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EU-login, OID-kod och Erasmus+ ansökan
• EU-login

• Användarnamnet och lösenord
• Behövs för att logga in i Erasmus+-portalen (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-

esc/home/)

• OID-kod (= Organisation ID)
• Innehåller alla informationen om er organisation
• Glöm inte obligatoriska bilagor!

• Erasmus+ ansökan
• Alla ansökningsblanketter i samma plats
• Viktig: välja den riktiga ansökningsblanketten!  KAXXX-SCH, t. ex. KA122-SCH

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


Erasmus+ and ESC page

EU-login

OID

Ansökningar

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

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


EU-login
• Anvisningar för att skapa EU-login: 

https://www.oph.fi/sites/default/files
/documents/Registrering%20i%20EU
%20login.pdf

• EU-login skapas här: 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Registrering%20i%20EU%20login.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/cas/


EU-login

Efter du har skapat din konto ska du få mera
anvisningar till din e-post om kontobekräftelsen och
lösenordet



OID-kod
• Anvisningar här: 

https://www.oph.fi/sites/d
efault/files/documents/oid-
kod-anvisningar-
15012020_ylsiv_final_0.pdf

• OID-sidan är uppdaterad
visuellt men informationer i 
anvisningar är samma

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oid-kod-anvisningar-15012020_ylsiv_final_0.pdf


OID-kod
• Under Organisations

kan vi
• registrera vår

organisation Register
my organisation

• uppdatera vår
organisationens
informationMy 
organisations



OID-kod
• Obligatoriska bilagor:

1. Legal Entity (rättssubjektsblankett)
• Utbildningsordnarens uppgifter
• Kommissionens blankett: https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_sv

2. Official Supporting Documents (bilaga till rättssubjektsblanketten)
• Basinformationsblankett för skolor och daghem skolans/daghemmets uppgifter
• UBSs blankett: 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Blankett%20f%C3%B6r%20basuppgifter%20om%
20skolor%20daghem%20%28bilaga%20f%C3%B6r%20r%C3%A4ttssubjektsblankett%29.docx

3. Financial Identification (kontouppgiftsblankett)
• Utbildningsordnarens uppgifter
• Kommissionens blankett: https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_sv

• Viktigt! Kolla på anvisningar vem ska underteckna dokumenter

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_sv
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Blankett%20f%C3%B6r%20basuppgifter%20om%20skolor%20daghem%20%28bilaga%20f%C3%B6r%20r%C3%A4ttssubjektsblankett%29.docx
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_sv


OID-kod
• Några tipps:

• Fylla i också FO-numret i Registration number!
• Det är viktigt att ha många auktoriserade användare i OID

• Om er organisation har OID-kodet men ni har inte tillgången till det kontakta
oss på UBS (erasmus.yleissivistava@oph.fi)

• Om någonting fattas inget hinder för att lämna in ansökan
• Vi kollar alla OID-koder och är i kontakt med er om nödvändig

mailto:erasmus.yleissivistava@oph.fi


Erasmus+ ansökan
• Alla Erasmus+ 

ansökningsblanketter
hittar vi under
Opportunities
Erasmus+



Erasmus+ ansökan
• För ansökningsblanketter

för allmänbildande
utblidning, välja See open 
calls under School 
education



Erasmus+ ansökan
• Välja den riktiga

blanketten…
• KA121-SCH: ackrediterade

mobilitetsprojekt
• KA122-SCH: kortvariga

mobilitetsprojekt
• KA210-SCH: småskaliga

partnerskap
• KA220-SCH: 

samarbetspartnerskap

• …och klicka Apply!



Erasmus+ ansökan
• Under Applications 
My applications
hittar ni alla era
ansökningar



Erasmus+ ansökan
• Några tipps:

• KA1-konsortiet och KA2-projekt: glöm inte mandat!
• Ladda ner ansökningsblanketten som PDF och skriva ansökan med Word
• Declaration on Honour: undertekningoch datum
• Om det finns tekniska problem, kontakta oss så snabbt som mögligt!

• E-post med skärmbilder

• Ansökningsinfos och frågetimmar: 
https://www.oph.fi/sv/projekt/vara-tjanster-internationalisering-
inom-allmanbildande-utbildning-2022

https://www.oph.fi/sv/projekt/vara-tjanster-internationalisering-inom-allmanbildande-utbildning-2022


Tack!
• Om ni har frågor, vänligen kontakta oss

• E-post: erasmus.yleissivistava@oph.fi
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