Liikkuvuushankkeen
sopimus ja budjetti
Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
KA121-VET akkreditoitujen toimijoiden koulutus
2021

Tervetuloa!
•

Pyydämme osallistujia sulkemaan mikrofonit

•

Jätämme aikaa kysymyksille: voit esittää
kysymyksiä Howspacen puolella (chat ei tällä
kertaa käytössä kysymyksille)

•

Linkki Howspaceen tullut sähköpostitse (lähettäjä
Erasmus+ akkreditointi)

•

Tilaisuus tallennetaan ja tallenne on katsottavissa
14 vrk:n ajan tilaisuuden sivulta

•

Howspace käytössä kysymyksille myös tilaisuuden
jälkeen 2 vkon ajan (uudet kysymykset käydään
läpi kyselytunnilla pe 24.9. klo 13-14)
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Tilaisuuden sisältö
• Tulevat koulutukset
• Akkreditoitujen hankkeiden eteneminen
• Avustussopimus
• Budjetti ja kululuokat

• Ammattitaitokilpailut
• Muutokset hankkeessa, Force Majeure
• Maksatukset ja raportointi
• Seuranta- ja asiakirjatarkastukset
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Tulossa olevia koulutuksia
•

24.9.2021 klo 13-14 KA121-VET akkreditoitujen toimijoiden kyselytunti
(sopimus/talous)

•

28.9.2021 klo 14-16 akkreditoiduille toimijoille suunnattu Online Linguistic Support
(OLS)
o

Euroopan komission kehittämä kielivalmennuksen verkkopalvelu OLS tukee
Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmiin osallistuvien kieliopintoja

o

Tarjoaa mahdollisuuden opiskella kieliä ja testata kielitaidon kehittymistä
verkossa

•

14.10.2021 klo 14-16 liikkuvuushankkeiden matkustusturvallisuus ja vakuutusasiat

•

Myöhemmin tulossa muita hankehallintoon liittyviä teemoja, mm. Beneficiary Module
(BM) -järjestelmän käyttökoulutusta
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Beneficiary Module (BM)
hankkeiden raportointi- ja hallinnointijärjestelmä
• Uudella ohjelmakaudella liikkuvuustiedot tallennetaan Beneficiary Module (BM) järjestelmään, joka korvaa aiemmin käytössä olleen Mobility Tool+ -järjestelmän
• Uusi järjestelmä ei ole vielä avautunut – aikataulu tarkentuu komissiosta
• Järjestelmän käytöstä tulossa koulutusta

• Vanhan ohjelmakauden hankkeet raportoidaan entiseen tapaan Mobility Toolissa
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Muistutus henkilötietojen käsittelystä
• Yhteydenpidossa OPH:n kanssa esim. sähköposteihin ei pidä lisätä hankkeisiin
osallistujien (liikkujien) nimiä tai muita henkilötietoja
• Käytä nimen sijasta liikkujan Mobility ID:tä, joka yksilöi kyseisen liikkuvuuden Beneficiary
Modulessa (Mobility Toolissa vanhat hankkeet 2019/2020)
• Henkilötietoja ei saa lähettää suojaamattomana sähköpostilla → turvaviesti
• Huomioikaa henkilötietoja käsitellessänne myös oman organisaationne
tietosuojakäytännöt

• Koskee kaikkien vuosien hankkeita
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Akkreditoitujen hankkeiden eteneminen

Hankkeen aloitus 1.9.2021

12 kk / 31.8.2022

15 kk / 30.11.2022

24 kk / 31.8.2023

• Sopimus tehdään 15
kk:ksi
• Edunsaajat voivat
myöntää apurahoja
1.9.21 alkaen

• Mahdollisuus hakea
jatkoa sopimukselle 24
kk asti

• Hanke päättyy (ellei jatkoa
haettu 12 kk kohdalla)
• Loppuraportointi 60 pv
kuluttua hankkeen
päättymisestä

• Hankkeen max kesto
• Loppuraportointi 60 pv
kuluttua hankkeen
päättymisestä
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Liikkuvuushankkeen
avustussopimus

