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I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN 

PERUSTUVAT SÄÄNNÖT   

 

I.1 Yksikkökorvausten tukikelpoisuusehdot 

Silloin kun avustusta myönnetään yksikkökorvaukseen perustuvana tukena, yksiköiden 

lukumäärän on oltava seuraavien ehtojen mukainen: 

 

• yksiköitä on tosiasiallisesti käytettävä tai tuotettava 

erityisehtojen/erillissopimuksen I.2.2 artiklassa määriteltynä ajanjaksona 

 

• yksiköiden on oltava hankkeen toteuttamisen tai sen tuotosten kannalta 

välttämättömiä 

• yksiköiden lukumäärän on oltava yksilöitävissä ja todennettavissa erityisesti tässä 

liitteessä määriteltyjen kirjanpitotietojen ja asiakirjojen avulla. 

I.2 Yksikkökorvausten laskeminen ja tositteet 

A. Matkat 

 

Osallistujien matkakustannukset kotipaikasta toiminnon tapahtumapaikkaan ja takaisin. 

Kotipaikka on oletusarvoisesti osallistujan asuinpaikkakunta. Jos ilmoitetaan jokin muu 

kotipaikka tai matkakohde, joka on eri kuin toiminnon tapahtumapaikka, avustuksen 

saajan on esitettävä perusteltu syy siihen. 

Jos matkustaminen ei ole ollut tarpeen tai se on rahoitettu muista lähteistä kuin Euroopan 

solidaarisuusjoukot -ohjelmasta (esimerkiksi osallistuja on jo toteutuspaikassa jonkin 

muun kuin sopimuksen mukaisesti rahoitetun toiminnon vuoksi), avustuksen saajan on 

ilmoitettava tällaisesta tilanteesta kunkin osallistujan osalta Euroopan 

solidaarisuusjoukot raportointi- ja hallinnointityökalun avulla. Tässä tapauksessa 

matkakustannuksiin ei myönnetä tukea. 

(a) Matkatuen laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla kuhunkin 

matkaetäisyysluokkaan kuuluvien osallistujien määrä mukaan lukien 

avustajat/tukihenkilöt, kyseiseen matkaetäisyysluokkaan sopimuksen liitteen IV 

mukaisesti sovellettavalla yksikkökorvauksella ja huomioiden matkustustapa (vakio 

tai vihreä). Matkaetäisyysluokan yksikkökorvaus vastaa lähtöpaikan ja 

saapumispaikan välisestä meno-paluumatkasta maksettavan avustuksen määrää. In 

case of green travel modes (train, bus, shared car, boat), the green travel unit 

contributions apply, otherwise the standard travel unit contributions apply. 

Avustuksen saajan on ilmoitettava sovellettavan matkaetäisyysluokan määrittämistä 

varten yhdensuuntaisen matkan pituus, joka lasketaan komission verkkosivuilla 

olevalla etäisyyslaskurilla: 
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.  

 

The beneficiary will calculate in the European Solidarity Corps reporting and 

management tool the grant amounts for travel based on the applicable unit contribution 

rates.  

 

(b) Korvausperuste: avustuksen saamisen ehtona on, että osallistuja on tosiasiallisesti 

osallistunut toimintoon. 

 

(c) Tositteet: Todiste osallistumisesta toimintoon ilmoituksena, jonka ovat 

allekirjoittaneet osallistuja ja vastaanottava organisaatio ja jossa esitetään osallistujan 

ja vastaanottavan organisaation nimi, toiminnon tarkoitus, sekä sen alkamis- ja 

päättymispäivät. 

Lisäksi siinä tapauksessa, että käytetään kestäviä liikennemuotoja (vihreä 

matkustaminen): valaehtoinen vakuus, jonka matka-avustuksen saava henkilö ja 

lähettävä organisaatio ovat allekirjoittaneet, toimii tositteena. Osallistujille olisi 

tiedotettava heidän velvollisuudestaan säilyttää todisteet matkasta (matkaliput) ja 

esittää ne avustuksen saajalle pyynnöstä. 

