
ERASMUS+ KA1 MOBILITET FÖR UNDERVISNINGSPERSONALEN INOM DEN ALLMÄNBILDANDE UTBILDNINGEN – ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN 31.1.2019 

 

Ansökningstiden slutar den 12.2.2019 klo 13 Finsk tid (CET klo 12). 
• Förlängning av ansökningstiden på grund av trängsel i sökportalen. Ansökningstiden slutar därför inte 5.2. utan 12.2. klockan 12 (CET). 
• Ansökningsblanketten är på engelska, men den kan fyllas i på finska, svenska eller engelska. 
• Vem kan ansöka? Daghem och förskolor, grundskolor, gymnasier, specialskolor, läroinrättningar i grundläggande konstundervisning och 

yrkesläroinrättningar, bara för allmänbildande ämnens del. Konsortiet kan också söka stöd.  
Ansökningar hanteras nationellt, det vill säga att sökande skickar sin ansökan till Erasmus+-programkontoret i det land där projektets koordinator 
finns. Utbildningsstyrelsen (UBS) är Finlands Erasmus+-kontor = FI01 Finnish National Agency for Education EDUFI. Urvalskriterier i Erasmus-
programhandledningen (s. 66) och Erasmus+ Guide for Experts on Quality Assessment. Ansökningsblankettens öppna frågor ska besvaras så 
heltäckande och konkret som möjligt. Svaren ska alltid vara så exakta som möjligt; inga uppgifter ska tas för givna, för det som inte nämns i ansökan 
kan inte beaktas. Svaren skrivs som hela meningar och på ett så tydligt språk som möjligt.  

• Erasmus-programhandledningen http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide  
• Ansökningsblanketten finns på adressen:  https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/  Logga in på din EU Login -konto, välja 

Opportunities - School Education - School Education Staff Mobility (KA101) Att skapa ett nytt konto http://bit.ly/2U6pWLP 
• Formuläret sparar automatiskt data varje varannan sekund 

  

 

 

 

Det röda strecket i fältets vänstra kant visar att svaret är obligatoriskt.  
Det gröna strecket i fältets vänstra kant visar att något skrivits i fältet.  
Om det inte finns någon färg är det fråga om ett frivilligt fält.  

Kontrollera att texten KA101 står i 
övre kanten av ansökningsblanketten 

Projektets längd är 12–24 mån., välj i rullgardinsmenyn 

Välj FI01 Finnish National Agency for Education EDUFI 

 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/


 

Observera att du även kan förflytta dig via länkarna i övre delen av sidan   

 

Background and Experience En kort beskrivning av den sökande (skola/konsortiumsökande). Ge tydligt och konkret en allmän beskrivning och skriv särskilda drag i denna 
ansökan. Svara så kort som möjligt, men omfattande och konkret med hela meningar. Kom även ihåg att skriva väsentliga saker som gäller denna ansökan.  
- Organisationens erfarenhetsbakgrund inom de områden som är relevanta för denna ansökan  
- Nyckelpersoner som kommer att vara involverade i att genomföra och förvalta projektet 
PIC Formuläret kontaktar då databasen och skolans kontaktuppgifter blir synliga på blanketten. Om informationen inte är uppdaterad, uppdatera din information till PIC på 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html Tiedot siirtyy sieltä hakulomakkeelle, kun valitset kolmen viivan valikosta Reset PIC Data.  
Type of Organisation: Valitse sopivin organisaatio (listan motsvarar inte helt vårt utbildningssystem, välj alltså det som är närmast) t.ex. School/Institute/Educational centre – 
General education (secondary level). 
Legal Representative; OBS! Fyll i uppgifterna för personen med namnteckningsrätt, vilken är samma person som undertecknar bilagan ”Declaration of Honour”.   

