomför mobilitetsverksamhet måste iaktta de gemensamma Erasmus+-kvalitetsnormerna. Syftet med normerna är att säkerställa att 

alla får så goda erfarenheter och läranderesultat som möjligt under mobilitetsperioden och att alla organisationer som får bidrag från programmet för sin 

del främjar att programmets mål uppnås. I anknytning till kvalitetsnormerna finns det för godkända projekt olika formulär vars syfte är att hjälpa dem som 

genomför projekt att utföra ett högkvalitativt arbete. Sammanfattning av formulären https://bit.ly/3WtQl5U  (bara på finska)  

Läs kvalitetsnormerna 

noggrant och ta hänsyn till 

dem i dina svar i hela 

ansökan.   

Genom att kryssa i rutorna förbinder ni 

er att följa kvalitetsnormerna.    

Observera att du i ansökan 

måste ange hur ni genomför 

dessa saker i ert projekt. 

Kvalitetsnormerna 
https://ec.europa.eu/programmes/

erasmus-

plus/resources/documents/erasmus

-quality-standards-mobility-

projects-vet-adults-schools_en   

https://bit.ly/3WtQl5U
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
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Follow-up 

 

 

 

 

 
Syftet med instruktionerna är att ge en uppfattning om vilka frågor som skulle kunna beaktas i svaren. Avsikten är inte att de ska 

användas som sådana eller ersätta själva frågan. Syftet med den svenska texten är endast att ge stöd. 

Prioriteringarna 

https://bit.ly/3Ia0Jvm  Kvalitetsnormerna 

https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/document/e

rasmus-quality-standards-

mobility-projects-vet-adults-

schools  

Läs 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat

/nain-suunnittelet-ja-toteutat-

erasmus-hankkeen     

Använd effektverktyget 

https://www.oph.fi/sv/prog

ram/erasmus-effektverktyg    Läs inkluderings- och mångfaldsstrategin  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/implementation-guidelines-

erasmus-and-european-solidarity-corps-

inclusion-and-diversity_en  

https://bit.ly/3Ia0Jvm
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-suunnittelet-ja-toteutat-erasmus-hankkeen
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-suunnittelet-ja-toteutat-erasmus-hankkeen
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-suunnittelet-ja-toteutat-erasmus-hankkeen
https://www.oph.fi/sv/program/erasmus-effektverktyg
https://www.oph.fi/sv/program/erasmus-effektverktyg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
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Project Summary 

 

 

 

 

 Syftet med instruktionerna är att ge en uppfattning om vilka frågor som skulle kunna beaktas i svaren. Avsikten är inte att de ska 

användas som sådana eller ersätta själva frågan. Syftet med den svenska texten är endast att ge stöd. 

Denna text används i olika 

publikationer , t.ex. i EU-

kommissionens 

projektdatabas 

https://ec.europa.eu/progr

ammes/erasmus-

plus/projects/  

Observera att denna text 

eventuellt kommer att 

publiceras, så den är ett 

"visitkort" för ert projekt för 

en bred publik. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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Declaration on honour 

 

o En person som har underteckningsrätt ska underteckna Declaration on Honour, och det måste vara samma person som nämns i ansökans punkt 

Legal Representative.  

o Om den nuvarande rättsliga företrädaren är en annan än den ni angav i er ackrediteringsansökan ska ni meddela ändringen med formuläret 

https://www.vismasignforms.com/form/d3a6321a-cb0d-4f29-a8c6-4ac35a1adf1b  (bara på finska)  

o Om den rättsliga företrädaren är förhindrad att underteckna försäkran, ska ni följa er arbetsordning när ni bestämmer vem som ska 

underteckna den. Vi ber er vänligen skriva en kort förklaring av situationen i formuläret Declaration on Honor. Som exempel kan nämnas 

vikariat, t.ex. under semestern. 

• Skriv ut alla sidor av Declaration on Honour.  

o På sista sidan ska försäkran undertecknas = den rättsliga företrädaren fyller i punkterna för underskrift och datum.  

o Skanna alla sidor av Declaration on Honour.  

o Ladda upp Declaration on Honour till ansökningsformuläret.  

