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Mitä ovat eurooppalaiset 
korkeakoulut ja mitkä ovat 
niiden tavoitteet



European Education Area 2025

• “A Europe in which learning, studying and doing research is not limited 
by borders”

• Mobility is standard practice
• Strong sense of European identity
• 3 key initiatives

• European student card
• European universities
• Mutual recognition of diplomas
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Eurooppalaisten korkeakoulujen tavoitteet 

• Edistää eurooppalaisia arvoja ja identiteettiä

• “bring together a new generation of Europeans, who are able to cooperate and work within 
different cultures, in different languages, and across borders, sectors and academic disciplines”

• Vahvistaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, 
houkuttelevuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä 

• Vahvistaa koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan yhteyksiä 

• Edistää eurooppalaista tietoon perustuvaa taloutta, työllisyyttä ja hyvinvointia

• Tausta: joulukuun 2017 EU-huippukokous, jossa vaadittiin korkeakoulujen 
strategisten kumppanuuksien ja koulutuksen ja tutkimuksen välisten yhteyksien 
vahvistamista tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Samalla asetettiin tavoitteeksi 
perustaa noin 20 eurooppalaista korkeakoulua vuoteen 2024 mennessä.
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Eurooppalaisen korkeakoulun tunnusmerkit vuonna 2025

• Yhteinen pitkän tähtäimen strategia koulutuksen, tutkimuksen ja 
innovaatiotoiminnan kehittämiseksi.

• ’Eurooppalainen korkeakoulukampus’, jossa painottuu opiskelijakeskeinen 
oppiminen ja opiskelijat voivat sisällyttää tutkintoonsa eri korkeakoulujen opintoja.

• Opiskelijoiden liikkuvuus on sisäänrakennettu kaikilla tutkintotasoilla (tavoite: 50 % 
opiskelijoista liikkuu – ml. fyysinen ja virtuaaliliikkuvuus)

• Korkeatasoisia (yhteisiä) opinto-ohjelmia, jotka ovat monialaisia ja hyödyntävät 
innovatiivista pedagogiikkaa.

• Opettajien, tutkijoiden ja muun henkilökunnan liikkuvuus

• Eurooppalaisia tietoa tuottavia tiimejä, jotka työskentelevät monialaisesti 
yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.
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Millaista toimintaa rahoitetaan



Partneriryhmä

• Ruohonjuuritasolta nouseva korkeakouluallianssi

• Vähintään 3 korkeakoulua 3 eri ohjelmamaasta 

• Avoin kaikentyyppisille korkeakouluille eri puolilta Eurooppaa

• Ohjelmamaat: EU-maat + Norja, Islanti, Liechtenstein, Turkki, Makedonia ja 
Serbia

• Maantieteellinen tasapaino on yksi arviointikriteeri

• Lisäksi muut mahdolliset relevantit yksityiset tai julkiset organisaatiot
(täys/liitännäispartnerina)
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Millaista toimintaa hankkeet voivat sisältää 
• Nykyistä syvempi yhteistyö korkeakoulujen välillä ja uudenlaisten 

yhteistyömallien testaaminen (esim. yhteiset hallinnolliset rakenteet)
• Hakemuksen liitteenä ‘mission statement’, joka on hyväksytty kaikkien

partnerikorkeakoulujen johdossa. 
• sisältää hankkeen pitkän tähtäimen strategian ja vision toiminnot

nousevat strategiasta
• Sopimuskausi 3 vuotta  tuetaan allianssin alkuvaiheen toimintaa kohti pitkän 

tähtäimen tavoitteita
• Rahoitusmalli varsin joustavamonenlainen toiminta mahdollista esim.