Om ett konsortiumprojekt välj Yes 

PIC-anvisningar 
http://bit.ly/2Fhw4Md  Komplettera uppgifterna om organisationen, 

den lagliga företrädaren och kontaktpersonen 
genom att klicka på knappen med tre rader 

 

 

Konsortiumansökan görs oftast av utbildningsanordnaren (oftast 
kommunen) för minst två angivna skolor/daghem. Alla deltagare ska 
ha ett anställningsförhållande vid den avsändande organisationen. 
Av varje organisation som hör till konsortiet behövs en egen PIC. 

 

 

http://bit.ly/2Fhw4Md


 

 

 

 

Gäller frågorna i slutet 
av ansökan 

Tidsplanen är 
längre än 

projektperioden  

Behov och 
mål 

Välj ett eller flera teman 

De givna anvisningarna är inte avsedda för att beskriva vilka saker man kunde beakta i svaren. De är inte avsedda för att användas som 
sådana eller för att ersätta den egentliga frågan. Syftet med den svenskspråkiga texten är endast att fungera som stöd.  



 

 
   

Kom ihåg att KA1-projektet innebär 
UTVECKLINGSARBETE för hela er organisation, 

inte bara deltagande av enstaka 
personalmedlemmar 

De givna anvisningarna är inte avsedda för att beskriva vilka saker man kunde beakta i svaren. De är inte avsedda för att användas som 
sådana eller för att ersätta den egentliga frågan. Syftet med den svenskspråkiga texten är endast att fungera som stöd. 



 

 

 

Observera att du även kan förflytta dig via länkarna i övre delen av sidan 

De givna anvisningarna är inte avsedda för att beskriva vilka saker man kunde beakta i svaren. De är inte avsedda för att användas som 
sådana eller för att ersätta den egentliga frågan. Syftet med den svenskspråkiga texten är endast att fungera som stöd.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var noggrann så att alla mobiliteter säkert anges i 
tabellerna. Ändringar kan inte göras efter ansökningstiden, 
dvs. om man glömmer något kan man inte längre lägga till 
det efter ansökningstiden.  

 

De givna anvisningarna är inte avsedda för att beskriva vilka saker man kunde beakta i svaren. De är inte avsedda för att användas som 
sådana eller för att ersätta den egentliga frågan. Syftet med den svenskspråkiga texten är endast att fungera som stöd. 

Via Activity Details kan du även mata in 
deltagande till tre olika mobilitetssätt 



Kuva on otettu Structured Courses/Training Events Description. Mutta se on samantapainen sekä job shadowing -jaksoille että opettamisessa ulkomailla osioissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinationsländerna är i tre grupper. Mobilitet till Finland är inte möjlig i 
finländska ansökningar. Finland är synlig eftersom den tillhör grupp 1.  

Längden på en enskild persons utbildning anges inte. 
Däremot anges den genomsnittliga längden. I 

genomförandeskedet av projektet förändras ofta 
utbildningarnas längd och därför handlar man enligt den 

ittli  lä d   

Man kan lägga till 0–2 resedagar 
förutom utbildningens längd.  

Utbildningens längd = de dagar som 
anges i deltagarintyget. Om man till 

exempel har en resedag före 
utbildningen och en efter den och om 

utbildningen tar fem dagar är längden 5 
+ 2 = 7 dagar 

 

Det finns inget maximi- eller minimimobilitetsantal, i 
bedömningen bedöms mobilitetsantalet i förhållande till 
skolans/konsortiets angivna behov och personalantal.  

 

Meddela alla 
som deltar i 

utbildningen, 
i den 

landsgrupp 
där 

utbildningen 
troligtvis 
ordnas.  

De givna anvisningarna är inte avsedda för att beskriva vilka saker man kunde beakta i svaren. De är inte avsedda för att användas som 
sådana eller för att ersätta den egentliga frågan. Syftet med den svenskspråkiga texten är endast att fungera som stöd. 