(d) Raportointi: Avustuksen saajan on raportoitava Euroopan solidaarisuusjoukot 

raportointi- ja hallinnointityökalussa kaikista hankkeessa toteutetuista toiminnoista. 

 

B. Taskuraha 

(a) Avustusmäärän laskeminen: Avustusmäärä lasketaan kertomalla päivien määrä 

osallistujaa kohden (pois lukien avustajat/tukihenkilöt) kyseiseen isäntämaahan 

sopimuksen liitteen IV mukaisesti sovellettavalla päiväkohtaisella 

yksikkökorvauksella. Avustuksen laskentaan voidaan tarvittaessa lisätä yksi 

matkapäivä ennen toimintoa ja yksi matkapäivä toiminnon jälkeen, ja enintään 

neljä lisäpäivää niiden osallistujien kohdalla, jotka saavat vihreän matkustamisen 

tukea. Laskennassa ei huomioida tukihenkilöitä. 

- Jos oleskelu keskeytyy, keskeytysjaksoa ei oteta huomioon taskurahaa 

laskettaessa. Jos keskeytys johtuu ylivoimaisesta esteestä, osallistuja saa jatkaa 

toimintoja keskeytyksen jälkeen (mikäli mahdollista tässä sopimuksessa 

määrättyjen edellytysten mukaisesti).    

- Jos osallistuja irtisanoo avustuksen saajan kanssa tekemänsä sopimuksen 

ylivoimaisen esteen takia, osallistujalla on oikeus saada avustusta se määrä, 

joka vastaa vähintään toiminnon tosiasiallista kestoa. Jäljellä olevat varat on 

palautettava, ellei avustuksen saajan kanssa muuta sovita. 

(b) Korvausperuste: avustuksen saamisen ehtona on, että osallistuja on tosiasiallisesti   

osallistunut toimintoon ulkomailla määriteltynä aikana. 

(c) Tositteet:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Todiste osallistumisesta toimintoon ilmoituksena, jonka ovat allekirjoittaneet 

osallistuja ja vastaanottava organisaatio ja jossa esitetään osallistujan nimi, 

toiminnon tarkoitus, tapahtumapaikka, alkamis- ja päättymispäivät.  

Proof of payment of the full amount of pocket money due by the beneficiary to the 

participant in the form of a proof of transfer to the bank account of the participant 

or a receipt signed by the participant.  

 (d)    Raportointi:  

- Osallistujien on annettava palautetta, kuten tosiasiallisia tietoja ja arvionsa 

toimintojaksosta, sen valmistelusta ja seurannasta. Osallistujien on käytettävä 

Euroopan komission tarjoamaa vakiomuotoista verkkokyselyä 

(osallistujaraportti) palautteensa antamiseen.  

- Avustuksen saajan on raportoitava Euroopan solidaarisuusjoukot raportointi- ja 

hallinnointityökalussa kaikista hankkeessa toteutetuista toiminnoista. 

- Jos toiminnon kesto on pidempi kuin osallistujan kanssa tehdyssä sopimuksessa, 

avustuksen saajan on muutettava sopimusta pidemmän keston mukaiseksi, 

mikäli jäljellä oleva tuki riittää siihen. Tällöin avustuksen saajan on ilmoitettava 

Euroopan solidaarisuusjoukot raportointi- ja hallinnointityökalussa hyväksytyn 

sopimusmuutoksen mukainen uusi alkamis- ja päättymispäivä. 

C1. Hallinnolliset kustannukset 

(a) Avustuksen määrän laskeminen: Avustusmäärä lasketaan kertomalla 

vapaaehtoistiimien toimintojen määrä ja/tai osallistujien määrä 

yksilötoiminnoissa (ilman tukihenkilöitä) sopimuksen liitteen IV mukaisesti 

sovellettavalla yksikkökorvauksella enimmäismäärään asti.  

 

(b) Korvausperuste: avustuksen saamisen ehtona on, että avustuksen saaja toteuttaa 

hankkeen toiminnot kansallisen toimiston hyväksymän hankehakemuksen 

mukaisesti. 

 

(c) Tositteet: Toimintojen toteuttaminen kuvataan loppuraportissa. 