• Liikkuvuuden edistäminen eri muodoissa
• Uusien yhteisten opetussuunnitelmien kehittäminen
• Yhteistutkinto-ohjelmien järjestäminen
• Yhteisten hallintopalveluiden ja infrastruktuurin kehittäminen
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Rahoitusmalli
• EU-tuki enintään 80 % hankkeeen todellisista kuluista ja enintään 5 M€ / hanke

• Tuki perustuu todellisiin kustannuksiin, poislukien yleiskulut (overhead)

• Tukikategoriat:
• Palkkakulut 
• Matkakulut
• Oleskelukulut
• Laitekulut (enintään 5 % hankkeen tukikelpoisista suorista kuluista)
• Muut kulut (enintään 5 % hankkeen tukikelpoisista suorista kuluista)
• Yleiskulut (enintään 7 % hankkeen tukikelpoisista suorista kuluista)

• Huom. Tuki kattaa alle 3 kuukautta kestävän opiskelijaliikkuvuuden 
pidempikestoiseen liikkuvuuteen käytettävissä normaali Erasmus+ liikkuvuustuki
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Hakumenettely ja budjetti 2019



Hakumenettely ja aikataulu

• Ohjelmaopas, hakulomake, liitteet ja hakuohjeet julkaistu

• Haku päättyy 28.2.2019 klo 13 (12.00 CET)

• Arviointiin on varattu 5 kuukautta  tulokset heinä-elokuussa 

• Hyväksytyt hankkeet käynnistyvät syksyllä 2019

• Hankkeiden tiivis seuranta

• Keskitetty toiminto  komission toimeenpanovirasto EACEA hallinnoi

• Yksityiskohtaiset tiedustelut: EACEA-EUROPEAN-UNIVERSITIES@ec.europa.eu
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Info Session on European Universities

• 18th of December 2018 from 10:30 to 13:30 in Brussels + livestream

• Organised by DG Education, Youth, Sport and Culture and EACEA (Education, 
Culture and Audiovisual Executive Agency) 

• https://ec.europa.eu/education/news/universities-initiative-info-session_en

• EACEA functional mail box EACEA-EUROPEAN-UNIVERSITIES@ec.europa.eu
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Sähköinen hakulomake ja sen liitteet

• Sähköinen hakulomake eForm

• Hakemuksen pakolliset liitteet

• Detailed Project Description (mallilomake, jäsennelty arviointikriteereiden
mukaan)

• Mission Statement (vapaamuotoinen) 

• Declaration of Honour (mallilomake) 

• Detailed Budget Table (excel-malli)
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Hakukierroksen budjetti

• 30 M€ 

• Myönnettävä tuki enintään 5 M€ / hanke  noin 6 
rahoitettavaa verkostoa

• Odotettavissa kova kilpailu 

• Ainakin Ranskassa, Espanjassa ja Saksassa epävirallisen 
tiedon mukaan käytettävissä kansallista rahoitusta 

• Pilottihaku  reunaehtoja kehitetään tulevia 
hakukierroksia varten, seuraava haku 2020
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Muita Erasmus+ rahoitusmahdollisuuksia

• Strategiset kumpppanuushankkeet
• Knowledge Alliances / tietoyhteenliittymät
• Erasmus Mundus yhteiset maisteriohjelmat
• Forward-Looking Cooperation Projects (innovatiiviset politiikan 

uudistamiseen tähtäävät yhteistyöhankkeet / KA3, erillishaku 2019?)
• Kapasiteetinvahvistamishankkeet
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Valintaprosessi ja 
arviointikriteerit



Arviointikriteerit ja minimipistemäärät

• Relevance of the proposal 13 /25 points

• Geographical balance 8 / 15 p

• Quality of the proposal and implementation 11 / 20 p 

• Quality of the alliance cooperation arrangements 11 / 
20 p 

• Sustainability and dissemination 11 / 20 p 

 Yhteensä vähintään 70 / 100 pistettä.

• Katso kriteerien tarkat kuvaukset ohjelmaoppaan s. 
128-129

18/12/2018 Opetushallitus 19



Relevance of the proposal (max 25 points)
• Purpose: extent to which the proposal aims to address and progress towards the 

long term vision of the action 
• Contribution to the development of the European Education Area
• Relevance of the joint long-term mission statement submitted by the alliance.  
• Level of ambition and innovative approach of the proposal, including the extent 

to which the alliance will strengthen and expand cooperation:
• in the provision of education, linking it where possible to research and innovation.
• through innovative and new structural models

• European added value. Extent to which
• the proposal demonstrates the added value generated through its transnationality, in 

particular for students;
• the proposal demonstrates contribution to regional development;
• the alliance will benefit other higher education institutions by driving excellence.
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Geographical balance (max 15 points)

• The extent to which the alliance includes a high number of higher education 
institutions from different geographical areas and ensures a wide geographical 
coverage in line with the European Council Conclusions.

