
                                                   

 

 
       
ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING/KA107 GLOBAL MOBILITET  
 
ANVISNINGAR FÖR MELLANRAPPORTERING OCH ANSÖKAN OM TILLÄGGSSTIPENDIER FÖR PROJEKT 
GODKÄNDA 2017 
 
Mellanrapporten ska lämnas in senast 15.6.2018. 
 
Mellanrapportens syfte är att samla information om genomförd Erasmus+ global mobilitet och använda 
anslag. Utifrån mellanrapporten kan högskolan eller mobilitetskonsortiet få den andra förhandsbetalningen 
(bidragets slutdel på 20 %) av bidraget som beviljats med finansieringsavtalet för Erasmus+ global mobilitet. 
Förutsättningen för att slutdelen av mobilitetsbidraget ska betalas är att förmånstagaren fram till 
mellanrapporten har använt minst 70 % av bidragets första förhandsbetalning (56 % av hela 
mobilitetsbidraget).  
 
I mellanrapporten anges bidragsbeloppet som använts för varje partnerland, inkluderande alla beviljade 
stipendier, också sådana som inte ännu har betalats från högskolans konto. I det använda bidragsbeloppet 
kan alltså inräknas alla mobilitetsperioder för vilka deltagaren och tidpunkten är kända och som har inmatats 
i Mobility Tool. Utgående från uppgifterna i mellanrapporten kontrollerar Nationella Programkontoret för 
Erasmus+ hur stor andel av bidraget högskolan har använt. 
 
Om Nationella Programkontoret konstaterar att bidragets slutdel inte ännu kan betalas, fyller 
högskolan/konsortiet i mellanrapportblanketten på nytt senast den 28.2.2019 och slutdelen betalas när en 
tillräckligt stor andel av bidraget har använts. Nationella Programkontoret meddelar förmånstagarna om 
kontrollresultatet. Om högskolan/konsortiet inte lämnar in en ny mellanrapport senast 28.2.2019 räknas det 
använda bidragsbeloppet efter slutrapporten och EU-bidraget som saknas betalas till högskolan som 
slutbetalning.  
 
Tilläggsstipendier för Erasmus+ global mobilitet ansöks på samma mellanrapportsblankett, alltså behöver 
man inte fylla i en separat ansökningsblankett. 
 
Tilläggsstipendier kan beviljas om andra högskolor har oanvänt bidrag i samma bidragskategori. Bidrag kan 
beviljas för ett partnerland för vilket högskolan klarade kvalitetsbedömningen under den egentliga 
ansökningsomgången. Det beviljade bidraget kan inte överskrida det totala bidragsbeloppet som högskolan 
ansökte om i sin ursprungliga ansökan. Bidragen omfördelas senast den 30.11.2018. Om ingen 
högskola/konsortium i mellanrapporten meddelar att en del av det beviljade bidraget kommer att bli 
oanvänt, kan inga tilläggsbidrag beviljas. 
 
 
ANVISNINGAR: 
 
1.) Kontaktpersonen ska kontrollera att uppgifterna i Mobility Tool+ är uppdaterade 

o uppgifterna om alla de mobilitetsperioder och stipendier för vilka deltagaren och tidpunkten är 
kända har matats in i systemet    

o projektets budget för de olika kostnadskategoriernas del har kompletterats korrekt i systemet 
enligt de genomförda och inmatade uppgifterna 

o deltagarna har fyllt i och returnerat deltagarenkäten (EU Survey) över genomförda 
utbytesperioder i Mobility Tool. 

o Mobility Tool+> https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/ 
▪ Mobility Tool+ Beneficiary Guide (finns på den förstasidan av Mobility Tool) 
▪ Mobility Tool+ Data Dictionary (finns på den förstasidan av Mobility Tool) 

 
2.) Kontaktpersonen fyller i mellanrapporten på webropol-blanketten och skickar den utskrivna och 

undertecknade blanketten per post till Nationella Programkontoret 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/


                                                                                                                               

 

 
Mellanrapporten görs elektroniskt på webropol-blanketten som finns (på finska) på adressen: 
https://www.webropolsurveys.com/S/1FFDADB13B6DFC36.par 
 
På blanketten fylls följande uppgifter i för varje partnerland: 
 

o Totalt beviljat bidrag  
▪ Bidrag som beviljats enligt avtalet  

o Använt och reserverat bidrag fram till mellanrapporten 
▪ Bidragsbelopp som använts fram till mellanrapporten (inkl. OS-bidrag), inkluderande alla 

beviljade stipendier, också sådana som inte ännu har betalats från högskolans konto. I 
det använda bidragsbeloppet kan alltså inräknas alla mobilitetsperioder för vilka 
deltagaren och tidpunkten är kända och som har inmatats i Mobility Tool. OS-bidraget 
kan räknas som använt om de utbyten som det beviljats för har genomförts/ska 
genomföras. 

o Det totala bidraget som används under avtalsperioden 
▪ Beräkning av bidragsbeloppet som kommer att användas under hela avtalsperioden 

(inkl. OS-bidraget). I uppskattningen räknar man ihop de som redan åkt på utbyte och de 
som beräknas åka senare under avtalsperioden. 

o Bidrag som blir oanvänt 
▪ Uppskattning av oanvänt bidragsbelopp. 

o Tilläggsbidrag som ansöks 
▪ Tilläggsbidrag som ansöks per partnerland. Det beviljade bidraget kan inte överskrida 

det totala bidragsbeloppet som högskolan ansökte om i sin ursprungliga ansökan. Om 
högskolan/konsortiet inte ansöker om tilläggsbidrag från, skrivs 0 (noll) på dessa 
punkter.  

▪ Bidrag kan beviljas för ett partnerland för vilket högskolan klarade kvalitetsbedömningen 
under den egentliga ansökningsomgången (minst 70 p, poängen finns i dokumentet 
"Meddelande om beslut").  

▪ Bidrag kan alltså ansökas också för sådana länder för vilka högskolan klarade 
kvalitetsbedömningen under den egentliga ansökningsomgången, men för vilka bidrag 
inte kunde beviljas då på grund av den begränsade budgeten. 

o Kommentar om samarbetets smidighet och utbytenas genomförande. Motiveringar till varför 
bidrag blir oanvänt/tilläggsbidrag ansöks. 

▪ I det öppna fältet beskrivs kort hur samarbetet har löpt samt ges motiveringar till varför 
bidrag blir oanvänt/tilläggsbidrag ansöks. 

▪ I det öppna fältet kan man också meddela om eventuella överföringar av OS-bidrag. 
 
OBS!  
Webropol-blanketten kan inte sparas. Kom ihåg att ta en utskrift av webropol-blanketten innan du skickar 
den elektroniskt! 
 
Blanketten undertecknas av högskolans juridiska representant. 
 
3. Den utskrivna och undertecknade webropol-rapporten skickas senast 15.6.2018 (poststämpelns datum) 
till adressen: 
 
Utbildningsstyrelsen 
Erasmus+ högre utbildning 
KA107 Global mobilitet/Mellanrapport 
PB 380 (Hagnäskajen 6) 
00531 Helsingfors 

https://www.webropolsurveys.com/S/1FFDADB13B6DFC36.par

