HAKULOMAKEOHJE ERASMUS+ YLEISSIVISTÄVÄLLE KOULUTUKSELLE VUONNA
2022 KA121-SCH AKKREDITOITUJEN RAHOITUSHAKU (päivitetty 8.2.2022)

Applications
- My applications

Hakuaika päättyy 23.2.2022 klo 13 Suomen aikaa (CET klo 12).
• Hakulomake KA121-SCH on englanninkielinen mutta voit täyttää sen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
• Kuka voi hakea? Vain akkreditoidut organisaatiot ja konsortion koordinaattorit https://bit.ly/3zo7dA9
• Hakemukset käsitellään ja arvioidaan Suomen Erasmus+ kansallisessa toimistossa, Opetushallituksessa, jonka
nimi on englanniksi FI01 Finnish National Agency for Education EDUFI.
• Haettujen liikkuvuuksien pitää noudattaa akkreditointihakemuksenne suunnitelmaa ja tavoitteita. Liikkuvuudet
toteutetaan noudattaen Erasmus+ -laatuvaatimuksia. Avaa siis taustamateriaaliksesi hyväksytty
akkreditointihakemuksenne jo tässä vaiheessa.
Liikkuvuusmuodot
• Henkilökunta: job shadowing -jakso, opettaminen ulkomailla, kurssille osallistuminen,
• Oppilasliikkuvuus: ryhmäliikkuvuus, lyhytkestoinen liikkuvuus, pitkäkestoinen liikkuvuus
• Muu toiminta: kutsutut asiantuntijat, opettajaopiskelijaharjoittelijoiden vastaanottaminen, valmistelevat
vierailut
Hakulomake on osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
• Kirjaudu sisään EU Login -tunnuksillasi sivun oikeassa ylälaidassa
• Hakulomakkeen löydät valitsemalla vasemman laidan valikosta Opportunities → Erasmus+ → School Education –
ruudussa See open calls → Accredited projects for mobility of learners and staff in school education KA121-SCH ruudussa Apply.
• Ohje EU Login -tunnuksen luomiseen löytyy https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-logintunnuksen-ohje.pdf
• Lue Erasmus+ -ohjelmaopas https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022
• Lue liikkuvuushankkeiden laatuvaatimukset https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
• Lomake tallentaa tiedot automaattisesti joka toinen sekunti
• Kun olet aloittanut hakulomakkeen täydentämisen, ja jatkat sitä, niin EU Login -kirjaudu hakulomakeosoitteessa.
Klikkaa sitten vasemman palkin keskivaiheilta My applications ja avaa lomakkeesi.
• Opetushallituksen verkkosivu oph.fi/KA120-SCH

Osallistu infoon
https://bit.ly/3sSvhtS
Hakemus on dynaaminen eli sen kysymykset muuttuvat valintojesi mukaan. Lomakkeessa on useita
erilaisia toiminnallisuuksia, joista sinun kannattaa olla tietoinen.

Katso tästä? -merkistä
erilaisten symbolien
merkitykset

Muutaman symbolin
merkitys.

APPLICATION DETAILS
Käytä akkreditoitua
OID-koodianne.

Rahoituskausi alkaa
1.6.2022 ja kesto on 15 kk
(mutta 12 kk kohdalla voit
pyytää jatkoaikaa 24 kk
saakka).

Lähetys -nappi
aktivoituu, kun olet
täydentänyt kaikki
pakolliset kentät.

Voit laajentaa
näkymän.

Tästä näet, onko akkreditointinne
organisaation vai konsortion
koordinaattorin.

Huomaa, että usein näytöllä oikeaan
reunaan ja alareunaan tulee
vierityspalkki. Jos kaikki tieto ei ole
nähtävilläsi, niin vieritä palkkia.

Saat tästä
painikkeesta käyttöösi
pdf-tiedoston.

PARTICIPATING ORGANISATIONS
Järjestelmä hakee tietoja hakulomakkeeseen OID-koodin kautta, ja myös tarkistaa akkreditoitumisenne.

Tässä nimetty henkilö allekirjoittaa hakemuksen
liitteen ”Declaration On Honour”

HUOMAA, ETTÄ ULKOMAISTEN KOHTEIDEN/PARTNEREIDEN NIMIÄ EI TÄYDENNETÄ HAKEMUKSEEN.