• The extent to which the applicant has motivated the geographical composition 
of the alliance and demonstrated its relevance to the achievement of the 
objectives of the European universities and of the European Education Area.
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Quality of the proposal and implementation (max 20 p)
• Consistency between the aims of the proposal and joint planned activities 
• Extent to which the proposal demonstrates how the development of a joint 

strategy and joint planned activities will match the level of ambition of European 
Universities and how it will contribute to strengthening and enhancing: 
• High quality of education, including through innovative pedagogical models to develop 

forward-looking skills and competences, making best use of digital technologies, blended 
learning and work-based learning

• Level of students, staff and researchers’ mobility
• Where possible, the links between education and research and innovation, including how 

research results and innovation will feed back into education

• The work programme and roadmap is clear and explicit, 
• Quality and financial settings: the alliance has set up a quality assessment and 

review, which includes specific measures for evaluation of progress, processes 
and deliverables The implementation of the alliance is cost-efficient.
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Quality of the alliance cooperation arrangements (max 20 p)
• Arrangement structure: the distribution of responsibilities and tasks is clear and 

appropriate, demonstrates the financial, structural and organisational
commitment at highest institutional level and at a structural organisation level 
through shared management structures, common provision of services, 
databases, human resources and scientific infrastructure. 

• Roles and responsibilities: the capacity and active role of each member of the 
alliance is clearly demonstrated.

• Complementarity: the extent to which partners complement each other, 
including in terms of diversity of types of HEIs.  

• The cooperation arrangements are well designed to maximise the benefits of 
the integrated cooperation by reducing existing administrative barriers and 
obstacles and to promote all types of mobility 

• The proposal includes clear arrangements for decision-making, and reporting 
and communication between the participating organisations.
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Sustainability and dissemination (max 20 points)
• Long-term strategy for sustainability of the alliance beyond the EU funded period.
• Capacity of the alliance to act as role model: the extent to which outputs and good 

practices generated by the alliance will be shared and have the potential to be 
mainstreamed in other higher education institutions.

• Dissemination: the proposal provides a clear dissemination plan of results and 
good practices put in place, and includes appropriate human and financial 
resources, activities, tools and communication channels including the use of social 
media to ensure that results and benefits will be transferred and shared openly 
and effectively to a wide range of stakeholders;

• Open Educational and Open Science and Citizen Science resources: If relevant, 
and within the limits of existing national and European legal frameworks, the 
proposal describes how data, materials, documents and audiovisuals and social 
media activity will be made available to other higher education institutions in 
Europe.
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Lisätietoa



Lisätietoa
• Opetushallitus 
• http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/korkeakoulutukselle/avaintoimi_2_h

ankkeet/eurooppalaiset_korkeakoulut
• www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi
• Komissio
• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-

b/three-key-actions/key-action-2/european-universities_en (E+ ohjelmaopas)
• EACEA
• https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-european-

universities_en (hakukierroksen kuvaus, yleistä infoa)
• https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action2-european-

universities-2019_en (hakulomake, liitteet ja hakuohjeet)
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Erasmus+ Programme Guide
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-
guide/introduction/how-to-read-programme-guide_en

PART A: General information of the programme

PART B: Specific information about the actions

PART C: Detailed information on procedures for grant application and selection of 
projects as well as financial and administrative provisions

Annex I: Additional Rules and information relating to Actions

Annex II: Dissemination Guidelines for beneficiaries

Annex III: Glossary of the key terms

Annex IV: Useful references and contact details
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Tilaisuuden materiaalit ja tallenne 
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Tallennetaan Opetushallituksen verkkosivulle

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus_korkeakoulutukselle/tilaisuuksien_materiaalit

(www.cimo.fi Ohjelmat  E+ korkeakoulutukselle  Tilaisuuksien materiaalit)

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus_korkeakoulutukselle/tilaisuuksien_materiaalit
http://www.cimo.fi/


Kiitos! 
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