 

(d) Raportointi: Avustuksen saajan on raportoitava Euroopan solidaarisuusjoukot 

raportointi- ja hallinnointityökalussa kaikista hankkeessa toteutetuista 

toiminnoista. 

C2. Organisointituki  

(a) Calculation of the grant amount: the grant amount is calculated by multiplying the 

number of days per participant by the unit contribution applicable per day for the 

host country concerned, as specified in Annex IV of the Agreement. The 

calculation may include one travel day before the activity and one travel day 
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following the activity (if relevant), and up to four additional days for participants 

receiving a green travel grant. The calculation may include accompanying persons. 

 

Persons taking part in preparatory visits are not considered for calculation of the 

organisational support grant (specific funding is available for preparatory visits). 

 

(b) Triggering event: the event that conditions the entitlement to the grant is that the 

participant has actually undertaken the activity. 

 

(c) Tositteet:  

Todiste osallistumisesta toimintoon ilmoituksena, jonka ovat allekirjoittaneet 

osallistuja ja vastaanottava organisaatio ja jossa esitetään osallistujan nimi, toiminnon 

tarkoitus, tapahtumapaikka, alkamis- ja päättymispäivät.  

(d)  Raportointi:  

- Avustuksen saajan on raportoitava Euroopan solidaarisuusjoukot raportointi- ja 

hallinnointityökalussa kaikista hankkeessa toteutetuista toiminnoista. 

- Participants in the activities must provide their feedback in terms of factual 

information and their appreciation of the activity period, its preparation and 

follow-up. The participants must use the standard on-line questionnaire provided 

by the European Commission (the participant report) when submitting their 

feedback 

D. Osallisuustuki (Inkluusiotuki)  

(a) Calculation of the grant amount: the grant amount is calculated by multiplying 

the number of activity days of each participant with fewer opportunities by the 

unit contribution applicable for the relevant host country, as specified in Annex 

IV of the Agreement. One travel day before the activity and one travel day 

following the activity, and up to four additional days for participants receiving a 

green travel grant may be included in the calculation. The calculation must 

exclude accompanying persons. 

 

(b) Triggering event: the event that conditions the entitlement to the grant is that the 

participant is a young person with fewer opportunities has actually undertaken 

the activity. 

 

(c) Supporting documents:  

Proof of implementation of the additional measures and activities undertaken to 

promote social inclusion will be required, in the form of a description of these 

measures in the final report. Proof of attendance of the activity in the form of a 

declaration signed by the participant and the host organisation specifying: the 

name of the participant, the host organisation, the purpose of the activity, venue, 
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starting and end dates. The declaration should also include make reference to the 

additional support received by the participant.  

 

(d) Reporting: 

− The beneficiary must report in the European Solidarity Corps reporting and 

management tool on all activities realised under the project. 

− The beneficiary must specifically report in the European Solidarity Corps 

reporting and management tool on the barriers faced by the participant as 

well as on the additional measures and activities carried out to support 

his/her participation. 

−  

E. Preparatory visits 

(a) Calculation of the grant amount: the grant amount is calculated by multiplying the 

total number of persons participating in preparatory visits by the unit contribution 

applicable, as specified in Annex IV of the Agreement and with the limitations 

specified in the Programme Guide.  

 

(b) Triggering event: the event that conditions the entitlement to the grant is that the 

person has actually undertaken the preparatory visit. 

 

Supporting documents: proof of attendance of the preparatory visit in the form of an agenda 

and a declaration signed by the participant and by the hosting organisation specifying the 

name of the person, the purpose of the activity. 

 

F1. Online Linguistic Support (OLS)  

- The beneficiary must ensure that OLS accesses are awarded to all eligible 

participants (as soon as possible after their selection for the activity). 

- Participants can take as many language courses  (and assessments)  as they wish, in 

the languages  of the choice available  in the  OLS tool. 

- The OLS language courses must be used in the period between the OLS access is 

granted and the end of the activity. 

- The beneficiary must monitor the use of the Online Language Support by 

participant on the basis of the information provided through the related 

management tool. 