Skriv ut Declaration of 

Honour genom att klicka 

här. Obs! Skriv ut alla 

sidor av Declaration of 

Honour. 

Skanna varje sida av det undertecknade 

dokumentet Declaration of Honour och 

spara dem på din dator.  

Klicka här för att ladda upp Declaration of 

Honour till ansökningsformuläret. 

Med hjälp av formulären kan du 

förkorta dina svar, men allt väsentligt 

måste framgå av 

ansökningsformuläret. Formulären 

utgör endast stödmaterial för ansökan. 

https://www.vismasignforms.com/form/d3a6321a-cb0d-4f29-a8c6-4ac35a1adf1b
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Du hittar filen Declaration on 

Honour genom att klicka på 

Download Declaration On 

Honour. Kontrollera uppgifterna 

och skriv ut alla sidor. 

Den rättsliga företrädaren 

daterar och undertecknar 

ansökan. 

Vissa av uppgifterna fylls i 

automatiskt. Statutory 

registration number är inte 

obligatoriskt. 

Ändra uppgifterna med er 

OID-kod om det behövs. 

Anvisningen 

https://bit.ly/3CwePUj  

Skanna alla sidor och lägg till 

filen i formuläret under "Add 

Declaration On Honour" 

https://bit.ly/3CwePUj
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Checklist  

  

 

Sharing  

  

 

Checklista för kontroll av att 

du kommit ihåg allt. Kryssa i 

rutorna.   

 

Du kan tilldela läs-, 

skriv- och 

sändningsrättighet 

 

Dataskyddsbeskrivning 

https://webgate.ec.europa.e

u/erasmus-esc/index/privacy-

statement  

OBS! Sharing-funktionen fungerade inte 

fullständigt under förra 

ansökningsomgången. Var därför 

försiktig när du använder den, och 

beakta att särskilt tilldelningen av 

sändningsrätt inte nödvändigtvis lyckas. 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement
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Hakemuksen lähettäminen 
 

 

 

 

 

 

Skicka in ansökan elektroniskt senast den 23 februari 2023 kl. 13 (CET kl. 12). Endast ansökningar som skickats in elektroniskt inom utsatt tid beaktas. 

Ansökningar som skickas per post avslås. Organisationen kan skicka endast en ansökan per ansökningsomgång.  

Vi rekommenderar att ansökan skickas in i god tid innan ansökningstiden går ut och att de undertecknade originalformulären förvaras i er projektmapp, 

åtminstone dokumentet med underskriften av den rättsliga företrädaren (Declaration on Honor).  

Observera att du under My Applications kan göra ändringar i den inskickade ansökan ända tills ansökningstiden går ut. Observera att en ändrad ansökan 

måste skickas på nytt. Vi beaktar den sista versionen av ansökan som mottogs innan ansökningstiden gick ut. 

Skicka-knappen aktiveras 

när alla obligatoriska fält 

har fyllts i, d.v.s x-

märkena har ersatts med 

gröna bockar. 

Lähetystiedot 

näet täältä.  

Här finns 

uppgifter om 

inskickandet.  
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Mobilitetsformer och kriterier för utvärdering av ansökningar  

 

 
 

 

 
 

 

 

Du kan ansöka om olika 

mobilitetsformer med 

samma ansökan. 

Maximum är 100 poäng, 

ansökningar som fått 

under 60 poäng avslås Det lägsta godkända 

poängtalet bestäms av 

budgetens tillräcklighet 
Om man för något får under 50 % av 

poängtalet           avslag 
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Allmänbildande utbildning, ersättningsbelopp 2023 
Källa: Programhandledningen för Erasmus+ 2023 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en  

 

Reseavstånd 
Vanlig resa 

(EUR) 

Green 
travel 
(EUR) 

0-99 km                      23             

100-499 km 180 210 

500-1999 km 275 320 

2000-2999 km 360 410 

3000-3999 km 530 610 

4000-7999 km 820   

 
8000 km eller mer 1500  

 
Resebidrag för personal, studerande och elever    
• Deltagarnas och medföljande personers kostnader för en tur- och returresa från bostadsorten  

• Dessutom deltagarnas och medföljande personers kostnader för en tur- och returresa från 
bostadsorten till platsen för handledning inför avresan för elever som deltar i långvarig 
mobilitetsverksamhet.   

• Avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten med hjälp av den 
avståndsberäknare som finns på Europeiska kommissionen webbplats   

•  Avståndsberäknaren 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en  

 

Individuellt stöd 

• Deltagarnas och medföljande personers kostnader för uppehället under verksamheten. 

• Bidrag för kostnader för uppehället kan beviljas för resdagar före och efter verksamheten. Deltagare och medföljande personer med 

standardresebidrag kan beviljas bidrag för högst två resdagar, medan de med grönt resebidrag kan beviljas bidrag för högst sex resdagar. 

• Grundbeloppet betalas till den 14:e verksamhetsdagen. Från och med den 15:e verksamhetsdagen betalas 70 % av grundbeloppet. Beloppen som 

betalas avrundas till närmaste hela euro.  

Målland: Studerande-/elevmobilitet 1 - 14 
dagen 

15 -  
dagen 

Landgrupp 1: Norge, Danmark, Luxemburg, Island, Sverige, Irland, Finland och Liechtenstein 72 50 

Landgrupp 2: Nederländerna, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Cypern, Grekland, Malta och Portugal 63 44 

Landgrupp 3: Slovenien, Estland, Lettland, Kroatien, Slovakien, Tjeckien, Litauen, Turkiet, Ungern, Polen, Rumänien, 

Bulgarien, Nordmakedonien och Serbien 
54 38 

Målland: Personalmobilitet 1 - 14 pv 15 -  pv 

Landgrupp 1: Norge, Danmark, Luxemburg, Island, Sverige, Irland, Finland och Liechtenstein 180 126 

Landgrupp 2: Nederländerna, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Cypern, Grekland, Malta och Portugal 160 112 

Landgrupp 3: Slovenien, Estland, Lettland, Kroatien, Slovakien, Tjeckien, Litauen, Turkiet, Ungern, Polen, Rumänien, 

Bulgarien, Nordmakedonien och Serbien 
140 98 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Programhandledningen för 

Erasmus+ 2023 

https://ec.europa.eu/progra

mmes/erasmus-

plus/programme-

guide/part-b/key-action-

1/mobility-pupils-and-staff-

school-education_en  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en


34 
 

 
 

Mer information 

Observera att ansökan måste uppfylla de formella kriterierna för att den ska gå vidare till nästa steg. Vi skickar bidragsavtalen för underskrift senare under 

våren.  

Dessa anvisningar är avsedda att användas tillsammans med Erasmus+-programhandledning. Programhandledningen och utlysningarna finns på Euroopan  

• Europeiska kommissionens webbplats:: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/documents-and-

guidelines?facets__field_eac_type=147  

 

Mer information kan fås av KA1-teamet för allmänbildande utbildning: 

• Sirkka Säikkälä, tfn.0295 338 583, e-post fornamn.efternamn@oph.fi 

• Liisi Airas, tfn.  0295 331 565, e-post fornamn.efternamn@oph.fi 

• Maive Matikainen, tfn. 0295 338 613, e-post fornamn.efternamn@oph.fi 

• Katariina Petäjäniemi, tfn. 0295 338 506, e-post fornamn.efternamn@oph.fi 

 

Hakuinfo-webbinarier (på finska) https://bit.ly/3VpEqVp  

 

Mer information om hur man ansöker: https://www.oph.fi/sv/program/till-dig-som-ansoker-om-kortvarigt-mobilitetsprojekt-ka122-sch  

 

Facebook: @kansainvalisyyttakouluille   

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/documents-and-guidelines?facets__field_eac_type=147
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/documents-and-guidelines?facets__field_eac_type=147
mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi
tel:0295331565
mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi
mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi
mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi
https://bit.ly/3VpEqVp
https://www.oph.fi/sv/program/till-dig-som-ansoker-om-kortvarigt-mobilitetsprojekt-ka122-sch

