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REGLER FÖR TILLDELNING AV BUDGETANSLAG FÖR ACKREDITERADE SÖKANDE 

ENLIGT ERASMUS+ PROGRAMOMRÅDE 1 

 

Nationellt programkontor Finland, Finnish National Agency for Education, Utbildningsstyrelsen 

Sektor School education, allmänbildande utbildning 

Ansökningsår 2023 

I detta dokument fastställs detaljerade regler för tilldelning av budgetanslag för ackrediterade sökande, i linje med 

det ramverk som fastställts i Erasmus+-programhandledningen: 

Kvaliteten på den sökandes Erasmusplan har bedömts i samband med ansökan om ackreditering och därför 

kommer ingen kvalitativ bedömning att göras vid tilldelning av budgetanslaget. Alla stödberättigande 

ansökningar kommer att finansieras. 

Hur stort bidragsbelopp som beviljas kommer att bero på ett antal faktorer: 

− Den totala budget som är tillgänglig för tilldelning till ackrediterade sökande  

− Vilken verksamhet det gäller  

− Grundbidrag och maxbelopp 

− Följande tilldelningskriterier: ekonomiskt resultat, kvalitativt resultat, politiska prioriteringar och 

geografisk balans (om detta tillämpas av det nationella programkontoret) 

Detaljerade regler om grundbidrag och maxbelopp, poängsättning av tilldelningskriterierna, vikt för varje 

kriterium, tilldelningsmetod och tillgänglig budget för ackrediterade projekt kommer att offentliggöras av det 

nationella programkontoret innan sista ansökningsdatum. 
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1. TILLGÄNGLIG BUDGET 

Den totala budget som är tillgänglig för 

tilldelning till ackrediterade sökande1: 
Minst 5 500 000 € 

Den tillgängliga budgeten kommer att fördelas på följande sätt mellan de tillämpliga tilldelningskriterierna2: 

Grundbidrag och ekonomiskt resultat Minst 1 250 000 € 

Kvalitativa resultat och politiska prioriteringar Minst 2 700 000 €  

Inkluderingsstöd till deltagare och 

extraordinära kostnader 
 Minst 200 000 € 

2. BERÄKNING AV DEN BUDGET SOM KRÄVS FÖR ATT GENOMFÖRA DEN BEGÄRDA VERKSAMHETEN 

Det nationella programkontoret kommer att beräkna den budget som krävs för att genomföra den verksamhet 

som begärs av varje sökande. Beräkningen av den nödvändiga budgeten kommer att göras med utgångspunkt i de 

enhetskostnader som anges i programhandledningen och historiska uppgifter om bidrag till liknande 

verksamheter. 

En standardiserad uppskattning kan inte göras för kostnader som till stor del beror på varje enskilt fall, närmare 

bestämt inkluderingsstöd till deltagare och extraordinära kostnader. Ansökningar om dessa typer av kostnader 

kommer att bedömas utifrån den beskrivning, den motivering och det uppskattade belopp som den sökande 

lämnat in som en del av ansökan. Dessutom kan stödmottagarna göra ytterligare ansökningar om dessa typer av 

kostnader under de första tolv månaderna av projektets genomförande genom att lämna in en skriftlig begäran till 

det nationella programkontoret. En begränsning av det totala beloppet på ytterligare medel som man kan ansöka 

om kan tillämpas, enligt det som anges i det gällande bidragsavtalet. 

I samtliga fall får det beviljade bidraget inte överstiga den beräknade budget som krävs för att genomföra alla 

aktiviteter som den sökande ansöker om.  

2.1. Maxbelopp3 

Maxbelopp är 350.000 €. Undantagsvis kommer kostnader för inkluderingsstöd för deltagare och extraordinära 

kostnader inte att räknas in i de gränser som fastställs i reglerna om högsta bidragsbelopp. 

 

1 Den slutliga tilldelade budgeten kan vara lägre än det angivna beloppet om alla sökande har tilldelats maxbeloppet i enlighet med reglerna i 
detta dokument. Om ytterligare finansiering blir tillgänglig får det nationella programkontoret utöka den tillgängliga budgeten. 

2 I undantagsfall kan de angivna beloppen sänkas om alla sökande redan har tilldelats maxbeloppen i enlighet med reglerna i detta dokument, 
eller om en mindre korrigering krävs på grund av avrundningsregler. 

3 Förutom de allmänna reglerna angående det maximala bidragsbeloppet, kan bidraget begränsas ytterligare av det nationella programkontoret 
för de sökande för vilka det föreligger observationer och baserat på det specifika beslut som föreligger observationerna. 
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2.2. Konkurrenskraftig tilldelning 

Om den totala budget som är tillgänglig för tilldelning till ackrediterade sökande inte är tillräcklig för att förse varje 

sökande med den budget som krävs för att genomföra den begärda verksamheten (med hänsyn till de regler om 

maxbelopp som anges i detta avsnitt 2.1) kommer en konkurrensutsatt tilldelning att äga rum enligt det som 

beskrivs i avsnitt 3 nedan. Om den totala tillgängliga budgeten dock är tillräcklig för att till fullo behandla 

ansökningarna från alla sökande tillämpas dock inte de tilldelningsregler för budgetanslag som beskrivs i avsnitt 3. 