- The beneficiary must make every effort to ensure that all the OLS accesses (which 

include both assessments and courses) are actively used by the selected participants. 
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- By signing the activity agreement, participants commit to give the necessary   

attention   to their language   learning, by using the OLS language assessment and 

courses before (and,  if relevant, during) the mobility, if awarded. 

- The beneficiary must act in line with the guidelines for use of OLS provided by the 

OLS service providers. 

- The beneficiary must report on the number of used language assessments and 

courses in their reports.  

- In case of significant number of unused OLS  accesses at the time of final 

beneficiary report submission, the NA may decide to take this into account in the 

evaluation of the project results, in relation to the beneficiary. 

F2. Language learning support 

(Vain vapaaehtoishankkeille, joiden toiminnot 60 päivää tai enemmän) 

For cross-border activities this unit cost is eligible only for languages and/or levels not 

offered by the Online Language Support.  

(a) Calculation of the grant amount: the grant amount is calculated by multiplying the 

total number of participants receiving linguistic support by the unit contribution as 

specified in Annex IV of the Agreement. Participants that have received Online 

Linguistic Support will be excluded from this calculation 

(b) Triggering event: the event that conditions the entitlement to the grant is that the 

participant has actually undertaken language preparation in the language of 

instruction or work. 

(c) Supporting documents:  

− proof of attendance of language courses in the form of a declaration signed by the 

course provider, specifying the name of the participant, the language taught, the 

format and duration of the provided courses, or 

− invoice for the purchase of learning materials, specifying the language concerned, 

the name and address of the body issuing the invoice, the amount and currency, and 

the date of the invoice, or 

− in case the linguistic training is provided directly by the beneficiary: a declaration 

signed and dated by the participant providing the training, specifying the name of 

the participant, the language taught, the format and duration of the linguistic 

training provided. 
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II.  BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT TOSIASIALLISESTI 

AIHEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN KORVAAMISEEN PERUSTUVAT 

SÄÄNNÖT 

 

II.1. Todellisten kustannusten korvaamisen edellytykset 

Silloin kun tuki maksetaan todellisten kustannusten korvauksina, sovelletaan seuraavia 

ehtoja: 

 

(a) ne ovat aiheutuneet avustuksen saajalle 

 

(b) ne ovat aiheutuneet sopimuksen I.2.2 artiklassa määriteltynä ajanjaksona 

 

(c) ne on ilmoitettu liitteen II mukaisessa talousarviossa tai ne ovat avustuskelpoisia 

sopimuksen artiklan I.3.3 varainsiirtojen mukaisesti 

 

(d) ne ovat aiheutuneet hankkeen yhteydessä liitteessä II kuvatulla tavalla ja ovat sen 

toteutuksen kannalta välttämättömiä 

 

(e) ne ovat yksilöitävissä ja todennettavissa ja erityisesti kirjattu avustuksen saajan 

kirjanpitoon ja määritelty sen maan sovellettavien kirjanpitostandardien 

mukaisesti, jossa avustuksen saajan kotipaikka on, ja avustuksen saajan 

tavanomaisia kustannuslaskentakäytäntöjä noudattaen   

 

(f) ne ovat sovellettavan vero- ja sosiaalilainsäädännön mukaisia  

 

(g) ne ovat kohtuullisia ja perusteltuja sekä moitteettoman varainhoidon periaatteen 

mukaisia erityisesti taloudellisuuden ja tehokkuuden suhteen 

 

(h) tämän liitteen I artiklassa määritellyt yksikkökorvaukset eivät kata niitä. 

 

II.2. Todellisten kustannusten laskeminen 

A. Poikkeukselliset kustannukset 

(a) Tuen määrän laskeminen: avustuksella korvataan 80 prosenttia tosiasiallisesti 

aiheutuneista avustuskelpoisista kustannuksista, 80 prosenttia avustuskelpoisten 

osallistujien kalliista matkoista aiheutuneista avustuskelpoisista kustannuksista ja 

100 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista, jotka ovat tosiasiallisesti aiheutuneet 

muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien nuorten osallistumisesta, tehostettuun 

mentorointiin liittyvistä kustannuksista, viisumeihin liittyvistä kustannuksista, 

oleskeluluvista, rokotuksista, lääkärintodistuksista jne.  

