KA2-virtuaalisten toimintojen
ja Force majeure tapausten
raportointi Mobility Toolissa
Erasmus+ KA2 – strategiset kumppanuushankkeet
Päivitetty 22.11.2021

Lisäsopimus ja säännöt virtuaalisten toimintojen
toteutuksesta
• 2018-2019 hankkeiden kanssa allekirjoitettu Addendum hankesopimukseen.
2020 hyväksyttyjen hankkeiden kanssa liitteet suoraan osana hankesopimusta.
•

Annex IIIa Additional financial and contractual rules only applicable to
projects organising virtual activities due to Covid-19 (pdf)

•

Annex IIIb Strategic Partnerships with activities involving mobility and/or
physical presence carried out in a virtual manner (pdf)
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Virtuaalisten toimintojen raportointi
• Raportointi
•

Mobility Toolissa

•

Tietoja voi täydentää ja korjata loppuraportin jättämiseen asti

• Komission ohje virtuaalisten toimintojen raportoimisesta: MT+ KA2 Overview of
virtual and blended activities
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=5509
36532
• Huolehdi myös virtuaalisten tapahtumien asianmukaisesta dokumentoinnista!
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Hankekokoukset (Transnational project
meetings)
• Virtuaalisiin hankekokouksiin ei myönnetä tukea TPM-budjettiluokasta, vaan
mahdolliset kulut katetaan hallintorahasta (project management and
implementation)
• Virtuaalisena toteutetuista hankekokouksista on hyvä viedä keskeiset
työkokoukset Mobility Tooliin.
• Hankekokouksista mahdollisesti käyttämättä jäävä tuki voidaan käyttää esim.
lisäosallistujina myöhemmissä face-to-face –kokouksissa tai tukea voi siirtää
muihin budjettiluokkiin rahoitussääntöjen mukaisesti.
• Dokumentointi:
•

Hankekokousten dokumentointi on hyvää hankehallinnointia. Myös
virtuaalisista tapaamisista on hyvä tehdä muistiot.
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Virtuaalisten hankekokousten raportointi MT:ssä

Laita ruksi Grant Not
Required kohtaan
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Virtuaaliset opinto- ja koulutustilaisuudet
(Learning, teaching and training actvities) (1)
•

LTT-jaksoja voi toteuttaa virtuaalisesti, mikäli virtuaalinen LTT-jakso tukee hankkeen tavoitteiden
toteutumista.

•

Virtuaalisten LTT-jaksojen lähtökohtana tulee olla alkuperäiset tavoitteet ja oppimistulokset (vrt.
hakemuksen tavoitteet).

•

Virtuaalisten LTT-jaksojen ei tarvitse noudattaa normaaleja minimipituuksia päivien lukumäärien
osalta. LTT-jakson aikana työtä voi jaotella eri tavoin ja päivään voi sisällyttää virtuaalisen
työskentelyn lisäksi itsenäistä tai ryhmässä työskentelyä. Suunnittelussa olennaista on tarkastella
ohjelman sisältöä, pedagogista toteutusta ja oppimistavoitteiden saavuttamista.

•

LTT-jaksoa ei tarvitse toteuttaa peräkkäisinä päivinä, vaan sen voi halutessaan toteuttaa osissa
esimerkiksi useamman viikon aikana.

•

Alkuperäisiä ryhmäkokoja voi kasvattaa, jos tämä on mahdollista/järkevää toteutuksen
näkökulmasta.
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Opinto- ja koulutustilaisuudet (Learning,
teaching and training actvities) (2)
•

Tukea myönnetään 15 % individual support -yksikkökustannuksesta per päivä per osallistuja. Lisäksi voi
raportoida 15 % tukihenkilöiden (ACC persons) individual support-tuesta (opiskelijoiden ohjaus), mikäli
hankkeelle on myönnetty tukea tukihenkilöille.

•

Tukea voi käyttää organisaatiolle LTT-jakson suunnittelusta ja järjestämisestä syntyviin kuluihin

•

Dokumentointi:
•

Ohjelma (riittävän kattava ohjelma, josta selviää toteutustapa)

•

Toteutuksen kuvaus (osana väli-/loppuraporttia) > muista päivittää hakemuksessa ollut kuvaus
tilaisuudesta!

•

Järjestävän (receiving organisation) organisaation allekirjoittama osallistujalista tai
osallistumistodistus (osallistujan nimi, organisaatio, osallistumisajankohta)

•

Huomioi myös Mobility Tooliin tarvittavat tiedot (esim. osallistujan sähköposti).