 

 

 

 
Projekten kan ansöka om extra stöd, högst 80 procent, för deltagarnas dyra resekostnader i finansieringstabellens del ”Exceptionella kostnader”. I ansökningsskedet ska 
den sökande göra en förhandskalkyl av resekostnader och en omfattande beskrivning inklusive motivering som ska fogas till ansökningsblankettens budgetdel. Resorna genomförs på det 
mest ekonomiska sättet Stöd kan beviljas om den sökande kan motivera att ersättningen enligt distansräknaren inte täcker minst 70 procent av deltagarens resekostnader. I fråga om 
motiveringarna till ansökan och verifieringen av kostnader i slutrapporten följs reseersättningsreglerna som gäller i den sökandes organisation. Exceptionella kostnader för dyra resor 
ersätter de ersättningar som räknas enligt avståndsräknare. Man ansöker om resekostnader antingen som vanligt resestöd eller exceptionellt stöd. Exceptionella kostnader ska 1) 
motiveras omfattande, 2)kostnader ska anges konkret och 3) man ska hänvisa till kilometerantalet i distansräknaren. Ansökan måste innehålla 1)beskrivning av resväg, 2) kilometerantal i 
distansräknaren, 3) kostnadsberäkning för resekostnader. Verifiering av exceptionella kostnader baserar sig i slutrapporteringsskedet på faktiska kostnader som ska verifieras med 
verifikat/kvitton/utdrag ur organisationens resesystem (t.ex. M2-resefaktura) 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv 

Använd avståndsberäknaren 

exempelkalkyl 

De givna anvisningarna är inte avsedda för att beskriva vilka saker man kunde beakta i svaren. De är inte avsedda för att användas som 
sådana eller för att ersätta den egentliga frågan. Syftet med den svenskspråkiga texten är endast att fungera som stöd. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv


 

 

 

De givna anvisningarna är inte avsedda för att beskriva vilka saker man kunde beakta i svaren. De är inte avsedda för att användas som 
sådana eller för att ersätta den egentliga frågan. Syftet med den svenskspråkiga texten är endast att fungera som stöd.  

Kom ihåg att meddela antalet personer som deltar på kurserna och den genomsnittliga längden för 
kursdagar. Oftast är kurserna fem dagar långa, dvs. om alla deltar på en sådan kurs ange 5, men om en 

del deltar till exempel på 10 dagar långa kurser, räkna ett medelvärde. Försök hitta en så realistisk 
längd som möjligt, men emellertid så att varje deltagares kursdagar säkert kommer med. Kom ihåg att 

man i viss mån även kan göra budgetändringar i det skede då projektet genomförs mellan olika 
utgiftskategorier.  

Observera att om man inte kompletterar denna punkt, beviljas inte kursstöd även om ansökan skulle 
godkännas.  

Man kan inte komplettera ansökan efter att ansökningsomgången upphört.  



 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om ifall deltagarna är lärare eller annan personal samlas in i statistiksyften. I mobiliteter kan delta den avsändande skolans eller skolornas 
personal, vars uppgifter har en anknytning till den allmänbildande utbildningen, dvs. lärare och annan personal, inklusive till exempel skolföreståndare 
och rektorer, studiehandledare, pedagogiska rådgivare och psykologer. Alla deltagare ska ha ett anställningsförhållande vid den avsändande 

 

I mobiliteter kan delta: Personal som leder det nationella mobilitetskonsortiet eller vid regionala 
skolmyndigheter eller skolornas koordineringsorgan. Deras uppgifter ska gälla skolpolitik, utveckling av 
skolorna eller andra åtgärder som är viktiga med tanke på skolområdet. 

De givna anvisningarna är inte avsedda för att beskriva vilka saker man kunde beakta i svaren. De är inte avsedda för att användas som 
sådana eller för att ersätta den egentliga frågan. Syftet med den svenskspråkiga texten är endast att fungera som stöd. 



 

 

 

 

 

 

 

Svaren ska vara så exakta som möjligt; ingen uppgift ska anses en självklarhet, det som inte anges i ansökan 
kan inte beaktas. Svaren skrivs i hela meningar, med så tydligt språk som möjligt.  