Liikkuvuushankkeen avustussopimus
• Organisaation (= edunsaaja) ja kansallisen
toimiston välinen sopimus
• Sopimusnumero = hankenumero esim. 2021-1FI01-KA121-VET-012345
• Laillinen edustaja allekirjoittaa sähköisesti, pyydä
sopimuskopio itsellesi
• Ilmoita yhteydenpidossa kansalliseen toimistoon
aina hankenumero. Hanke löytyy sähköisistä
järjestelmistä ainoastaan hankenumerolla

9

Avustussopimuksen pääkohdat
• Sitoutuminen hankkeen toteuttamiseen
• Hankkeen toimintakausi

• Raportointi- ja hallinnointityökalu sekä
Erasmus+ -hanketietokanta

• Raportointi ja maksujärjestelyt

• Ohjelman näkyvyys viestinnässä (ks.
ohjeet: www.oph.fi/fi/ohjelmat/logot-javiestintaohjeet-erasmus-hankkeille )

• Yhteystiedot

• Tuki osallistujille

• Tuen enimmäismäärä

• Tietosuojavelvoitteet ja henkilötietojen • Kielivalmennus verkossa (OLS)
käsittely
• Osallistujien suojelu ja turvallisuus (mm.
vanhempien tai huoltajan suostumus,
vakuutusjärjestelyt, ikärajat)
• Tulosten käyttö (tekijänoikeudet)
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Tutustu liitteisiin – tärkeä osa sopimusta
•

Kaikille yhteiset liitteet löytyvät verkkosivuilta:
www.oph.fi/fi/ohjelmat/liikkuvuustoimintojen-hallinnointi-ja-raportointi-akkreditoiduillaorganisaatioilla-ka121

Hankekohtainen: Liite II
Hankkeen kuvaus ja budjetti

Hankekohtainen: Liite VI
Pankkitieto- ja maksatuslomake
on sähköinen
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Annex II
•

Liitteessä II näkyy hankkeelle
myönnetty kokonaisbudjetti sekä
eriteltynä osallisuustuki ja
poikkeukselliset kulut (Grant
awarded for inclusion support for
participants and exceptional costs)

•

Koulutuksen järjestäjä käyttää tuen
Erasmus-suunnitelman tavoitteiden
mukaisesti

12

Avustussopimuksen lisäksi tehtävät sopimukset 1/2
•

Apurahasopimus (Grant agreement): osallistujan ja lähettävän organisaation kanssa tehtävä apurahaa koskeva
sopimus

Opiskelijoille/vastavalmistuneille:
•

Oppimissopimus (Learning agreement): ulkomaanjakson oppimistavoitteita ja toteutusta koskeva sopimus silloin
kun kyseessä ei ole työpaikalla tapahtuva osaamisen hankkimisen jakso vaan esim. oppilaitosjakso (malli
komissiosta)

•

Koulutussopimus (Training agreement): ulkomaanjakson oppimistavoitteita ja toteutusta koskeva sopimus silloin
kun on kyse ulkomaisella työpaikalla tapahtuvasta osaamisen hankkimisen jaksosta, joka ei perustu työsuhteeseen
ja josta ei makseta palkkaa tai palkkiota (mallisisältö OKM:stä)

•

Oppisopimus (Apprenticeship agreement): ulkomaanjakson oppimistavoitteita ja toteutusta koskeva sopimus
silloin kun on kyse ulkomaisella työpaikalla tapahtuvasta osaamisen hankkimisen jaksosta, joka perustuu
työsuhteeseen ja josta maksetaan palkkaa tai palkkiota, sovitaan oppisopimuksella (Apprenticeship), mikäli
oppisopimuksen tekemisen edellytykset täyttyvät. Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen
työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. (mallisisältö OKM:stä)

•

Huom. nämä eivät ei koske jaksoja ”Participation in VET Skills Competitions”
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Avustussopimuksen lisäksi tehtävät sopimukset 2/2
Henkilöstölle:

•

Oppimissopimus (Learning agreement): ulkomaanjakson tavoitteita ja toteutusta koskeva sopimus
(malli komissiosta)

•

Huom. Täydennyskoulutusjaksoille osallistuville learning agreement on valinnainen

