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HAKUKUULUTUS 2022
Erasmus+ -liikkuvuutta voivat yksittäisten korkeakoulujen lisäksi järjestää myös korkeakoulujen ja
muiden toimijoiden muodostamat liikkuvuuskonsortiot. Liikkuvuuskonsortio voi olla esimerkiksi
alueellinen tai temaattinen korkeakoulujen yhteenliittymä, johon voi kuulua myös muita
organisaatioita, kuten yhdistyksiä, säätiöitä, kauppakamareita, yrityksiä ja kuntia. Konsortion
vähimmäiskoko on kolme organisaatiota, joista vähintään kahden on oltava korkeakouluja. Mikä
tahansa jäsenorganisaatio voi toimia konsortion koordinaattorina. Konsortio on kansallinen eli sen
kaikkien jäsenorganisaatioiden on toimittava samassa maassa.
Liikkuvuuskonsortio voi hakea tukea sekä korkeakoulujen eurooppalaiseen liikkuvuuteen että
globaaliin liikkuvuuteen Suomen ja ns. kumppanimaiden välillä. Konsortio voi toteuttaa kaikkia
liikkuvuusmuotoja eli opiskelija-, harjoittelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihtoja sekä monimuotoisia
intensiivikursseja, tai vain joitakin näistä.
Korkeakoulun on mahdollista toimia kokonaan tai osittain osana liikkuvuuskonsortiota. Jos
korkeakoulu toteuttaa kaikki vaihdot osana liikkuvuuskonsortiota, ei se voi hakea itsenäisesti
liikkuvuusapurahoja vuosittaisessa liikkuvuustukihaussa. Korkeakoulu voi kuitenkin osallistua
liikkuvuuskonsortioon vain osittain, esim. toteuttaa vain tietyn koulutusalan vaihdot tai vaikkapa kaikki
harjoittelijavaihdot konsortion kautta ja muut vaihdot itsenäisen liikkuvuustukisopimuksen kautta.
Liikkuvuuskonsortion akkreditointi
Suomalaiset liikkuvuuskonsortiot hakevat Erasmus+ -liikkuvuuskonsortion akkreditointia
(Erasmus Accreditation of Higher Education Mobility Consortia) Erasmus+ kansalliselta toimistolta,
joka on Opetushallituksessa. Erasmus+ -liikkuvuuskonsortion akkreditointi myönnetään
laatuarvioinnin perusteella ja se on voimassa koko ohjelmakauden 2021 - 2027. Akkreditoidut
konsortiot voivat hakea Opetushallitukselta Erasmus+ -liikkuvuusapurahoja ja vaihtojen järjestämisen
tukea vuosittaisessa liikkuvuustukihaussa. Uusi konsortio tai konsortio, jonka akkreditointi on
vanhenemassa, hakee liikkuvuuskonsortion akkreditointia ja liikkuvuustukea samalla
hakukierroksella täyttämällä kaksi erillistä hakulomaketta.

Viralliset hakudokumentit
-

Erasmus+ -ohjelman ehdotuspyyntö - virallinen ilmoitus, mm. toiminnot, ohjelmamaat, hakuajat
Erasmus+ Programme Guide – yksityiskohtaiset kuvaukset kaikista haettavista toiminnoista, ks.
erityisesti KA1 Mobility ja Erasmus Accreditation for Higher Education Mobility Consortia.

Ohjelmadokumentit ovat ladattavissa Opetushallituksen Erasmus+ haku-uutisesta:
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/erasmus-ja-euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjelmien-vuoden2022-rahoitushaut-avattu.

Hakulomakkeen täyttöohjeita
•

Haussa käytetään verkkopohjaista online-hakulomaketta, joka on linkitetty Opetushallituksen
verkkosivuille: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-haet-erasmus-rahoitustaopetushallituksesta
o

→ Hakulomake: KA130-HED Accreditation of Higher Education Mobility Consortia

•

Tekninen ohje sähköisen hakulomakkeen täyttöön löytyy myös em. osoitteesta.

•

Liikkuvuuskonsortion kaikilla jäsenorganisaatioilla on oltava voimassa oleva OID-koodi.
o

Jokaiselle Erasmus+ -ohjelmassa mukana olevalle organisaatiolle on luotu syksyllä
Organisation ID (OID), joka päivittyy liikkuvuudenhallintajärjestelmiin PIC-koodin
rinnalle. OID-koodin tunnistat muodosta E00000000.

o

Voit etsiä partnereiden OID-koodeja seuraavan hakuportaalin kautta
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home.

•

Liikkuvuuskonsortion kaikilla jäsenkorkeakouluilla on oltava voimassa oleva Erasmus-peruskirja
(Erasmus Charter for Higher Education, ECHE).

•

Hakulomake on sama koko Euroopassa. Hakulomakkeen voi täyttää jollakin EU:n virallisella
kielellä.

•

Hakemuksessa kuvataan konsortion tavoitteet, tarkoitus ja vaikuttavuus, eri
jäsenorganisaatioiden kokemus, roolit ja vastuut, konsortion hallinto, tietoja vaihtojärjestelyistä
ja liikkujien valmennuksesta sekä suunnitelma tulosten levittämisestä ja toiminnan arvioinnista.

•

Hakijaorganisaation laillisen edustajan allekirjoittama Declaration of Honour -dokumentti (DOH)
ladataan järjestelmästä allekirjoitettavaksi ja allekirjoitettu DOH liitetään hakemukseen.

•

Mandaattikirjeet konsortion kotimaisilta partnereilta liitetään rahoitushakemukseen (KA131
eurooppalainen liikkuvuus tai KA171 globaali liikkuvuus. Mandaattikirjeitä ei tarvitse liittää
konsortion akkreditointihakemukseen (KA130).

Hakemuksen jättäminen
Hakemus jätetään sähköisesti viimeistään 23.2.2022 klo 13:00 Suomen aikaa (klo 12:00 CET).
Myöhästyneitä hakemuksia ei voida hyväksyä. Hakemuksen paperiversiota ei tarvitse toimittaa.
Uuden liikkuvuuskonsortion akkreditointihakemus kannattaa täyttää ensin ennen konsortion
liikkuvuustukihakemuksen täyttämistä, sillä liikkuvuustukihakemukseen tarvitaan liikkuvuuskonsortion
akkreditointihakemuksen viitenumero ja tällöin hakujärjestelmä tarjoaa sitä automaattisesti.

