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Erasmus+ kansallinen toimisto



Erasmus+ Sport vuonna 2023 jaossa olevat 
avustukset    (lähde: Sport Infoday 30.1.2023)





Hankkeitaan suunnitellessaan hakijaorganisaatioiden on yhdessä 
hankekumppaneidensa kanssa valittava hankkeensa kustannusten 
kattamiseen tarkoituksenmukaisin kertakorvaus omien tarpeidensa ja 
tavoitteidensa perusteella. 

Jos hanke valitaan rahoitettavaksi, haettu kertakorvaus on avustuksen 
kokonaismäärä. 

Hanke-ehdotuksissa on kuvattava toiminnot, joita hakijat sitoutuvat 
toteuttamaan pyydetyllä kertakorvauksella, ja niiden on täytettävä 
taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteet. 

Erasmus+ ohjelmaopas 2023 (Programme guide) 



Esimerkkejä hankkeen kustannuksista

- matka- ja oleskelukulut (vierailut, kokoukset, koulutukset, seminaarit yms.) 

- laitteet ja välineet (liikuntavälineita, mittauslaitteet yms.) 

- IT, digitaaliset ratkaisut (tekninen toteutus yms.)

- materiaalin julkaisu- ja editointikustannukset (graafinen ilme yms., käännöskulut)

- henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot) 

- hallinto (management –työpaketti ei saa ylittää 20% koko hankkeen budjetista)

- HUOM! Hankkeen toimenpiteiden tulee liittyä tavoitteisiin ja suunniteltuihin tuloksiin.  



Budjetti suunnitellaan työpaketteihin 
(workpackage) 

HUOM! Max. 5 työpakettia 
per hanke (hakemuksen 
liitteisiin voisi lisätä 
enemmänkin –älä mene 
”ansaan”)



TYÖPAKETIT -WORKPACKAGES (WP)
• Pienimuotoiset kumppanuushankkeet suositeltavaa 1-2 WP:ta

• Maksimi 5 WP:ta (!)

• Jokaiselle WP:lle ”budjetti”, joka jaetaan myös hankekumppanien kesken. 

WP1. Management & overall coordination of the project

WP2  Collecting & summarizing information about challenges X X X in participating countries. Summarizing
main obstacles of XXXX.

WP3 Designing, piloting and implementing trainings and online learning tool based on needs from WP2

WP4 Providing training on XXX and implementation strategies to coaches and sport club leaders in sport 
associations and sports clubs in Europe. Raise awareness of the XXX. 

WP 5 communication, evaluation and dissemination



Jokaiselle Erasmus+ hakemusmuodolle on 
oma hakemus hakuportaalissa (Funding & tenders

opportunities portal)



Hakemukseen liitettävä budjettipohja 
(excel) ladataan hakuportaalista 

LIITTEET



TÄMÄ ON HAKEMUKSEN 
BUDJETTILIITE, JOKA LADATAAN 
HAKEMUSPORTAALISTA



Esimerkki Erasmus+ Sport budjetti 250 000€



Esimerkki Erasmus+ Sport 60 000€ budjetti 





Esimerkki työpaketista (WP) hakemuksessa

Kirjoita jokaisen työpaketin sisältö, 
vastuut ja aktiviteetit auki. Hakemus 
toimii näin projektisuunnitelmana 
kaikille partnereille. 

Työpakettien suunnittelusta ja 
sisällöstä löytyy paljon tietoa verkosta. 



Valmistelun askelmerkit   

• Mihin haasteisiin ja tarpeisiin vastaatte? (muistakaa linkki EU:n 
ohjaavat dokumentit, myös tietoon perustuvat tarve)

• Kumppanit sitoutuneet mukaan. Organisaatioiden rekisteröinnit 
tehty PIC-koodit

• Mitä haluatte hankkeessa tehdä? (toimintamallit, aktiviteetit)

• ,• Hanke jaetaan 1-5 työpakettiin hankemuodosta riippuen. Mihin 
kokonaisuuksiin hanke jaetaan? Kuka tekee mitä? Määritelkää 
jokaiselle työpaketille (work package) tavoitteet, toiminta, 
aikataulu ja tuotokset. 

Työsuunnitelma

• Jokaiselle WP:lle laaditaan budjetti ja päätetään miten se jakautuu 
partnerin kesken.

• Tämän pohjalta määrittyy koko hankkeen budjetti (joka valitaan 
Erasmus+ Sport kiinteiden summien mukaan.) Budjetin tulee 
vastata haettavaa summaa. 

Budjetti

Hankkeen sisällöt valmistellaan yhdessä kumppanitahojen kesken

Tavoite & 
kumppanit



Hyvä Erasmus+ Sport hakemus on 
Johdonmukainen (ongelmat/ratkaisut, kohderyhmät, aktiviteetit, budjetti, tavoitteet / 
resurssit / osaaminen = punainen lanka) 

Yksinkertainen (tavoitteet, lähestymistapa) 

Näyttöön perustuva (ennakkoarviointi, nykytila)

Selkeä (kuvaa hyvin tarpeet ja tavoitteet)  

Suunnitelmallinen (mitkä toiminnot, milloin, kuinka kauan, ja millä resursseilla)  

Täsmällinen (älä pidä itsestäänselvyytenä mitään tietoa, hakemuksessa oleva tieto 
arvioidaan)

Rajattu (ehdotus ei koske globaalia ratkaisua, mutta auttaa hankkeen ongelman/haasteen 
ratkaisemisesta)



Erasmus+ Sport hakuprosessin aikataulu (lähde: 

Sport Info Day 30.1.2023)



Opetushallitus neuvoo ja sparraa
• Hakuwebinaarit -kaikki tilaisuutemme ovat maksuttomia 

• EU Funding & Tender opportunities https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

• EACEAn ja komission SPORT INFODAY webinaarin materiaalit ovat verkossa. Tutustu 
ja käy yhdessä läpi partnerien kanssa. Info session: Erasmus+ Sport 2023 (europa.eu)

• Olemme tukena hakemusprosessin eri vaiheissa. Ole rohkeasti  yhteydessä niin 
hakemusideaan, hakumenettelyyn kuin hakemuksen laatimiseen liittyvissä 
kysymyksissä 

• Koordinoi tuettujen hankkeiden verkostoa Suomessa

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/kohti-vuoden-2022-erasmus-sport-hakua-neuvontawebinaarit
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/info-session-erasmus-sport-2023-2023-01-30_en


Kiitos!
Erasmus+ Sport yhteyspiste tiedottaa ja neuvoo: https://www.oph.fi/erasmussport

Kysy lisää!

Erasmus+ Sport tiimi 

Terhi Liintola Verneri Kinnunen

Terhi.liintola@oph.fi verneri.kinnunen@oph.fi

puh. 0295 338 504 puh. 0295331604
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