
   
                                             

 

 
      

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING/KA103 EUROPEISK MOBILITET 
 
ANVISNINGAR FÖR MELLANRAPPORTERING OCH ANSÖKAN OM TILLÄGGSSTIPENDIER 
OCH FÖRLÄNGNING AV AVTALSPERIODEN 
AVTALS PERIOD 2020 
 

Mellanrapportering och ansökan om tilläggstipendier för högskolor utgår 12.2.2021 
 
Mellanrapportens syfte är att samla information om genomförd Erasmus+ mobilitet och använda anslag. 
Utifrån mellanrapporten kan högskolorna och mobilitetskonsortierna få den andra förhandsbetalningen 
(bidragets slutbetalning på 20 %) av bidraget som beviljats med finansieringsavtalet för Erasmus+ mobilitet. 
Förutsättningen för att slutbetalningen av mobilitetsbidraget utbetalas är att förmånstagaren fram till 
mellanrapporten har använt minst 70 % av bidragets första förhandsbetalning (56 % av hela 
mobilitetsbidraget).  
 
Det nationella kontoret kontrollerar de genomförda mobiliteterna och det använda stödbeloppet via 
Mobility Tool+-databasen. Högskolan/konsortiet ska se till att uppgifterna för alla kända utbytesperioder 
som ska genomföras under avtalsperioden 2018–2019 är uppdaterade i Mobility Tool+-databasen senast 
12.2.2021. Mobility tool+:  https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/ 
 
Om det nationella programkontoret konstaterar att bidragets slutbetalning ännu inte kan utbetalas, 
rapporterar högskolan/konsortiet på nytt senast den 31.8.2019 och slutbetalningen utbetalas när en 
tillräckligt stor andel av bidraget har använts. Det nationella programkontoret meddelar förmånstagarna om 
kontrollresultatet. 
 
Uppskattning av det förbrukta stödet under hela kontraktsperioden och ansökan om tilläggsstipendier, 
avtalsperiod 2020 
 
I tillägg till att Mobility Tool+ databasen uppdateras ska alla högskolor/konsortier rapportera (i en Webropol-
blankett) en uppskattning av det förbrukta stödet under hela kontraktsperioden. Tilläggstipendier för 
mobilitetsbidraget 2018-2019  (inkl. tilläggsstipendium för studenter med familj) ansöks på samma 
mellanrapportblankett. Man behöver inte fylla i en separat ansökningsblankett. 
 
Under avtalsperiod 2020 kan tilläggstipendier anhållas av sådana högskolor vars beviljade mobilitetsbidrag 
inte räcker till för att finansiera alla utbyten som ska genomföras. Tilläggsstipendier beviljas både för 
student- och praktikantutbyte och för lärar- och personalutbyte.  
 
 
Förlängning av avtalsperioden 
 
På grund av den exceptionella situationen orsakad av koronaviruspandemin har Europeiska kommissionen 
gjort det möjligt att förlänga de ursprungligen överenskomna avtalstiderna med 12 månader upp till 36 
månader. På Webropols mellanrapport blanketten kan högskolan eller konsortiet ansöka om förlängning av 
den nuvarande avtalstiden som slutar 31.5.2022 till 31.5.2023. 
  

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/


                                                                                                                                           
 

 
                                                                                                          
 
                                                                                                                                      

 

Vi hoppas att denna förlängningsmöjlighet utnyttjas maximalt och att alla skulle ansöka för förlängningen. En 
förlängning av avtalsperioden kommer att möjliggöra finansiering av mobiliteter med stödet som har 
beviljats i 2020 till och med den 31.5.2023 även till Storbritannien, även Storbritannien inte deltar i den nya 
Erasmus + -programperiod. Förlängning av avtalsperioden ger också mer tid att använda stödet. Stödet av 
den nya programperioden har mer mångsidiga användningsmöjligheter än har varit under föregående 
programperioden, men i början av programperioden kommer finansieringen inte att öka avsevärt, så den 
finansiering som blir oanvänd på grund av coronaviruset från den gamla programperioden kan användas för 
finansiering mobiliteter fram till våren 2023. 
 
I samband med förlängningen av avtalsperioden kommer en ny mellanrapport och ansökan för 
tilläggsstipendier med tidsfrist 12.2.2022 att läggas till i projekten. Instruktioner för dessa kommer att 
skickas via e-postlistor och publiceras på Utbildningstyrelsens webbplats i början av 2022. 
 
Anvisningar för att fylla i mellanrapportsblanketten 
 

• Högskolan/konsortiet uppskattar antalet personer som åker på Erasmus+ utbyte under hela läsåret 
(inklusive lärare som inbjuds från företag), den sammanlagda längden på deras utbyten samt det 
totala Erasmus+ stipendiebeloppet som betalas till dem. I uppskattningen räknar man ihop de som 
redan åkt på utbyte och de som beräknas åka senare under avtalsperioden (också de som deltar 
utan Erasmus+ stipendium). 

• Likaså räknar man samman alla Erasmus+-stipendier som utbetalas och bedömer om 
högskolan/konsortiet ska återbetala stipendier (efter eventuella överföringar) eller om 
högskolan/konsortiet behöver ytterligare tilläggsstipendier. 

• Ansökta tilläggstipendier anges per kategori i respektive kolumn. Om högskolan inte ansöker om 
tilläggsbidrag från det nationella programkontoret, skrivs 0 (noll) på dessa punkter. 

 

• Förlängning av avtalsperioden ansökas genom att kryssa en relevant ruta på mellanrapportering- 
och tilläggsstipendier ansökningsblanketten. 

 

• Mellanrapporten görs elektroniskt på webropol-blanketten som finns (på finska) på adressen:  
https://link.webropolsurveys.com/S/DC837264E6FD5F72 
 

• OBS! Webropol-blanketten kan inte sparas. Kom ihåg att ta en utskrift av blanketten innan du 
skickar den elektroniskt! 

 
Blanketten undertecknas av högskolans juridiska representant. En elektronisk underteckning accepteras 
också. 
 
Den undertecknade och skannade rapporten skickas senast den 12.2.2021 till adressen: 
erasmus.korkeakoulutus@oph.fi. 
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