•

Huom. Learning agreement ei koske valmistelevia vierailuja

Partnerit:
•

Suositellaan edelleen yhteistyösopimusten (Memorandum of Understanding) tekemistä. Tarkista
ovatko mahdolliset käytössä olleet partnerisopimukset ajan tasalla
o

Yhteistyöstä on suositeltavaa aina sopia kumppaneiden kanssa kirjallisesti, vaikka kyseessä olisi tuttukin
yhteistyökumppani

o

Uusia sopimuksia ei tarvitse tehdä, jos sopimusten sisältö sopii myös uuteen ohjelmaan ja on edelleen
voimassa

o

Partnerisopimuksia ei tarvitse toimittaa kansalliseen toimistoon
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Oppimistulosten tunnistaminen ja
jakson todentaminen
Jaksolla hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä
jakson todentamisen dokumentti:
•

Europass mobility tai vastaava oppilaitoksen ja opiskelijan/henkilöstön tarpeita vastaava
arviointilomake

•

Dokumentti kysytään mahdollisessa tarkastuksessa tositteena toteutuneesta jaksosta ja sen tulee
sisältää avustussopimuksen liitteen III mukaisesti:

•

o

Osallistujan nimi, oppimistulokset sekä toiminnon alkamis- ja päättymispäivä

o

Jos tukihenkilöt ovat tukeneet osallistujaa toiminnon aikana, heidän nimensä ja oleskelun kesto on myös
ilmoitettava

o

Vastaanottavan organisaation ja osallistujan allekirjoitukset

Poikkeus: valmistelevat vierailut, joilta edellytetään: Agenda & attendance declaration/certificate
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Q&A
Kysymykset ja vastaukset Howspacessa

Hankkeen budjetti ja
kululuokat

Budjettikategoriat 1/2
Yksikkökorvauksiin perustuvat kululuokat
Organisointituki (Organisational support) €/hlö
Matkatuki (Travel) kilometritaulukon mukaan €/hlö
Yksilötuki (Individual support) maittain apurahataulukon mukaan pv/€/hlö
Kielivalmennustuki (Linguistic support) €/hlö
Kurssimaksut (Course fees) €/kurssipäivä
Valmistelevat vierailut (Preparatory visits) €/hlö
Osallisuustuki organisaatiolle (Inclusion support for organisations) 100 €/hlö
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Budjettikategoriat 2/2
Todellisiin kustannuksiin perustuvat kululuokat

Osallisuustuki osallistujalle
(Inclusion support for participants)
todellisten kulujen mukaan €/hlö

Poikkeukselliset kulut (Exceptional
costs) JA korotettu matkatuki
(Expensive cost for expensive travel)
todellisten kulujen mukaan €/hlö
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Organisointituki (Organisational support)
•

Tuki hankkeen hallintoon liittyviin kuluihin, kuten ulkomaanjakson ohjaus ja tuki, oppimistulosten
tunnistaminen ja tunnustaminen ja valmennusjärjestelyt (ammatillinen, kieli- ja kulttuurivalmennus)

•

Tuen saamisen ehtona että henkilö on osallistunut liikkuvuusjaksolle. Tukihenkilöille eikä valmisteleville
vierailuille osallistuville ei makseta organisointitukea

100 €/hlö:
•
•
•
•

Henkilöstön täydennyskoulutusjaksolle (=kurssit) osallistuja
Kutsuttu asiantuntija
Vastaanotettava opettaja- tai kouluttajaopiskelijaharjoittelija
Ammattitaitokilpailuihin osallistuja

350 € 100 osallistujaan asti; 200 € sadannen osallistujan jälkeen:

•
•

Ammattiin opiskeleva lyhytkestoisen liikkuvuustoiminnon osallistuja
Henkilöstön jobshadowing- ja opetusjaksolle osallistuja

500 euroa:

•
•

ErasmusPro- jaksot jaksot (90-365 pv)
Kumppanimaiden kanssa toteutettaviin toimintoihin osallistuja (globaaliliikkuvuus)
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Matkatuki (Travel)
•
•
•
•
•

