Sähköposti KA122-SCH -hankkeiden yhteyshenkilöille 10.5.2022
Aihe: Erasmus+ KA122 -hankkeiden infokirje 2/2022
Tässä infokirje Erasmus+ KA122 -hankkeenne koordinoimisesta. Hankeohjauksessamme lähetämme KA1 hankkeiden yhteyshenkilöille infokirjeitä, joissa kerromme avustuksen ajankohtaisista asioista.
Ajankohtaista
Erasmus+ Beneficiary Module on avautunut käyttöönne osalla hankkeista, ja varmaan myös lopuilla
hankkeista pikapuoliin. Mutta Beneficiary Module -kehitystyö jatkuu edelleen. Kaikki ei siis ole vielä ihan
valmista, mutta esimerkiksi liikkuvuuksien kirjaus jo onnistuu, jos BM on avautunut hankkeellesi.
Yhteyshenkilö kirjaa jokaisen liikkuvuusjakson osallistujan Beneficiary Moduleen (BM). Jos olet tallentanut
liikkuvuusjakson Erasmus+ Beneficiary Module -välineeseen niin, se lähettää osallistujaraportin osallistujalle
heti liikkuvuusjakson päätyttyä. Beneficiary Moduleen teet myös hankkeen loppuraportin, mutta tämä
toiminnallisuus ei ole vielä käytössä. Ensimmäinen käyttöönotto webinaarimme on 18.5.2022 klo 15-16 ks.
tulossa olevat webinaarit alla.
•
•
•

Siirry BM: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
Siirry BM -ohjeeseen: https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Beneficiary+Guides++Project+implementation+phase
Siirry liikkuvuusjakson BM-kirjausohjeeseen:
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=44166165

Ukrainasta paossa olevien tukeminen: Euroopan unioni tarjoaa Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot
-ohjelmien hanketoimijoille mahdollisuuden tukea sotaa paenneita ja siitä kärsiviä ukrainalaisia. Käynnissä
olevissa Erasmus+ KA1 -hankkeissa on mahdollista kohdentaa vielä käyttämättä olevaa hankeavustusta
tukitoimiin alkuperäistä sopimusta täydentämällä.
•

Lue lisää https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ukrainasta-paossa-olevien-tukeminen-tarkennetutohjeet-erasmus-ja-euroopan

Tulossa olevat webinaarit
•

•

Viestintä- ja vaikuttavuusinfo yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ -hankkeille 10.5.2022 15–16
• Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/viestinta-ja-vaikuttavuusinfoyleissivistavan-koulutuksen-erasmus-hankkeille
Erasmus+ Beneficiary Module -info yleissivistävän- ja aikuiskoulutuksen toimijoille 18.5.2022 klo 1516
• Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-beneficiary-module-infoyleissivistavan-ja-aikuiskoulutuksen-toimijoille

KA121-SCH -ohjeet
•

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka121-sch

Lisätietoja
•
•
•

Sirkka Säikkälä, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 338 583
Liisi Airas, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 331 565
Maive Matikainen, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 338 613

•

Janne Airaksinen, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 331 859

Beklagar att informationsbrevet denna gång endast är på finska. Viktiga punkter:
Aktuellt
Erasmus+ Beneficiary Module har öppnat upp för några av projekten, och förmodligen för resten av
projekten så snart som möjligt. Utvecklingsarbetet fortsätter, allt är alltså inte klart än, men du kan göra
inlägg för exempelvis mobilitet. Kontaktpersonen registrerar varje deltagare i mobilitetsperioden till
Beneficiary Modul (BM). Om du har sparat en mobilitetsperiod i Erasmus + Beneficiary Module skickar den
en deltagarrapport till deltagaren omedelbart efter mobilitetsperiodens slut. I Beneficiary Module kommer
du också att göra en slutrapport om projektet, men denna funktionalitet är ännu inte tillgänglig. Den första
BM -webbinarium är den 18 maj 2022 kl. 15.00 - 16 (på finska)
•
•
•

Gå till BM: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
Gå ill BM-instruktionen: https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Beneficiary+Guides++Project+implementation+phase
Gå till BMs utstationeringsguide för mobilitetsperioden:
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=44166165

Stöd för personer som flytt från Ukraina: Europeiska unionen erbjuder pågående projekt inom
programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren möjligheten att stödja personer som är på flykt
undan kriget i Ukraina. Genom att komplettera det ursprungliga avtalet är det möjligt att inom Erasmus+programmets pågående KA1-projekt rikta projektunderstöd som ännu inte använts till åtgärder som stöder
ukrainare på flykt.
•

Läs mer: https://www.oph.fi/sv/program/stod-personer-som-flytt-fran-ukraina-preciseradeanvisningar-projekt-inom-erasmus-och

Tulossa olevat webinaarit (på finska)
•

•

Viestintä- ja vaikuttavuusinfo yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ -hankkeille 10.5.2022 15–16
• Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/viestinta-ja-vaikuttavuusinfoyleissivistavan-koulutuksen-erasmus-hankkeille
Erasmus+ Beneficiary Module -info yleissivistävän- ja aikuiskoulutuksen toimijoille 18.5.2022 klo 1516
• Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-beneficiary-module-infoyleissivistavan-ja-aikuiskoulutuksen-toimijoille

Till deltagare i kortvariga mobilitetsprojekt (KA122-SCH)
•

https://www.oph.fi/sv/program/till-deltagare-i-kortvariga-mobilitetsprojekt-ka122-sch