PARTICIPATING ORGANISATIONS / JOS KONSORTION KOORDINAATTORIHAKEMUS
o

OID-koodi -ohje
https://www.oph.fi/sites/de
fault/files/documents/oidohje_07012020_ylsiv002.pdf

Konsortion rahoitushakemukseen tarvitset myös suomalaisten jäsenten OID-koodit sekä yhteyshenkilöiden että laillisen edustajan tiedot.
▪ Konsortiossa on aina vähintään yksi jäsenorganisaatio koordinaattorin lisäksi.
▪ Jäsenenä voivat olla päiväkodit, esikoulut, peruskoulut, lukiot, tehostetun ja erityisen tuen oppimis- ja ohjauskeskukset sekä taiteen
perusopetuksen oppilaitokset
▪ Jäsenet allekirjoittavat hakemukseen liitettävän mandaatin (löytyy hakemuksesta kohdata Annexes)
▪ Jäsenet voivat vaihtua eri hakukierroksilla
▪ Jäseniltä ei vaadita Erasmus-ohjelman akkreditointia
▪ Jäsenet voivat saada rahoitusta enintään ehdotuspyynnön kahdesta KA1 -avustussopimuksesta yleissivistävän koulutuksen alalla.
• Siksi organisaatio, joka saa lyhytkestoisen hankkeen avustuksen tai on jo akkreditoitu, voi osallistua lisäksi yhteen
konsortioon jäsenenä.
• Samoin organisaatiot, joilla ei ole KA1-sopimusta, voivat osallistua jäsenenä enintään kahteen liikkuvuuskonsortioon.

Lisää jäsenten
yhteyshenkilöt.

Etsi OID-koodi https://webgate.ec.europa.eu/erasmusesc/index/organisations/search-for-an-organisation

Lisää jäsenen yhteyshenkilö ja
laillinen edustaja.

Voit poistaa
väärän tiedon.

Jos olet hakenut jo 2021 saat
tästä jäsenet muokattavaksi.

Lisää uudet
jäsenet.

Tiedot tulevat akkreditoinnin hakulomakkeesta.

ERASMUS PLAN

Voitte ensimmäisen kerran
päivittää Erasmus+ -tavoitteita
ensi vuonna, jos se on tarpeen.
Eli jos muutostarve on jo nyt
olemassa, täydennä hakemus
uusien tavoitteiden pohjalta,
muista päivittää tavoitteet
myöhemmin.

Suunnitellut aktiviteettimäärät tulevat akkreditoinnin
hakulomakkeesta. Nyt haetut määrät voivat poiketa
akkreditointivaiheessa arvioidusta määrästä.
Hakemuksessa valmistelevaa vierailua ei
perustella mutta jotta kustannus olisi kelpoinen,
niin huomioi seuraava sääntö.

PREPARATORY VISITS
Organisaatiot voivat järjestää valmistelevan vierailun vastaanottavaan kumppaniorganisaatioon ennen liikkuvuustoiminnon toteuttamista. Valmistelevat
vierailut eivät ole erillisiä toimintoja, vaan henkilöstön tai oppijoiden liikkuvuutta tukeva järjestely. Jokaisella valmistelevalla vierailulla on oltava selkeät
perusteet ja niiden täytyy palvella liikkuvuustoimintojen osallistavuuden, laajuuden ja laadun parantamista. Valmistelevia vierailuja voidaan järjestää
esimerkiksi, jotta voidaan valmistella paremmin niiden osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuusjaksoja, aloittaa yhteistyö uuden
kumppaniorganisaation kanssa tai valmistella pidempiä liikkuvuustoimintoja. Valmistelevia vierailuja voidaan järjestää kaikenlaisia oppijoiden tai henkilöstön
liikkuvuustoimintoja varten täydennyskoulutusta lukuun ottamatta.