Lasketaan lähettävän organisaation sijainnista
vastaanottavan organisaation sijaintiin
Matkan pituus määritetään komission
välimatkalaskimella (Distance Calculator)
Tuki myönnetään matkan pituuden mukaan taulukon
summien mukaisesti
Tukisumma kattaa tuen edestakaiseen matkaan
kohteeseen
Oleskelukustannuksiin voidaan myöntää yksilötukea
matkapäiviltä ennen jaksoa ja sen jälkeen (yht. 2 pv)
Matkaetäisyys (km)

Tukisumma (€)

Tukisumma (€)
vihreä matkustaminen

10-99 km

23 € / osallistuja

-

100-499 km

180 €/ osallistuja

210 € / osallistuja

500-1999 km

275 € / osallistuja

320 € / osallistuja

2000-2999 km

360 € / osallistuja

410 € / osallistuja

3000-3999 km

530 € / osallistuja

610 € / osallistuja

4000-7999 km

820 € / osallistuja

-

8000 km tai yli

1500 € / osallistuja

-

Vihreä matkustus (Green Travel)
• Oleskelukustannuksiin voidaan myöntää yksilötukea
matkapäiviltä ennen jaksoa ja sen jälkeen yht. 2+4
päivää
• Päivien määrän arvioi organisaatio/liikkuja itse
• Matkustus junalla, bussilla, laivalla ja kimppakyydillä
• Programme Guide: Green travel is defined as the
travel that uses low-emissions means of transport
for the main part of the travel, such as bus, train or
car-pooling.
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Vihreä matkustus (Green travel)
• Ympäristöystävällisen matkustuksen dokumentointi:
o

Käytettäessä kestäviä liikennemuotoja (vihreä matkustaminen), tarvitaan tositteeksi
valaehtoinen vakuutus (vapaamuotoinen allekirjoitettu dokumentti), jonka matkatuen saava
henkilö ja lähettävä organisaatio ovat allekirjoittaneet
o

o

Valaehtoinen vakuutus esim: Vakuutan että olen käyttänyt maasta toiseen siirryttäessä junaa / bussia jne. sekä
kuvaus miten on matkustanut

Osallistujille on tiedotettava heidän velvollisuudestaan säilyttää todisteet matkasta (matkaliput)
ja esittää ne edunsaajalle pyynnöstä

❖ Edunsaajaorganisaatio voi käyttää organisaatiotukea (Organisational support) valitsemallaan tavalla
esim. halutessaan hiilikompensaatioon. Hiilijalanjäljen kompensoimista ei kuitenkaan katsota
Erasmus+:ssa vihreäksi matkustukseksi, vaan tarkoitus on kannustaa liikkujia ympäristökestävämpien
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matkustusmuotojen (= juna, bussi, laiva, kimppakyyti) käyttöön

Yksilötuki (Individual support)
• Tuki ulkomaanjakson keston ja kohdemaan mukaan

• Ensimmäisen 14 päivän tuki on korkeampi kuin seuraavien
15-360 päivän
• Tuki maksetaan myös matkapäiviltä, mutta matkapäiviä ei tarvitse merkitä
osallistumistodistukseen (esim. Europassiin)
• Suositus on, että matka tapahtuu niinä päivinä, kun ei ole muuta ohjelmaa
• Opiskelijat: Jakson minimipituus on 10 kalenteripäivää + 2 matkapäivää
•

Muita vähemmän mahdollisuuksia omaaville osallistujille voidaan perustelluista syistä järjestää
vähintään 2 päivää + 2 matkapäivää kestäviä liikkuvuusjaksoja

•

Henkilöstö: Jakson minimikesto on 2 pv ohjelmaa kohdemaassa (+ matkapäivät)

•

Ks. Liite III ja IV
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Yksilötuen maaryhmät ja tukimäärät
Opiskelijaliikkuvuus
Vastaanottava ohjelmamaa

Denmark, Finland, Iceland, Ireland,
Liechtenstein, Luxembourg, Norway,
Sweden
Austria, Belgium, Cyprus, France,
Germany, Greece, Italy, Malta,
Netherlands, Portugal, Spain
Bulgaria, Estonia, Czech Republic,
Croatia, Hungary, Latvia, Lithuania,
Poland, Romania, Slovakia, Slovenia,
the Former Yugoslav Republic of
Macedonia, Turkey, Serbia