(b) Avustuskelpoiset kustannukset:  
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– Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, kun kansallinen toimisto vaatii vakuutta 

avustuksen saajalta sopimuksen I.4.2 artiklan mukaisesti.   

 

- Avustuskelpoisten osallistujien kustannukset matkustamisesta 

taloudellisemmalla mutta myös tehokkaammalla tavalla silloin, kun vakio 

rahoitussääntöjen mukaiset korvaukset eivät kata niistä vähintään 

70:ä prosenttia. Kalliista matkoista aiheutuvat poikkeukselliset kustannukset 

korvaavat vakiomuotoisen matkatuen. 

– Kustannukset, jotka aiheutuvat sellaisten nuorten muiden kanssa tasa-arvoisen 

osallistumisen tukemisesta, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia tai 

joilla on erityistarpeita: 

o Kustannukset, jotka liittyvät kohtuullisiin mukautuksiin tai apuvälineiden 

hankintoihin.  

o Kustannukset, jotka liittyvät tehostettuun mentorointiin (ts. räätälöityjen 

valmistelu-, toimeenpano- ja jatkotoimiin). Hakijoiden on todistettava, että 

vakiorahoitussääntöjen mukainen korvaus (päiväkohtainen osallisuustuki/ 

osallistuja) ei kata vähintään 80:ä prosenttia tehostetun mentoroinnin 

kustannuksista. Myönnettäessä, tehostetusta mentoroinnista aiheutuvat 

poikkeukselliset kustannukset korvaavat osallisuustuen. 

o Kustannukset, jotka liittyvät henkilökohtaisiin vakuutuksiin maansisäisessä 

vapaaehtoispalvelussa. 

o Akateemisen tai ammatillisen pätevyyden tunnustamiseen liittyvät 

kustannukset (esim. oikeaksi todistettavat jäljennökset, auktorisoitu 

kääntäjä, hallinnolliset kulut, kelpoisuuskoe, jne.). 

o Viisumit, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset, clearance 

requirements costs ja niihin liittyvät kustannukset. 

 

(c) Tositteet: 

– Proof of the cost of the financial guarantee issued by the body providing the 

guarantee to the beneficiary, specifying the name and address of the body 

issuing the financial guarantee, the amount and currency of the cost of the 

guarantee, and providing the date and signature of the legal representative of 

the body issuing the guarantee.  

 

– In the case of travel costs: proof of payment of the related costs on the basis of 

invoices specifying the name and address of the body issuing the invoice, the 

amount and currency, the date of the invoice and the travel route. 

 

– In the case of costs to support the participation of young people with fewer 

opportunities: proof of payment of the related costs on the basis of invoices 
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specifying the name and address of the body issuing the invoice, the amount 

and currency, and the date of the invoice; 

 

– In the case of costs related to visas, residence permits and vaccinations, as well 

as other costs specified above: proof of payment on the basis of invoices 

specifying the name and address of the body issuing the invoice, the amount 

and currency, and the date of the invoice. 

 

(d) Raportointi: 

− For direct costs: for each cost item in this budget category, the beneficiary must 

report the type of costs and the real amount of costs incurred 

− For indirect costs: no reporting required. 

III. HANKETOIMINTOJEN AVUSTUSKELPOISUUSEHDOT 

 

a) Avustuksen saajan on varmistettava, että hanketoiminnot, joille avustus myönnettiin, 

ovat avustuskelpoisia Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmaoppaassa vahvistettujen 

sääntöjen mukaisesti.  

b) Matkustusaikaa ei oteta huomioon määritettäessä ohjelmaoppaassa täsmennetyn 

liikkuvuustoimintojen avustuskelpoisen vähimmäiskeston noudattamista.  

c) Kansallisen toimiston on ilmoitettava avustuskelvottomiksi sellaiset toiminnot, jotka 

eivät ole ohjelmaoppaan sääntöjen mukaisia (sellaisina kuin säännöt ovat 

täydennettyinä tässä liitteessä vahvistetuilla säännöillä), ja kyseisiä toimintoja 

koskevat avustusmäärät on perittävä täysimääräisesti takaisin. Perinnän on katettava 

kaikki kululuokat, joista avustuskelvottomalle toiminnolle myönnettiin avustusta. 

d) The eligible minimum duration of activities specified in the European Solidarity Corps 

Programme Guide is the minimum duration of the activity excluding time for travel.  

e) Regarding costs incurred in relation to Preparatory Visits (where applicable) by 

participants who did not subsequently undertake any Individual Volunteering or 

Volunteering Teams activities, the beneficiary shall submit a justification to the 

National Agency explaining the reasons for not implementing activities in relation to 

the young participant concerned. The National Agency may approve such a request 

based on this justification. 