Hakemuksessa ilmoitat

ACTIVITIES

•
•

Suunnittele liikkuvuusmäärät niin
realistiseksi kuin mahdollista ja
muista, että rahoitushakemuksen
liikkuvuudet perustuvat aina
akkreditointihakemuksessa
annettuihin tavoitteisiin.

henkilöstön liikkuvuudet ja
oppilaiden ryhmä- ja yksilöliikkuvuudet

Tulevilla
rahoitushakukierroksilla
aiempien rahoitushakujen
toteuma vaikuttaa
hyväksyttyyn budjettiin.

Akkreditoiduille organisaatiolle avustus on varma.
Mutta hyväksytty liikkuvuusmäärä voi olla haettua
pienempi. Avustuksen allokointisäännöt löydät
asiakirjasta KA121-SCH Rahoituksen allokointisäännöt
akkreditoiduille hakijoille

Vuoden 2022
allokointisäännöt
päivitetään sivulle
oph.fi/KA120-SCH

Liikkuvuusmuotojen lisäksi voit hakea todellisiin
kuluihin perustuvaa avustusta Erasmus+ ohjelmaoppaan sääntöjen mukaan. Tällöin
kirjoitat hakemukseen kustannuksen syyn ja sen
euromäärän esim. ”osallisuustukeen liittyvä
passi, 44 euroa.”

Mutta huomaa, että
hakemukseen Unit Cost tietoa ei merkitä.

Kaikki liikkuvuudet tapahtuvat Erasmus+ -ohjelmaan
osallistuvassa maassa
•

maita ei kuitenkaan ilmoiteta lomakkeessa

Rahoitushakemuksessa haet avustusta
liikkuvuusmäärillä. Niiden euromääräinen
avustus lasketaan kansallisessa toimistossa
keskiarvoihin perustuvalla laskennalla.

ps. Jos tarvitset liikkuville tietoa avustuksen Unit
Cost -määrästä, niin voit käyttää apunasi tämän
ohjeen lopusta löytyvää korvausmäärät-taulukkoa

ACTIVITIES

Kunkin liikkuvuusmuodon
yhteenlaskettu
liikkuvuusmäärä

Voit vaihdella ilmoitatko
liikkuvuuden keston
keskimääräisenä vai
yhteenlaskettuina päivinä.

Laske mukaan
matkapäivät

Mahdollinen
valmistelevan vierailun
hlö-määrä
”Add an activity” →
Valitse tarvitsemanne
liikkuvuusmuodot

Muista
painopistealueet
oph.fi/painopisteet

Lue
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/implementation-guidelineserasmus-and-european-solidarity-corpsinclusion-and-diversity_en

Jos tulee liikaa rivejä,
ne voi poistaa tästä .

Green travel. Tiedoksi
vakuus, josta ilmenee
säännöt
Merkitse osallisuustukeen
oikeutettujen määrä

Katso Padlet, jossa on pohdittu eri
ryhmissä mitä osallisuustuki voi olla
https://bit.ly/KA121_osallisuustehtävä

https://www.oph.fi/sites/d
efault/files/documents/Vih
re%C3%A4n%20matkustam
isen%20vakuus.docx

ACTIVITIES

Muista laskea mukaan matkapäivät ennen
toimintoa ja sen jälkeen. Tavanomaista matkaavustusta saavien osallistujien ja tukihenkilöiden
osalta sitä voidaan myöntää enintään kahdelta
matkapäivältä ja vihreän matka-avustuksen osalta
enintään kuudelta matkapäivältä.

Accompanying person
= tukihenkilöt

Merkitse jos blended =
Monimuotoliikkuvuus

Esim. eTwinning
https://www.oph.fi/fi/etwinning

Monimuotoliikkuvuus on fyysisen ja virtuaalisen
komponentin yhdistelmä, jolla edistetään
yhteistoiminnallista verkkooppimista/ryhmätyötä.

Tukihenkilöt ovat
välttämättömiä
ryhmäliikkuvuudessa, mutta
heitä on tarvittaessa myös
muissa liikkuvuusmuodoissa.

Tukihenkilö voi olla sellaisten osallistujien
mukana, joilla on muita vähemmän
mahdollisuuksia, tai alaikäisten ja sellaisten
nuorten mukana, joilla on vain vähän
kokemusta kotimaansa ulkopuolelta.
Ryhmätoiminnoissa ryhmän mukana on oltava
pätevää opetushenkilöstöä oppimisprosessin
helpottamiseksi. Tukihenkilö on osallistujien
mukana liikkuvuustoiminnossa ja suojelee,
tukee ja avustaa heitä sekä helpottaa tehokasta
oppimista liikkuvuuskokemuksen aikana.