Maaryhmä

€/päivä

Henkilöstöliikkuvuus
€/päivä

(1-14)

(15-360)

(1-14)

(15-60)

1

60

42

135

95

2

52

36

120

84

3

44

31

105

74

Programme Guide:
https://ec.europa.eu
/programmes/erasm
us-plus/programmeguide/part-b/keyaction-1/mobilitylearners-and-staffvet_en
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Receiving country groups for Partner countries:
Country group 1 Japan, Israel, South Korea, Georgia, Argentina, Armenia, Angola, Saudi Arabia, Kuwait, United
States, United Kingdom, Bahrain, Azerbaijan, , Sudan, Saint Kitts & Nevis, St. Vincent &
Grenadines, United Arab Emirates, Hong Kong, Lebanon, Vietnam, Mexico, Taiwan, Moldova,
Malaysia, Tanzania, Canada, Singapore, Australia, Thailand, Fareo Islands
Country group 2 India, Kazakhstan, Brazil, DR Congo, Chile, Nigeria, Uganda, Liberia, Djibouti, DPR Korea,
Uzbekistan, Turkmenistan, Dominican Republic, Jamaica, , Belarus, Libya, Syria, Cuba, Yemen,
Kenya, Rwanda, Seychelles, Antigua and Barbuda, , Brunei, Montenegro, Switzerland, Malawi,
Barbados, Saint Lucia, Grenada, Dominica, Uruguay, Albania, China, Philippines, Peru,
Venezuela, Panama, Ghana, Chad, Guyana, Egypt, Morocco, Kiribati, Oman, Bosnia and
Herzegovina, Iran, Mozambique, Senegal, Mauritius, Qatar, Andorra, Jordan, Indonesia, Laos,
South Africa, Ethiopia, Bangladesh, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Ivory Coast, Sierra Leone,
Gabon, Haiti, Bahamas, Papua New Guinea, Micronesia, Ukraine, Kyrgyzstan, Russia, Monaco,
San Marino, Palestine, Vatican City State

Country group 3 Nepal, Maldives, Tajikistan, Nicaragua, Zambia, Guinea, Congo, Botswana, Belize, Samoa,
Marshall Islands, Palau, Tuvalu, Nauru, Cook Islands, Niue, New Zealand, Pakistan, Bhutan, El
Salvador, Suriname, Guatemala, Honduras, Somalia, Trinidad and Tobago, Algeria, Columbia,
Gambia, Fiji, Solomon Islands, Vanuatu, Cambodia, Zimbabwe, Burundi, Mongolia, Cameroon,
Timor-Leste, Sri Lanka, Madagascar, Mali, Togo, Sao Tome & Principe, Tonga, Bolivia, Benin,
Lesotho, Macao, Tunisia, Iraq, Burkina Faso, Equatorial Guinea, Central African Republic,
Guinea-Bissau, Namibia, Comoros, Eritrea, Myanmar, Afghanistan, Niger, Mauritania, Cabo
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Verde, Kosovo, Eswatini, South Sudan

Kielivalmennustuki 150 € (Linguistic support)
•

Pitkäkestoiselle ErasmusPro-jaksolle osallistuvalle opiskelijalle ylimääräistä kielivalmennustukea
varten

• Opiskelijalle, jolle ei löydy sopivaa OLS-verkkokielivalmennusta (taso tai kieli)
• Henkilöstölle, jonka liikkuvuusjakso kestää 31 päivää tai enemmän
• Kielivalmennustuen saamiseksi edellytetään lisäksi:

o Tosite kielikursseille osallistumisesta, oppimateriaalin ostolasku tai koulutusta antavan
organisaation antama todistus
o Katso tarkemmin liite III rahoitus- ja sopimussäännöt: F. Kielivalmennustuki
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Kurssimaksut ja valmistelevat vierailut
Kurssimaksut (Course fees)
• 80 € osallistujaa kohden päivässä
• henkilöstön jäsen voi saada enintään 800 € kurssimaksuihin hankkeen aikana

Valmistelevat vierailut (Preparatory visits)
• 575 € / osallistuja (tuki ns. könttäsumma)
• Enintään 3 osallistujaa / vierailu (kestoa ei määritelty)
• Valmistelevia vierailuja voi toteuttaa kaikkien muiden aktiviteettien paitsi kurssien
valmisteluun
• Osallistujana voi olla henkilöstö ja poikkeustapauksissa opiskelijat:
o Pitkäkestoiseen ErasmusPro -liikkuvuuteen osallistuva opiskelija
o Muita vähemmän mahdollisuuksia omaava opiskelija
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Osallisuustuki – uudistunut rakenne
•

Osallisuustuki jakautuu sekä yksikkötukeen että todellisiin
kuluihin perustuvaan tukeen:
1.