IV. LOPPURAPORTTI 

Loppuraportti arvioidaan yhdessä osallistujaraporttien ja muiden tämän 

avustussopimuksen vaatimien hankkeeseen liittyvien asiakirjojen kanssa huomioiden 
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Euroopan solidaarisuusjoukkojen asettamat laatuvaatimukset. Arvioinnissa voidaan antaa 

enintään 100 pistettä. Yhteisiä arviointikriteerejä käytetään mitattaessa, missä määrin 

hanke toteutettiin tämän sopimuksen liitteessä II määritettyjen tavoitteiden ja Euroopan 

solidaarisuusjoukot -laatustandardien mukaisesti. 

Avustuksen saajan on toimitettava loppuraportti hankkeen päättymispäivän jälkeen. 

Loppuraportin toimittaminen aiemmin voitaisiin katsoa pyynnöksi päättää avustussopimus 

ennenaikaisesti, ja arviointipisteitä voidaan alentaa sen perusteella. 

V.  AVUSTUKSEN VÄHENTÄMINEN PUUTTEELLISEN, OSITTAISEN TAI 

VIIVÄSTYNEEN TOTEUTUKSEN VUOKSI  

 

Kansallinen toimisto voi avustuksen saajan loppuraportin (mukaan lukien toimintoihin 

osallistuvien yksittäisten osallistujien raportit) perusteella todeta hankkeen toteutuksen 

olevan puutteellista, osittaista tai viivästynyttä.  

Lisäksi kansallinen toimisto voi myös ottaa huomioon muista asiaankuuluvista lähteistä 

saamansa tiedot, jotka osoittavat, että hanketta ei toteuteta sopimuksen määräysten 

mukaisesti. Muita tietolähteitä voivat olla kansallisen toimiston tekemät seurantakäynnit, 

laatumerkkiraportit, asiakirjatarkastukset tai paikan päällä tehtävät tarkastukset. 

Loppuraportti arvioidaan laatukriteerien perusteella, ja sille voidaan antaa enintään 100 

pistettä. Jos loppuraportti saa yhteensä alle 50 pistettä, kansallinen toimisto voi pienentää 

organisointitukeen myönnetyn avustuksen lopullista määrää toiminnon puutteellisen, 

osittaisen tai viivästyneen toteutuksen perusteella, vaikka kaikki ilmoitetut toiminnot 

olisivat avustuskelpoisia ja ne olisi tosiasiallisesti toteutettu.  

If the NA considers that the implementation of the Project does not respect the quality 

commitment undertaken by the beneficiary, the NA may in addition or alternatively initiate 

the observation procedure and require the beneficiary to develop and implement an action 

plan within an agreed timeframe to ensure respect of the applicable requirements. If the 

beneficiary does not implement the action plan in a satisfactory manner by the due date, 

the NA may suspend or withdraw the Quality Label. 

Loppuraportti arvioidaan samassa yhteydessä kuin toimintoon osallistujien raportit 

käyttäen yhteistä laatukriteeristöä, jonka tärkeimmät kriteerit ovat seuraavat: 

- Missä määrin toiminto toteutettiin hyväksytyn tukihakemuksen mukaisesti 

(type and number of activities, number of participants, policy priorities).  

- Oppimistulosten laatu ja osallistujien oppimistulosten tunnustamista / 

todistamista koskevien järjestelyjen laatu. 