•

Kannattaa hyödyntää ennakkorekisteröitymistä tilaisuuteen tietojen keräämisessä
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Virtuaalisten LTT-jaksojen raportointi MT:ssä
Valitse Virtual Activity
Kirjoita selitekenttään esim.
”virtual activity beacuse of
covid-19 situation”

Kestoa ei täytetä tähän vaan
alempaan kohtaan ”Virtual
Activity Start Date”

8

Virtuaalisen LTT-jakson kesto
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Syötä LTT-jakson aloitus- ja
lopetuspäivä

Jos koulutuspäiviä ei pidetä peräkkäin, voit syöttää
MT:hen päivämäärät kuitenkin peräkkäisinä päivinä.
Merkitse todelliset päivät LTT-jakson kuvaukseen. 9

Virtuaaliset levitystapahtumat (Multiplier
events)
• Virtuaalisten tilaisuuksien järjestäminen tulee olla työsuunnitelman mukaista. Jos
suunnittelette työsuunnitelmasta poikkeavia toteutuksia (esim. useampi tilaisuus),
varmista toimintojen kelpoisuus etukäteen yhteyshenkilöltä
• Virtuaalisen toteutuksen ei tarvitse vastata kestoltaan alun perin suunniteltua
tilaisuutta, mutta sen tulee sisällöltään vastata tilaisuuden alkuperäisiä tavoitteita
• Tukea levitystapahtumiin myönnetään 15% paikallisten osallistujien
yksikkökustannuksesta eli 15€ per osallistuja.
• Tuen enimmäismäärä virtuaalisiin levitystapahtumiin on 5000 euroa hankkeen aikana.
• Mikäli kyseessä on hybridimalli, jossa osa osallistujista on online ja osa paikan päällä
tilaisuudet raportoidaan MT:ssä omina erillisinä tilaisuuksina.
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Virtuaaliset levitystapahtumat (Multiplier
events)
• Virtuaalisesti järjestettävissä levitystapahtumissa on tärkeää kerätä osallistujalista,
josta selviää osallistujien tiedot.
• Dokumentointi:
•

ohjelma/muu tilaisuuden materiaali. Muista myös päivittää hakemuksessa ollut
kuvaus tilaisuudesta!

•

tilaisuuden järjestäjän allekirjoittama osallistujalista, josta käy ilmi tilaisuuden
nimi ja ajankohta, osallistujan nimi, organisaatio & osoite
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Virtuaalisten levitystapahtumien raportointi MT:ssä
Laita ruksi Virtual Event -kohtaan

Syötä paikallisten
osallistujien määrään myös
kv-osallistujat
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Poikkeukselliset kustannukset (Exceptional
costs)
• Exceptional costs-budjettiluokkaan voi siirtää rahaa ilman sopimusmuutosta max
10% mistä tahansa yksikkökustannuksiin perustuvasta budjettikategoriasta, vaikka
alkuperäisessä budjetissa ei olisi tukea myönnetty exceptional cost budjettiluokkaan. Suosittelemme varmistamaan yhteyshenkilöltä, että suunnitellut
kulut ovat ohjelmasääntöjen mukaisia.
• Tukea voi käyttää virtuaalisiin toimintoihin liittyviin kustannuksiin esim.: laitteiden
tai palveluiden osto ja vuokraus, ohjelmistojen lisenssimaksut, asiantuntijapalkkiot,
tilavuokra/simulaattorivuokrat tms., kamerat, tilaisuuden järjestelyn tuki/IT-tuki.
• Tukea myönnetään 75% toteutuneista kustannuksista, huomioiden poistomenettely
ja käyttöaste hankkeelle (ks. Annex I General conditions KA2 II.19.2)
• Tositteet tulee toimittaa loppuraportin yhteydessä.
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Force majeure –kulut (FM)

Force majeure -lomake löytyy KA2-hallintosivulta:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/strategisenkumppanuushankkeen-ka2-hallinnointi-2014-2020myonnetyt-hankkeet#anchor-force-majeure--ohjeetkaynnissa-oleville-hankkeille

•

Kerää tieto ja dokumentaatio syntyneistä todellisista kuluista  kokonaiskuva syntyneistä
kustannuksista kaikkien partnereiden osalta

•

Selvitä ensin korvaako vakuutus tai lentoyhtiö/matkatoimisto kuluja tai voiko matkoja siirtää
myöhäisemmäksi ajankohdaksi

•

Kuluista, joita muut tahot eivät korvaa, voi toimittaa force majeure -lomakkeen kansalliselle
toimistolle. Yksi lomake/peruuntunut toiminto (koordinaattori ilmoittaa samalla lomakkeella
kaikkien partnereiden ko. tapahtumaa koskevat kulut)

•

Kansallinen toimisto käsittelee FM-anomuksen ja ilmoittaa hyväksyttävän summan.