2.

•

Osallisuustuki organisaatiolle (Inclusion support for
organisations)
o Lisätuki liikkuvuustoimintojen järjestämiseen
o Yksikköavustus on 100 € / osallistuja, jolla on
muita vähemmän mahdollisuuksia
Osallisuustuki osallistujalle (Inclusion support for
participants): Todellisiin kuluihin perustuva tuki

Osallisuustukea voi hakea myös hankkeen aikana
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Osallisuustuki osallistujalle (Inclusion support for participants)
• Tuki osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia sekä heidän tukihenkilöilleen, tuki korvaa
100 % todellisista tukikelpoisista kuluista
• Myös matka- ja oleskelukustannuksiin voidaan hakea avustusta tästä kululuokasta, jos samoille
osallistujille ei ole haettu avustusta matkoja ja yksilötukea koskevista kululuokista.
• Edunsaaja voi tehdä siirron osallisuustukeen muista kululuokista ilman sopimusmuutosta tai hakea
osallisuustukea hankkeen aikana (määrärahasiirto I.18 artiklan mukaisesti)

• Tositteet todellisesti aiheutuneista kuluista; tositteessa tulee näkyä laskuttajan nimi ja osoite, summa,
valuutta ja laskun päiväys. Kulujen tulee olla perusteltuja.
• Todelliset kulut raportoidaan Beneficiary Module -raportointijärjestelmässä
• Implementation guidelines: Erasmus+ and European Solidarity Corps Inclusion and Diversity Strategy:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-andeuropean-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
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Poikkeukselliset kulut (Exceptional Costs) 1/2
• Virtuaalisen liikkuvuuden toteuttamiseen tarvittavien välttämättömien laitteiden ja/tai
palvelujen ostamiseen ja/tai vuokraamiseen liittyvät kustannukset, korvaus 75 %
todellisista tukikelpoisista kuluista. Huom. max 10 % kokonaisbudjetista. Ks. Liite IIIa
• Covid-19 testejä voi kattaa poikkeuksellisista kuluista, korvaus niiden osalta 100 %
• Kulut raportoidaan raportointialustalla Beneficiary modulessa
• Poikkeuksellisista kuluista on oltava tositteet ja ne toimitetaan kansalliseen toimistoon
loppuraportin yhteydessä

30

Poikkeukselliset kulut – korotettu matkatuki
(Expensive Cost for Expensive Travel) 2/2
• Korotettu matkatuki korvaa 80 % todellisista tukikelpoisista kuluista (rahoituksen
myöntäminen kalliista matkoista aiheutuviin poikkeuksellisiin kuluihin korvaa erillisen
matkatuen)
o

Kun tavallisten rahoitussääntöjen mukaiset korvaukset eivät kata vähintään 70 %
avustuskelpoisista kustannuksista. Rahoituksen myöntäminen kalliista matkoista aiheutuviin
poikkeuksellisiin kuluihin korvaa erillisen matkatuen

• Voidaan myöntää jaksolle lähtevälle ja hänen mahdolliselle tukihenkilölleen
• Perusteluna hakuun matkustukseen liittyvät poikkeukselliset kulut maantieteellisen
syrjäisyyden tai etäisyyden takia
• Perustuu todellisiin kuluihin jotka kansallinen toimisto hyväksyy
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Ammattitaitokilpailut
• Liikkuvuushankkeissa voi hyödyntää uutta aktiviteettia
“Participation in Skills Competitions”
• Liikkuvuustoiminnan akkreditoinnin (KA120-VET) saaneille organisaatioille
kohteena voivat olla ohjelmamaat ja kumppanimaat (nk. globaali liikkuvuus)
• WorldSkills-kilpailuihin osallistumiseen käytetään globaaliliikkuvuuden tukea
•