- Vaikutus kohderyhmiin, osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin.  
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- The quality of the practical arrangements provided in support of the activity, 

in terms of preparation, monitoring and support to participants during their 

activity  

- The extent to which the grant amounts due to participants were transferred 

to them in accordance with the contractual provisions set out in the 

agreement between the respective beneficiary and participant following the 

templates provided in Annex V of the Agreement. 

Avustusta voidaan pienentää puutteellisen, osittaisen tai viivästyneen toteutuksen 

perusteella vähentämällä organisointituen lopullisesta summasta: 

• 25 prosenttia, jos loppuraportti saa vähintään 40 mutta alle 50 pistettä 

• 50 prosenttia, jos loppuraportti saa vähintään 25 mutta alle 40 pistettä 

• 75 prosenttia, jos loppuraportti saa alle 25 pistettä. 

 

In addition, the NA may reduce the final grant amount for organisational support by up 

to 100% in case the final report evaluation, a monitoring visit or on-the-spot check 

shows that European Solidarity Corps quality standards have not been respected. 

VI. AVUSTUKSEN MUUTTAMINEN   

 

I.3.1 artiklassa mainittua avustuksen enimmäismäärää voidaan korottaa tekemällä muutos 

avustussopimukseen seuraavissa tapauksissa: 

 

Hankkeen aloittamista seuraavan 12 kuukauden ajanjakson päättymiseen asti avustuksen 

saaja voi esittää perusteltuja pyyntöjä lisävarojen saamiseksi poikkeuksellisiin kuluihin ja 

osallistujien osallisuustukeen, jos näitä lisätarpeita ei voida kattaa siirtämällä varoja 

olemassa olevan avustusmäärän sisällä ilman, että se vaikuttaa kielteisesti liitteessä II 

täsmennettyjen tavoitteiden saavuttamiseen. 

Kansallinen toimisto ottaa huomioon tällaiset pyynnöt, jos varoja on jäljellä tähän 

tarkoitukseen. Jos lisävaroja koskeva pyyntö hyväksytään, kansallisen toimiston on 

arvioitava, onko lisävaroja koskeva muutos tehtävä välittömästi vai myöhemmässä 

vaiheessa.  

Kansallisen toimiston on perustettava arviointinsa avustuksen saajan käytettävissä jo 

olevaan ennakkomaksun määrään, pyydettyjen lisävarojen määrään ja hyväksyttyjen 

kulujen luonteeseen. Kansallisen toimiston on tehtävä pyydetty muutos kiireellisesti, jos se 

on tarpeen sitä varten, että avustuksen saaja voi noudattaa osallisuustuen myöntämistä 

osallistujille koskevia sääntöjä siten kuin erityisehdoissa täsmennetään. 
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VII. AVUSTUKSEN SAAJAN TARKASTUKSET JA TOSITTEIDEN 

ESITTÄMINEN 

 

Avustuksen saaja voi sopimuksen liitteessä I olevan II.27 artiklan mukaan olla 

sopimukseen liittyvien tarkastusten kohteena. Tarkastusten tavoitteena on varmentaa, 

hallinnoiko avustuksen saaja avustusta sopimuksessa esitettyjen sääntöjen mukaisesti, jotta 

voidaan määritellä lopullinen avustusmäärä, johon avustuksen saaja on oikeutettu. 

Loppuraportin tarkastus on suoritettava kaikille hankkeille. Lisäksi hankkeelle saatetaan 

tehdä vielä asiakirjatarkastus tai tarkastus paikan päällä, jos avustussopimus sisältyy 

kansallisen toimiston otokseen, jota Euroopan komissio vaatii, tai jos kansallinen toimisto 

on valinnut sen riskiarvioinnin perusteella kohdennettuun tarkastukseen. 

Loppuraportin tarkastusta ja asiakirjatarkastusta varten avustuksen saajan on toimitettava 

kansalliselle toimistolle I.2 jaksossa määritettyjen tositteiden fyysiset tai sähköiset kopiot, 

ellei kansallinen toimisto vaadi toimittamaan alkuperäisiä tositteita. Kansallisen toimiston 

on palautettava alkuperäiset tositteet avustuksen saajalle analysoituaan ne. Jos avustuksen 

saajalla ei ole laillisia valtuuksia lähettää alkuperäisiä asiakirjoja loppuraportin tarkastusta 

tai asiakirjatarkastusta varten, niiden sijasta voidaan lähettää tositteiden kopio. 