Exceptional costs and inclusion support for participants
Poikkeukselliset kulut: Vakuudesta
aiheutuvat kustannukset. Tämä ei
ole käytössä Suomessa.

Valitse
liikkuvuusmuoto.

Valitse lkm

Kuvaile ja perustele
konkreettisesti.

Arvioi kulu euroina.

Poikkeukselliset kulut korkeisiin matkakuluihin
80 % tukikelpoisista matkakuluista.
Osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä korkeat
matkakulut, joita ei voida tukea tavanomaisesta
matkakulujen tukiluokasta maantieteellisen
etäisyyden tai muiden esteiden vuoksi. Kts.
seuraava sivu.

Osallisuustuki osallistujille: Niihin osallistujiin, joilla
on muita vähemmän mahdollisuuksia ja heidän
tukihenkilöihinsä suoraan liittyvät lisäkustannukset
(mukaan lukien perustellut matka- ja
oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten
ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea
koskevista kululuokista). 100 % tukikelpoisista
kustannuksista.

Poikkeukselliset kulut: Viisumit ja niihin liittyvät
kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset,
lääkärintodistukset. 100 % tukikelpoisista
kustannuksista.

Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

Exceptional costs and inclusion support for participants
Poikkeukselliset kulut korkeisiin matkakuluihin:
Tukea voidaan myöntää, jos hakija pystyy perustelemaan, että välimatkalaskurin mukainen korvaus ei kata vähintään 70 % osallistujan matkakuluista. Hakemuksen
perusteluissa ja loppuraportin kulujen todentamissa noudatetaan hakijan organisaation matkakorvaussääntöjä. Kalliiden matkojen poikkeukselliset kustannukset
korvaavat tavallisen matkatuen, eli välimatkalaskurin, mukaiset korvaukset. Matkakulu haetaan joko tavanomaisena matkatukena tai poikkeuksellisena
tukena. Poikkeukselliset kulut pitää 1) perustella kattavasti, 2) kulut on ilmoitettava konkreettisesti ja 3) viitata välimatkalaskurin km-määrään. Hakemuksessa on oltava
1) Matkareitin kuvaus, 2) Välimatkalaskurin km-määrä, 3) Matkakulujen kustannusarvio. Poikkeuksellisten kulujen todentaminen perustuu loppuraporttivaiheessa todellisiin
kuluihin, jotka pitää todentaa tositteilla/ kuiteilla/ ote organisaation matkajärjestelmästä (esim. M2 matkalasku)

Osallisuus ja moninaisuus
Osallistuminen halutaan mahdollistaa yhä useammalle yksilölle ja laajemmille kohderyhmille. Siksi uudessa Erasmus+ -ohjelmassa poistetaan esteitä, joita eri kohderyhmät
saattavat kansainvälistymisessä kohdata. Komissiolta on ilmestynyt uusi asiakirja, jonka tavoitteena on auttaa luomaan kaikille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua
ohjelmaan. Sen mukaan esteitä voivat olla vammaisuus, terveysongelmat, koulutusjärjestelmiin liittyvät esteet, kulttuurierot, sosiaaliset esteet, taloudelliset esteet,
syrjintään liittyvät esteet, maantieteelliset esteet.

Lue
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/implementation-guidelineserasmus-and-european-solidarity-corpsinclusion-and-diversity_en

Katso Padlet -jossa on pohdittu eri
ryhmissä, mitä osallisuustuki voi olla
https://bit.ly/KA121_osallisuustehtävä

ACTIVITIES -KOHDAN LIIKKUVUUSMUOTOMAHDOLLISUUDET LYHYESTI

Näitä kaikkia eri
liikkuvuusmuotoja voit
hakea samalla
hakemuksella.
Muista Erasmus+ suunnitelmanne!

LIITE: Declaration on Honour
Tulosta Declaration of
Honour tästä
painikkeesta. Huom!
Tulosta Declaration of
Honourin kaikki sivut.

Lataa Declaration of
Honour
hakulomakkeeseen tästä
painikkeesta.