Esim. Venäjälle suuntautuviin kilpailuihin voi käyttää globaaliliikkuvuuden tukea

• Kilpailijan tulee olla opiskelija tai vastavalmistunut (valmistunut 12 kuukauden
sisällä)
• Kelpoisia ovat EuroSkills, WorldSkills ja muut ammattitaitokilpailut ulkomailla
(kansainvälinen alakohtainen tapahtuma)
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Q&A
Kysymykset ja vastaukset Howspacessa

Muutokset hankkeessa

Budjetin käyttö
• Lähtökohtaisesti toiminnan tulee pyrkiä vastaamaan Erasmus-suunnitelmassa asetettuja
tavoitteita (näistä raportoidaan loppuraportissa)
• Hakuvaiheessa asetettuihin määrällisiin liikkuvuustavoitteisiin tulisi pyrkiä
• Rajoitukset löytyvät sopimuksen liitteestä II (budjetin erittely)
o

Kululuokasta osallisuustuki osallistujille ei voi siirtää tukea muihin kululuokkiin ilman
sopimusmuutosta

o

Globaaliin liikkuvuuteen (International activities) voi käyttää max 20 % kokonaisbudjetista
liikkuvuuksiin kumppanimaissa
▪

Opiskelijoita voi lähettää kumppanimaihin kaikissa liikkuvuustoiminnoissa

▪

Henkilöstöä voi lähettää kumppanimaihin job-shadowing ja opetusjaksolle
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Muutosilmoitukset
Hankkeiden hallintoon liittyvä tieto ja muutosilmoituslomakkeet:
www.oph.fi/fi/ohjelmat/liikkuvuustoimintojen-hallinnointi-jaraportointi-akkreditoiduilla-organisaatioilla-ka121

Koordinaattorin allekirjoittamana:

Laillisen edustajan allekirjoittamana:

• Hankkeen koordinaattori oppilaitoksessa
muuttuu
• Budjettiin liittyvät muutokset tarvittaessa
• Muutosilmoituslomake päivittyy

• Edunsaajaorganisaation yhteystiedot
muuttuvat
• tilinumero muuttuu
• Laillinen edustaja muuttuu
• Oppilaitosten yhdistyminen
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Force Majeure -tapaukset liikkuvuushankkeissa
•

Hankkeen tai toiminnon peruuntuminen / keskeytyminen ylivoimaisen esteen takia, johon
sopimusosapuolet eivät ole voineet vaikuttaa ja joka ei johdu sopimusosapuolten laiminlyönnistä esim:
•

Oma tai lähiomaisen sairastuminen, luonnonkatastrofi, pandemian kaltainen laajalle levinnyt epidemia, joka estää
toimintoon tai koulutukseen osallistumisen tai siinä jatkamisen

•

Ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella, kansallinen toimisto käsittelee ilmoitukset tapauskohtaisesti ja
päättää kulujen korvaamisesta

•

Myös peruuntuneet tai keskeytyneet ulkomaanjaksot raportoidaan raportointialustalla

•

•

Jos osallistuja päättää edunsaajan kanssa tekemänsä sopimuksen ylivoimaisen esteen takia, osallistujalla on oikeus saada
tukea vähintään liikkuvuusjakson tosiasiallista kestoa vastaava määrä. Jäljellä olevat varat on palautettava, ellei edunsaajan
kanssa sovita jotain muuta

•

Jos osallistuja keskeyttää edunsaajan kanssa tekemänsä tukisopimuksen ylivoimaisen esteen vuoksi, osallistuja saa jatkaa
toimintoja keskeytyksen jälkeen, mikäli liikkuvuuden päättymispäivä ei ole liikkuvuushankkeen päättymispäivän jälkeen.
Raportoidaan raportointialustalla yksittäisenä liikkuvuustoimintona, johon sisältyy keskeytysjakso

Force Majeure -ohjeet käynnissä oleville hankkeille
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Covid-19 Force Majeure -tapaukset
•

Uudet mahdollisesti covid-19 takia keskeytyneet jaksot käsitellään aiemman menettelyn
mukaisesti