 

Special Needs Support: Extra kostnader som direkt gäller deltagare med funktionsnedsättning och deras assistenter/stödpersoner (inklusive motiverade rese- och 
vistelsekostnader, om man inte för sådana deltagare ansöker om stöd via budgetposter som gäller resebidrag och individuellt bidrag) 

De givna anvisningarna är inte avsedda för att beskriva vilka saker man kunde beakta i svaren. De är inte avsedda för att användas som 
sådana eller för att ersätta den egentliga frågan. Syftet med den svenskspråkiga texten är endast att fungera som stöd. 



 

 

 

 

 

 

Exceptional Cost: Här skrivs inget i Finland. Här skulle man skriva de kostnader som uppstår på grund av säkerhet, om det nationella kontoret kräver 
en säkerhet. Detta krävs emellertid inte i Finland. Obs! Eventuella dyra resekostnader anges under punkten Travel och där Request exceptional costs 

for expensive travel 



 

 

 

 

 

 

 

De givna anvisningarna är inte avsedda för att beskriva vilka saker man kunde beakta i svaren. De är inte avsedda för att användas som 
sådana eller för att ersätta den egentliga frågan. Syftet med den svenskspråkiga texten är endast att fungera som stöd. 



 

Dessa uppgifter kommer automatiskt från en annan 
punkt i ansökan, här kan man inte skriva något.  

 

Kontrollera att det stöd som ansöks är enligt hur ni 
tänkt ansöka om det. 

Obs! Efter att ansökningstiden gått ut kan man inte 
längre göra ändringar som ökar stödet. 

 



 

 

 

De givna anvisningarna är inte avsedda för att beskriva vilka saker man kunde beakta i svaren. De är inte avsedda för att användas som 
sådana eller för att ersätta den egentliga frågan. Syftet med den svenskspråkiga texten är endast att fungera som stöd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En person med namnteckningsrätt undertecknar ”Declaration of Honour”, och han eller hon ska vara samma 
person som i punkt ”Legal Representative” i avtalet. Kontrollera på kommunens  webbplats eller i kommunens 

intranät vem som har namnteckningsrätt hos er.  

Punkt ID number of the signing person, if requested by the National Agency, lämnas tom i Finland. 

Skriv ut ”Declaration of Honour” via denna knapp.             Obs! 
Skriv ut alla sidor i Declaration.  

Skanna den undertecknade ”Declaration of Honour” på din dator, dvs. ALLA sidor från Declaration.  

Lägg till den skannade Declaration via denna knapp till ansökningsblanketten  

 

ENDAST KONSORTIUMPROJEKT: De skolor/daghem som är med i konsortiet ger ett mandatbrev.  Mandat behövs från alla finländska 
partnerorganisationer (Consortium Member). Det undertecknas av 1) den person i skolan som har namnteckningsrätt och 2) den person i 

konsortiet som har namnteckningsrätt. Lägg till de skannade mandaten via denna knapp till ansökningsblanketten.  

Om det nationella mobilitetskonsortiets koordinator är en skolmyndighet eller koordinationsorgan, ska de skolor som hör till konsortiet ha en organisatorisk anknytning till konsortiets koordinator.  
 
Om koordinatorn är en skola SKA GRUNDERNA FÖR ATT BILDA ETT KONSORTIUM BIFOGAS TILL PROJEKTANSÖKAN, där man även beskriver orsakerna till att konsortiet bildats samt koordinatorns 
färdigheter att leda projektet. 



AVKOPPLING AV BILAGORNA OCH BEGRÄNSNINGAR PÅ BILAGORNA 

 

 

 

 

 

 

 

Nedladdningsbara bilagor kan vara: 

PDF 

    DOC (a pre-2007 word document) 

    DOCX (a post-2007 word document) 

    XLS (a pre-2007 excel file) 

    XLSX (a post-2007 excel file) 

    JPG (an image file in jpeg format) 

    TXT (a text document) 

    ODT (open office word processor 
document) 

    ODS (open office spreadsheet document) 

    CDOC,DDOC,BDOC (electronic signature) 
Du kan ladda ner max. 10 filer. Om 

konsortiet chips mer än detta, "bunt" 
referenserna i samma fil som du skannar. 