•

•

Allekirjoitusoikeuden omaava henkilö allekirjoittaa Declaration on Honourin, ja hänen on oltava sama henkilö kuin hakemuksen kohdassa Legal
Representative.
o jos laillinen edustaja on vaihtunut akkreditointihakemuksenne jälkeen, ilmoita muutos lomakkeella
https://www.vismasignforms.com/form/d3a6321a-cb0d-4f29-a8c6-4ac35a1adf1b
o jos laillinen edustaja on estynyt allekirjoittamaan, määräytyy allekirjoittaja työjärjestyksenne mukaan. Pyydämme ystävällisesti teitä
kirjoitattamaan Declaration on Honour -lomakkeeseen tilanteesta lyhyen selitteen. Tällaisia ovat esim. sijaisuus loman aikana tai
viransijaisuus
Tulosta Declaration on Honourin jokainen sivu
o Viimeisellä sivulla on allekirjoituskohta = laillinen edustaja täydentää kohdat allekirjoitus, paikka ja päivämäärä.
o Skannaa kaikki Declaration on Honourin -sivut.
o Lataa skannattu Declaration on Honour hakulomakkeeseen.

LIITE: Mandate / Jos konsortion koordinaattorihakemus
•

Ennen tulostamista tallenna jäsenorganisaation OID-koodit, yhteyshenkilöt ja lailliset edustajat kohtaan Participating Organisations
– Consortium – Consortium member organisation OID.

Tulosta mandaatit tästä
painikkeesta. Huom!
Tulosta mandaattien
kaikki sivut.

Lataa mandaatit
hakulomakkeeseen
tästä painikkeesta.

CHECKLIST
Tarkistuslista siitä, että olet
muistanut kaiken. Lisää ruksit.

Tietosuojaseloste
https://webgate.ec.europa.e
u/erasmus-esc/index/privacystatement

SHARING

Voit jakaa luku-,
kirjoitus- ja
lähetysoikeuden
HUOM! Sharing-toiminto ei ole täysin toiminut edellisillä hakukierroksilla. Käytä sitä siis varoen ja huomaa,
että varsinkin lähetysoikeuden jakaminen ei välttämättä onnistu.

LÄHETYS
Hakulomakkeesi
löydät tämän
painikkeen alta – My
applications

Lähetystiedot
näet täältä.

Lähetysnappi aktivoituu,
kun kaikki pakolliset
kentät on täytetty eli X merkit on muuttuneet
vihreiksi väkäsiksi.

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN
Lähetä hakemus sähköisesti määräaikaan mennessä 23.2.2022 klo 13 (CET klo 12). Vain määräaikaan mennessä sähköisesti lähetetyt hakemukset
huomioidaan. Postitse lähetetyt hakemukset hylätään. Akkreditoitu organisaatio/konsortion koordinaattori voi lähettää vain yhden
hakemuksen/hakukierros.
Suosittelemme hakemuksen lähettämistä hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä ja säilyttämään alkuperäiset allekirjoitetut lomakkeet
hankemapissanne. Eli laillisen edustajan allekirjoituksen (Declaration on Honour), ja konsortioiden osalta myös jäsenten mandaatit.
Huomaa, että voit muokata lähetettyä hakemusta hakuajan päättymiseen saakka kohdasta My Applications. Huomioi, että muokattu hakemus pitää
lähettää uudelleen. Otamme huomioon viimeisimmän vastaanotetun hakemusversion.
AVUSTUKSEN ALLOKOINTI
Perusavustusta ja avustuksen enimmäismäärää, allokointikriteerien pisteytystä ja painotusta, allokointimenetelmää ja budjettia koskevat
yksityiskohtaiset säännöt
•

•

120-SCH Rahoituksen allokointisäännöt akkreditoiduille hakijoille.pdf
o Vuoden 2021 allokointisäännöt päivitetään sivulle https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointi-erasmus-yleissivistavallekoulutukselle#anchor-rahoitushaku-2022-akkreditoiduille
Henkilöstö-, opiskelija- ja oppilasliikkuvuusavustus haetaan liikkuvuusmäärinä.
o Osallisuustuki eli muita vähemmän mahdollisuuksia omaaviin osallistujiin ja heidän avustajiinsa suoraan liittyvät lisäkustannukset
haetaan todellisena kuluna eli 100 % tukikelpoisista kustannuksista. Voit tutustua rahoitussääntöihin ohjelmaoppaassa, josta alla ote.