•

Tällä hetkellä on tärkeää huolehtia lento- ja majoituskuittien säilyttämisestä mahdollisten
keskeytysten varalta

•

Edellyttää oppilaitokselta vakuutusehtojen tarkistamista ja opiskelijalta mahdollista
lisävakuutuksen ottamista

•

Covid-19 testejä voidaan korvata poikkeuksellisista kuluista (max 10 % kokonaishanketuesta)
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Maksatukset ja raportointi
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Maksatukset ja raportointi
•

Kansallinen toimisto maksaa edunsaajalle 30 päivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta
ennakkomaksun (80 %)

•

Edunsaaja toimittaa hankkeen loppuraportin 60 päivän kuluessa hankkeen
päättymispäivästä, loppuraportti täytetään Beneficiary Modulessa.

•

Loppuraportin tukikelpoisten kulujen perusteella maksetaan loppumaksu (enintään 20 %).

•

Hanketukea laskutetaan takaisin, jos tukea on käytetty vähemmän
kuin ennakkomaksun summa tai kulut eivät ole hyväksyttäviä.
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Kulujen kohdistaminen
•

Hankkeelle pitää avata oma seurantakohde
(projekti/kustannuspaikka) kirjanpitoon, sis. kaikki hankkeen
tulot ja menot (myös mahdollinen omarahoitus)

•

Huomaa että eri hankkeiden kulut pidettävä erillään

•

Kuluihin sisältyvät arvonlisäverot kohdistetaan hankkeelle
ainoastaan, jos ne jäävät hankkeen lopullisiksi kustannuksiksi
(eli jos edunsaajalla ei ole arvonlisäverojen vähennysoikeutta)

•

Muussa valuutassa kuin euroissa aiheutuneiden kulujen
muuntaminen euroiksi → katso sopimuksen kohta I.4.9
Maksupyynnöissä käytettävä valuutta ja muuntaminen euroiksi.
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Asiakirjojen säilyttäminen
•

Kaikki sopimukseen liittyvät alkuperäiset asiakirjat on säilytettävä
vähintään 5 vuotta loppumaksun suorittamisesta (pvm)

•

Kirjanpitomateriaali ja kopiot dokumenteista (esim.
ulkomaanjaksojen todentamiseen)

•

Kansalliselle toimistolle, komissiolle tai näiden valtuuttamille
henkilöille on taattava pääsy asiakirjoihin

•

Verkostohankkeissa alkuperäinen kirjanpitomateriaali säilytetään
yleensä organisaatiossa, jolle kulu syntyi

•

Esimerkiksi tarkastuksissa pyydetään toimittamaan tositteita tai
asiakirjoja
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Seuranta- ja asiakirjatarkastukset
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Hankkeille tehtävät tarkastukset
Final report check (tehdään kaikille hankkeille)
•

Tarkastus määrittelee tuen lopullisen määrän

Satunnaisotannalla tai riskiarvioinnin perusteella osalle
hankkeista tehtävät tarkastukset
•

On the spot check during/after action: Hankkeen
toimintaa ja taloutta koskeva monitorointivierailu, joka
tehdään hankkeen aikana tai sen päätyttyä.

•

Desk check: Asiakirjojen ja tositteiden tarkastus hankkeen
loppuraportointivaiheessa.

•

System check: Järjestelmätarkastus, hankkeen seuranta ja
asiakirjatarkastus, jossa katsotaan, että edunsaaja on
noudattanut akkreditointia koskevia sääntöjä
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Tositteiden toimittaminen
•

Kansallinen toimisto voi pyytää tarvitsemiaan
tositteita tarkastustyypistä riippumatta

•

Edunsaaja säilyttää kopiot opiskelijoiden kanssa
tehtävistä dokumenteista, jotka eivät jää
oppilaitokseen

•

Tarkastuksien yhteydessä kopiot ja sähköiset
dokumentit ja tositteet ovat riittävät
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Kiitos!
•

KA121-VET Sopimus ja -talousasioiden
kyselytunti pe 24.9.2021 klo 13-14

•

Kysymyksiä voi ja kannattaa laittaa jo
etukäteen Howspaceen
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