•

Tämän jälkeen kulut voi raportoida (tai korjata jo aiemmin syötetyn tiedon) Mobility Tooliin
kansallisen toimiston hyväksymän FM-kulun mukaiseksi.

•

Tee laskelma miten force majeure –kulut vaikuttavat kokonaisbudjettiin

•

Huomioi, että force majeure -kuluista huolimatta hankkeen kokonaisbudjetti ei voi kasvaa
suuremmaksi kuin mitä alun perin myönnetty tuki on
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Force majeure – TMP – raportointi MT:ssä

3. Kirjoita kansallisen toimiston hyväksymä
summa Force majeure -tapauksesta kohtaan
”Total (Calculated)”
1. Merkitse osallistujan jaksoon
ruksi kohtaan ”Force Majeure”
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2. Näytölle avautuu uusi laatikko ”Force
Majeure Explanations” kirjoita lyhyt selitys
tapahtuneesta. Kun kyseessä on koronasta
aiheutunut peruutus lisää selityskentän
tekstiin sana corona tai covid, jotta saat
merkinnän myös kohtaan COVID-19 affected.
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Force majeure – LTT – raportionti MT:ssä
1. Valitse valikosta ”Physical”

2. Merkitse osallistujan jaksoon
ruksi kohtaan ”Force Majeure”

3. Näytölle avautuu uusi laatikko ”Force Majeure
Explanations” kirjoita lyhyt selitys
tapahtuneesta. Kun kyseessä on koronasta
aiheutunut peruutus lisää selityskentän tekstiin
sana corona tai covid, jotta saat merkinnän
myös kohtaan COVID-19 affected.

4. Syötä sama aloitus ja
lopetuspäivä peruuntuneelle
jaksolle (eli kesto = 1pv)
5. Kirjoita kansallisen toimiston hyväksymä
summa Force majeure -tapauksesta kohtaan
”Total (EU Travel Grant)” ja ”EU Individual
Support”
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Rahoitussopimuksen
muutokset

Muutokset, jotka edellyttävät kansallisen toimiston
hyväksyntää
Muutokset, jotka tehdään kirjallisesti:
• Muutoksia tuotteissa ja tuloksissa
• Keskeisiä muutoksia työsuunnitelmissa
• Muutoksia partneriryhmässä
• Muutoksia hankkeen kestossa (4-12kk pidennys
mahdollinen riippuen hankkeen kestosta)
• Yli 20 % muutoksia hankkeen budjettiluokissa
(virtuaaliset toteutukset mahdollistavat max
60% muutokset, mutta tarkista
sopimusmuutoksen tarve)

Jos muutoksia, ota yhteyttä
kansalliseen toimistoon:
1. tiedustelu
sähköpostilla/puhelimitse
yhteyshenkilöltä
2. tee muutosanomus
sopimusmuutoslomakkeella

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/strategisen-kumppanuushankkeen-ka2-hallinnointi

Muutokset budjettiin
• Mikäli hanke järjestää virtuaalisia toimintoja, budjettiin voidaan tehdä
tavanomaista suurempia siirtoja budjettiluokkien välillä > max 60% ilman
sopimusmuutosta
• Budjettisiirtoja voi tehdä seuraavista budjettiluokista: hankekokoukset,
levitystapahtumat, opinto- ja koulutustilaisuudet sekä poikkeukselliset
kustannukset.
• Tukea voi siirtää muihin budjettiluokkiin paitsi ei hallintorahaan (Project
Management and Implementation)
• Poikkeuksellisiin kustannuksiin (exceptional costs) voi siirtää muista kululuokista
enintään 10% mistä tahansa yksikkökustannuksiin perustuvasta
budjettikategoriasta.
• Ennen isompien budjettimuutosten tekemistä varmista hankkeen yhteyshenkilöltä
sopimusmuutoksen tarve!
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