
E-post till kontaktpersonerna för KA121-SCH-projekten 29.6.2022 

Ämne: Erasmus+ KA121-projekt, infobrev 3/2022 

Det här brevet innehåller information om koordineringen av ert ackrediterade Erasmus+ KA121-projekt. 

Som en del av projektstyrningen brukar vi skicka ut brev med information om aktuella frågor till 

koordinatorerna för KA1-projekten. I infobreven behandlar vi aktuella frågor om bidraget. Vi skickar detta 

informationsbrev till ackrediterade projekt som fått finansiering 2021 och 2022. 

Aktuellt  

Utbildningar: I september ordnar vi frivillig inledande närutbildning på finska som är gemensam för båda 

årens projekt, 16.9.2022 kl. 10–16 i Helsingfors och 21.9.2022 kl. 10–16 i Jyväskylä. Det finns nu 100 

ackrediterade organisationer. Vi ordnar därför utbildningarna enligt behov så att deltagarantalet är högst 

70 per evenemang. Högst tre deltagare från samma organisation kan delta och till resekostnaderna kan ni 

använda organisationsstödet för ert projekt.  Anmälningsblanketten och närmare information om 

utbildningarna hittar du i länkarna under rubriken Närmöten och webbinarier.  

Facebook-grupp: Under perioden 2021–22 testade vi Howspace-plattformen som ett verktyg för er att dela 

era erfarenheter. Diskussionen har inte varit särskilt livlig på plattformen och vi kommer därför att stänga 

ner den i slutet av juni. Den gemensamma diskussionsplatsen är i fortsättningen en sluten Facebook-grupp 

för Erasmus+ för allmänbildande utbildning som heter "Erasmus+ yleissivistävän koulutuksen akkreditointi". 

Flera personer från ert projekt kan ansluta sig till gruppen, så dela denna länk till de som berörs. 

• Facebook-grupp https://www.facebook.com/groups/1425493834619572 

HÄR NEDANFÖR TAR VI UPP NÅGRA ÄRENDEN SOM ÄR AKTUELLA FÖR PROJEKTEN BEROENDE PÅ VILKET ÅR DE 

BLIVIT GODKÄNDA 

• Projekt som godkänts 2022  

o I motsats till den tidigare informationen skickas bidragsavtalet till er för undertecknande i 

augusti.  

o Mobiliteter kan dock ordnas från och med 1.6.2022. Det är alltså undantagsvis tillåtet att 

bidragsavtalet mellan er och det nationella kontoret undertecknas i efterhand.  

o Verktyget för rapportering och administration, Erasmus+ Beneficiary Module, dvs. BM, är 

ännu inte tillgängligt för nya projekt, eftersom det öppnas först när bidragsavtalet har 

undertecknats.  

o De ersättningsbelopp som tillämpas vid mobiliteter 2021 hittar du på  

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Liite%20IV%20Sovellettavat%20korvaus

m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4t.pdf  

o Certifikat från ackrediterade organisationer som godkändes förra året skickades till er i maj. 

Vi hoppas att den har kommit! Intyget ser förresten ut så här: 

 

https://www.facebook.com/groups/1425493834619572
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Liite%20IV%20Sovellettavat%20korvausmäärät.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Liite%20IV%20Sovellettavat%20korvausmäärät.pdf


 

• Projekt som godkänts 2021  

o Om du vill ansöka om förlängning av projekttiden och/eller ändring av bidragsbeloppet 

hittar du förhandsinformation om ansökningssätten här. Det är alltså inte nödvändigt att 

göra dessa ändringar i projektet, och utan ändringar pågår ert projekt i 15 månader och 

bidraget följer ert avtal.  

o Projekttiderna är alltså alltid 15 månader eller 24 månader  

o Ansökan om förlängd tid, begäran om tilläggsbidrag och återbetalning av bidrag sker i 

Erasmus+-programmets verktyg för rapportering och administration, Erasmus+ Beneficiary 

Module, med blanketten "The interim amendment".  

o Enligt preliminära uppgifter finns blanketten "The interim amendment”  i BM ifrån mitten 

av augusti och ni ska returnera den senast i slutet av september.  Med blanketten kan ni 

ansöka om:  

▪ förlängd tid, projektets avtalslängd är då 24 månader och  

▪ tilläggsbidrag, som kan vara större än i er ursprungliga ansökan eller 

▪ återbetalning av bidrag så att ni inte har oanvända bidragsmedel. Om ni har 

oanvända bidragsmedel är den primära åtgärden att ansöka om förlängd tid.  

▪ inklusionsstöd eller särskilda kostnader. Detta är sista möjligheten att ansöka om 

dem. Under den förlängda tiden kan ni inte längre ansöka om tilläggsfinansiering 

för inklusionsstöd eller särskilda kostnader.  

o Vi ordnar ett webbinarium om blanketten "The interim amendment" 7.9.2022 kl. 15–16 (på 

finska) 

o "The interim amendment" är en frivillig blankett.  