Kansallinen toimisto voi missä tahansa tarkastuksessa vaatia avustuksen saajaa esittämään 

lisätositteita tai todisteita, joita vaaditaan yleensä jonkin muun tyyppisessä tarkastuksessa, 

yleisten ehtojen II.27 artiklan mukaisesti. 

Erilaisiin tarkastuksiin on kuuluttava seuraavat: 

a) Loppuraportin tarkastus 

 

Loppuraportin tarkastus suoritetaan loppuraporttivaiheessa kansallisen toimiston tiloissa, 

jotta voidaan määritellä lopullinen avustusmäärä, johon avustuksen saaja on oikeutettu.  

Avustuksen saajan kansalliselle toimistolle toimittaman loppuraportin on sisällettävä 

seuraavat tiedot (jos niitä sovelletaan kyseiseen toiminnan muotoon ja hankkeeseen): 

• Käytetyt yksikkökorvaukset kululuokissa: 

− Matkatuki 

− Organisointituki 

− Osallisuustuki 

− Taskuraha 

− Kielivalmennustuki 

− Valmisteleva vierailu 

 

• Todelliset kustannukset kululuokissa: 

− Poikkeukselliset kulut 

 

b) Asiakirjatarkastus 
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Asiakirjatarkastus on tositteiden perusteellinen tarkastus, joka suoritetaan kansallisen 

toimiston tiloissa joko loppuraporttivaiheessa tai sen jälkeen. Avustuksen saajan on 

pyydettäessä toimitettava kansalliselle toimistolle tositteet kaikista kululuokista. 

c) Paikan päällä tehtävät tarkastukset  

 

Kansallinen toimisto tekee tarkastukset paikan päällä avustuksen saajan tiloissa tai muissa 

hankkeen toteuttamisen kannalta olennaisissa tiloissa. Paikan päällä tehtävien tarkastusten 

aikana avustuksen saajan on annettava kansallisen toimiston tarkasteltavaksi alkuperäiset 

tositteet kaikista kululuokista ja annettava kansalliselle toimistolle pääsy hankkeen 

kustannuksia koskeviin kirjauksiin avustuksen saajan kirjanpidossa. 

Paikan päällä tehtävät tarkastukset voidaan toteuttaa seuraavissa muodoissa: 

- Paikan päällä tehtävä tarkastus hankkeen toteutuksen aikana: Tämä tarkastus 

tehdään hankkeen toteutuksen aikana, jotta kansallinen toimisto voi varmentaa 

suoraan hankkeen kaikkien toimintojen ja osallistujien todenmukaisuuden ja 

avustuskelpoisuuden; 

- Paikan päällä tehtävä tarkastus hankkeen päättymisen jälkeen: Tämä tarkastus 

tehdään hankkeen päättymisen jälkeen ja yleensä loppuraportin tarkastuksen jälkeen. 

Tositteiden lisäksi avustuksen saajan on annettava kansalliselle toimistolle pääsy 

avustuksen saajan hanketta koskevien kulujen tilikirjauksiin. 

- Järjestelmätarkastus 

Järjestelmätarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että avustuksen saajan järjestelmä 

soveltuu säännönmukaisten avustushakemusten tekemiseen ohjelman puitteissa ja että 

avustuksen saaja noudattaa laatumerkkinsä tuloksena annettuja sitoumuksia. 

Järjestelmätarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että avustuksen saaja noudattaa 

täytäntöönpanovaatimuksia, joihin se on sitoutunut Euroopan solidaarisuusjoukot -

ohjelman puitteissa. Avustuksen saajan on sallittava se, että kansallinen toimisto 

varmentaa hankkeen kaikkien toimintojen ja osallistujien todenmukaisuuden ja 

avustuskelpoisuuden kaikkien asiakirjojen avulla, mukaan luettuina video- ja 

valokuvatallenteet toteutetuista toiminnoista, jotta voidaan sulkea pois 

kaksinkertainen rahoitus tai muut sääntöjenvastaisuudet. 

 