3. REGLER FÖR TILLDELNING AV BUDGETANSLAG 

Tilldelningen av budgetanslag sker i flera faser. I varje fas kommer den tillgängliga budgeten att fördelas mellan de 

stödberättigade sökandena utifrån de beskrivna kriterierna.  

Sökande som får hela den budget som krävs för att genomföra sin begärda verksamhet (eller som når upp till  sitt 

maxbelopp) deltar inte i ytterligare tilldelning av anslag. Eventuella överskottsmedel kommer att fördelas mellan 

andra sökande utifrån de tilldelningsregler som anges för varje fas. Alla tilldelade belopp avrundas till närmaste 

hela euro. 

I detta avsnitt avser hänvisningar till ”slutförda ackrediterade projekt” till bidragsavtal med slutdatum före den 1 

december 20224 som är kopplade till den ackreditering som används i den aktuella ansökan (insatstyp KA121).  

3.1. Första fasen: grundbidrag och ekonomiskt resultat 

Ett grundbidrag ges till varje sökande i början av tilldelningsprocessen5. Syftet med grundbidraget är att göra det 

möjligt för alla ackrediterade organisationer att genomföra ett minimiantal mobilitetsaktiviteter och gå vidare i 

riktning mot målen i deras Erasmusplan.  

För organisationer som redan har ingått bidragsavtal inom ramen för sin ackreditering kommer 

grundbidragsbeloppet att vara kopplat till deras tidigare ekonomiska resultat för att säkerställa stabil och 

tillförlitlig finansiering för dem som uppnår goda resultat. I det här sammanhanget avser det ekonomiska resultatet 

de sökandes förmåga att till fullo använda de tilldelade medlen, vilket framgår av deras resultat i tidigare 

bidragsavtal.  

Sökande som nyligen ackrediterats får följande grundbidrag: 10 000 € / organisation + max. 5 medlem 

organisation. 

Det nationella kontoret kan öka grundbidraget efter sista ansökningsdagen om det finns tillräcklig finansiering att 

använda. 

 

4 Vid beräkningen av de sökandes resultat får det nationella programkontoret undanta tidigare projekt som har påverkats negativt av covid-19-
pandemin eller andra evenemang som ligger utanför stödmottagarens kontroll (force majeure). 

5 Om grundbidraget i undantagsfall är högre än maxbeloppet kommer grundbidraget att begränsas i enlighet med detta. 
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3.2. Andra fasen: kvalitativt resultat och politiska prioriteringar 

Syftet med kriteriet kvalitativa resultat är att säkerställa att ackrediterade sökande genomför verksamheter av god 

kvalitet och gradvis närmar sig målen för sin Erasmusplan. Dessutom kan de sökande få högre poäng om de 

föreslår att prioriterade aktiviteter ska genomföras. 

Budget som avsatts för denna fas kommer att fördelas mellan de sökande i proportion till deras poäng och den 

uppskattade budget som krävs för att genomföra deras begärda aktiviteter. 

Poängen för varje sökande beräknas i två steg: 

a) För sökande som har genomfört minst ett ackrediterat projekt kommer grundpoängen att vara densamma 

som poängen vid bedömningen av den senaste slutrapporten för ett ackrediterat projekt. 

 

För sökande som ännu inte har slutfört några ackrediterade projekt kommer baspoängen att vara lika 

med poängen vid bedömningen av den sökandes ackrediteringsansökan. 

 

b) En bonus läggs till grundpoängen enligt följande kriterier:  

- Engagemang av ungdomar med begränsade möjligheter (en eller flera deltagare): +5 poäng (läggs till 

grundpoängen) 

- Införande av långvarig mobilitet (en eller flera deltagare): +5 poäng (läggs till grundpoängen) 

4. TOTALT BEVILJAT BIDRAG OCH MÅL FÖR GENOMFÖRANDE 

För varje sökande ska det totala beviljade bidraget vara summan av de belopp som de har mottagit i varje 

tilldelningsfas. Om en begäran om inkluderingsstöd till deltagare och extraordinära kostnader har godkänts av det 

nationella programkontoret kommer dessa belopp att läggas till det totala beviljade bidraget. 

Innan det nationella programkontoret utfärdar ett bidragsavtal beräknar det lämpliga mål för genomförandet. Om 

den sökande har tilldelats hela den budget som krävs för att genomföra sin begärda verksamhet kommer den 

begärda verksamheten i ansökan att bli målet för genomförandet. Om det beviljade bidraget är lägre än hela den 

budget som krävs för att genomföra den in ansökan begärda verksamheten sänks även målen proportionellt för att 

säkerställa att den sökande kan genomföra dem med den beviljade budget.  

Det nationella programkontoret kan göra begränsade ändringar i den proportionella justeringen för att möjliggöra 

större samstämmighet mellan den tilldelade budgeten och målverksamheten, i syfte att säkerställa 

överensstämmelse med den godkända Erasmusplanen, för att tillhandahålla lämpligt stöd till prioriterade 

verksamheter, för att hålla kvar minst en deltagare i varje verksamhetstyp och kategori som den sökande begär 

och för att följa eventuella begränsningar som anges i programhandledningen. 

Stödmottagarna kan genomföra målverksamheten med stor flexibilitet, samtidigt som de håller sig inom ramen för 

sin godkända Erasmusplan. Genomförandet av de överenskomna verksamheterna och målen utvärderas i 

slutrapporteringen.  