Yleissivistävä koulutus Erasmus+ yksikkökulut vuonna 2022
Lähde: Erasmus+ ohjelmaopas 2022 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022
Matkaetäisyys
yhteen suuntaan

Green
Korvaus (EUR) travel

Matkatuki henkilöstölle, opiskelijoille ja oppilaille

0-99 km

23

•

100-499 km
500-1999 km
2000-2999 km
3000-3999 km
4000-7999 km
vähintään
8000 km

180
275
360
530
820

•

210
320
410
610

•

Osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta
tapahtumapaikalle.
Lisäksi osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä edestakaiset matkakustannukset
asuinpaikkakunnalta pitkäkestoiseen liikkuvuuteen osallistuville oppilaille järjestettävän
lähtövalmennuksen tapahtumapaikalle.
Lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys ilmateitse68 käyttämällä Euroopan komission
verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria69.

•

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

1500

Yksilötuki
• Osallistujien ja avustajien oleskelukustannukset toiminnon aikana.
• Oleskelukustannuksiin voidaan myöntää tukea matkapäiviltä ennen toimintoa ja sen jälkeen. Tavanomaista matka-avustusta saavien osallistujien ja
tukihenkilöiden osalta sitä voidaan myöntää enintään kahdelta matkapäivältä ja vihreän matka-avustuksen osalta enintään kuudelta matkapäivältä.
• Perusmäärää maksetaan toiminnon 14. päivään asti. Toiminnon 15. päivästä lähtien maksettava määrä on 70 prosenttia perusmäärästä.
Maksettavat määrät pyöristetään lähimpään kokonaiseen euroon.
Kohdemaa: Opiskelija/oppilasliikkuvuus
Maaryhmä 1: Norja, Tanska, Luxemburg, Islanti, Ruotsi, Irlanti, Suomi, Liechtenstein
Maaryhmä 2: Alankomaat, Itävalta, Belgia, Ranska Saksa, Italia, Espanja, Kypros, Kreikka, Malta, Portugali
Maaryhmä 3: Slovenia, Viro, Latvia, Kroatia, Slovakia, Tšekki, Liettua, Turkki, Unkari, Puola, Romania, Bulgaria, PohjoisMakedonian tasavalta, Serbia

1 - 14 pv
60
53
45

15 - pv
42
37
32

Kohdemaa: Henkilöstöliikkuvuus
Maaryhmä 1: Norja, Tanska, Luxemburg, Islanti, Ruotsi, Irlanti, Suomi, Liechtenstein
Maaryhmä 2: Alankomaat, Itävalta, Belgia, Ranska Saksa, Italia, Espanja, Kypros, Kreikka, Malta, Portugali
Maaryhmä 3: Slovenia, Viro, Latvia, Kroatia, Slovakia, Tšekki, Liettua, Turkki, Unkari, Puola, Romania, Bulgaria, PohjoisMakedonian tasavalta, Serbia

1 - 14 pv
135
120
105

15 - pv
95
84
74

LISÄTIETOJA
Huomaathan, että hakemuksen tulee täyttää muodolliset kriteerit, jotta se etenisi seuraavaan vaiheeseen. Lähetämme avustussopimukset
allekirjoitettavaksenne myöhemmin keväällä.
Tämä ohje on tarkoitettu käytettäväksi Erasmus+ -ohjelmaoppaan kanssa. Hakuopas ja ehdotuspyyntö löytyvät
•

Euroopan komission verkkosivulta: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

Lisätietoa:
• Sirkka Säikkälä, puh.0295 338 583, sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi
• Janne Airaksinen, puh. 0295 331 859, sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi
• Liisi Airas, puh. 0295 331 565, sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi
• Infot https://bit.ly/3sSvhtS
Internet: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointi-erasmus-yleissivistavalle-koulutukselle#anchor-rahoitushaku-2022-akkreditoiduille
Facebook: @kansainvalisyyttakouluille