▪ Du kan alltså lämna blanketten "The interim amendment" i BM obeaktad om det 

inte finns behov av ändringar.  

 

 

 

 

 



Närmöten och webbinarier (på finska)  

 

•  Viestintä- ja vaikuttavuusinfo Erasmus+ -hankkeille 9.9.2022 klo 10 - 11.30 

o Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/viestinta-ja-vaikuttavuusinfo-

aikuiskoulutuksen-ja-yleissivistavan-koulutuksen  

• KA121-SCH-hankkeiden aloituskoulutus 16.9.2022 klo 10 - 16, Helsinki  

o Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-

aloituskoulutus  

• KA121-SCH-hankkeiden aloituskoulutus 21.9.2022 klo 10 – 16, Jyväskylä   

o Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-

aloituskoulutus-jyvaskyla  

• Hyvän ja vaikuttavan kv-hankkeen suunnittelu 22.9.2022  

o Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri  

Tabell över erforderliga Erasmus + mobilitetsdokument i olika former av mobilitet 

Mobilitetsformer Stipendie-

avtal 

Learning 

agreement 

Deltagar-

intyget 

Participant 

Report 

Personalmobilitet     

• Job shadowing (2-60 dagar) x x x x 

• Undervisnings- eller 
yrkesutbildningsuppdrag (2-365 dagar) 

x x x x 

• Kurser och utbildning (2-30 dagar) x - x x 

Mobilitetsverksamhet för studerande     

• Mobilitet för grupper av skolelever i en 
skola i ett annat land (2-30 dagar, elever 
från minst två EU-medlemsstater) 

- x x medföljande person 

• Kortvarig mobilitet i utbildningssyfte för 
skolelever (10-29 dagar) 

x x x x 

• Långvarig mobilitet i utbildningssyfte för 
skolelever (30-365 dagar) 

x  x x x 

Annan bidragsberättigande verksamhet     

• Inbjudna experter (2-60 dagar) x - x - 

• Möjligheten att ta emot blivande lärare 
och utbildare (10-365 dagar) 

- - x x 

• Förberedande besök - - x+ 
besöksprogram 

- 

 

Långvarigt elev- eller studerandeutbyte 

Projektet kan ordna en mobilitetsperiod på 30–365 dagar för elever eller studerande i en utländsk skola. De 

deltagande organisationerna har som uppgift att planera och förverkliga verksamheten. Säkerställande av 

högklassig förberedelse, genomförande och uppföljning är en förutsättning för framgång. Kommissionen 

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/viestinta-ja-vaikuttavuusinfo-aikuiskoulutuksen-ja-yleissivistavan-koulutuksen
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/viestinta-ja-vaikuttavuusinfo-aikuiskoulutuksen-ja-yleissivistavan-koulutuksen
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-aloituskoulutus
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-aloituskoulutus
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-aloituskoulutus-jyvaskyla
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-aloituskoulutus-jyvaskyla
https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri


ger under hösten 2021 ut en handledning vars syfte är att hjälpa skolor, lärare, elever, föräldrar och 

värdfamiljer att säkerställa en lyckad lärhelhet och elevens välbefinnande under vistelsen utomlands. 

Eftersom ansökningarna inte innehåller exakta uppgifter om tidtabellerna för långvariga elevutbyten, ber vi 

aktörer som planerar långvariga elevutbyten att så tidigt som möjligt kontakta den nationella byrån. 

Preliminärt är det tänkt att handledning inför avfärd ska ordnas tre gånger per år: i september, december 

och april.  

Destinationsländer för Erasmus+ KA1 för allmänbildande utbildning 

• EU-länderna: Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Irland, Italien, Österrike, Grekland, 

Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, 

Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland 

• EES-/EFTA-länder: Norge, Island och Liechtenstein 

• Kandidatländer: Serbien, Turkiet och Republiken Nordmakedonien 

Mobilitet kan endast ordnas till ovan nämnda destinationsländer.  

 

Webbplatsen för KA121-SCH-projekt  

• https://www.oph.fi/sv/program/till-deltagare-i-ackrediterade-mobilitetsprojekt-ka121-sch  

 

MER INFORMATION  

• Sirkka Säikkälä, fornamn.efternamn@oph.fi, tfn 0295 338 583 

• Katariina Petäjäniemi,, fornamn.efternamn@oph.fi, tfn 0295 338 506 

• Liisi Airas, fornamn.efternamn@oph.fi, tfn 0295 331 565 

• Maive Matikainen, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh.  0295 338 613 

Detta e-brev har skickats till de primära samordnarna för 42 projekt. Många projekt har flera personer 

angivna som kontaktpersoner, men i detta skede har vi tyvärr bara tillgång till en e-postadress per projekt. 

Vi ber dig vänligen att vidarebefordra informationen i detta meddelande inom ditt daghem, din skola, ditt 

gymnasium, ditt konsortium eller din organisation. Vid behov kan du skicka länken för beställning av 

infobrevet till en person inom din organisation: https://link.webropol.com/s/liittymispyynto  
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