Totalt antal filer max. 
storleken är 10.240 kB 



 

 

 

 

 

 

 

 

Markera dessa punkter med kryss. Du hittar behörighetskriterierna i programguiden 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en s. 64–65 

Välj FI01 Finnish National Agency for Education EDUFI på ansökningens Context-sida 

 

Läs mer om dataskydd på adressen http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en och kryssa för om 
du godkänner praxisen 

  På sidan finns även information om följande rubriker: What is the purpose of the data collection?  What personal data do we collect? Which 
technical means do we use for processing your data? Who has access to your information and to whom is it disclosed?  How long do we keep your 
data? How can you access your personal data, verify its accuracy and, if necessary, correct it? What are the security measures taken to safeguard 

your information against possible misuse or unauthorised access?   Whom to contact if you have queries or complaints?     

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en


 

 

 

 

Du kan dela läs- eller skrivbehörighet till ansökan. När du delar behörigheten kan personen/-erna logga in på 
ansökningssidan med sina EU login-koder. Anvisningar för att ansöka om koder http://bit.ly/2sgCJ1d  

OBS! Endast den person som först öppnade ansökan kan skicka in en ansökan. 

Om du inte har skrivit uppgifterna för personen i fråga i ansökningsblanketten, tryck på Add-knappen och skriv 
personens e-postadress. Kryssa ännu för den punkt där man anger hurdant e-postmeddelande som skickas till 

den e-postadress du angett 

 

Välj antingen läs- eller skrivbehörighet 

Om du redan har fyllt i uppgifter för personen i ansökningspunkten Participating Organisations - Associated 
Persons, kan du välja dem genom att trycka på Select-knappen och kryssa för rätt person. 

 

Tryck ännu på Share-
knappen  

http://bit.ly/2sgCJ1d


SKICKA ANSÖKAN 
 

 

SKICKA ANSÖKAN 
 
Skicka in ansökan elektroniskt senast den 12.2.2019 klo 13 (CET klo 12). Endast ansökningsblanketter som skickats in elektroniskt före 
ansökningstidens slut beaktas i bedömningen. Ansökningar som skickats per post förkastas. Skolan/daghem/konsortiet kan lämna in bara en 
ansökan/ansökningsomgång. En sökande kan dock vara medlem eller koordinator i flera olika konsortier som ansöker samtidigt. Om flera 
ansökningar lämnats in leder det till att skolans/daghems/konsortiets alla ansökningar förkastas. 
 
Vi rekommenderar att ni skickar in er ansökan i god tid före ansökningstidens slut och sparar de undertecknade blanketterna i original i er 
projektmapp.  

Observera att du kan ändra innehållet den inlämnade ansökan till slutet av ansökningsperioden på My Applications och genom att klicka på tre-
linjeknappen i det högra hörnet och välja Edit. Observera att den ändrade ansökan måste skickas in igen. Bedömningen tar hänsyn till den senaste 
versionen av den mottagna ansökan. 

 

 

 

 

 

 

 

När du har fyllt i alla obligatoriska punkter i ansökan kan du skicka den senast 12.2.2019 
kl. 13 (12 CET). Datorn ska ha internetuppkoppling. Du ser om du lyckats med 
att skicka ansökan och sändningshistoriken under My Applications och via 

knappen med tre rader i ansökningens högra kant.  

 

Kom ihåg att spara ansökan även för skolan/daghemmet/kommunen. 
Observera att du kan skriva ut ansökan under ”PDF”, antingen i 

pappersformat eller PDF-format. 

OBS! Endast den person som först öppnade ansökan kan skicka in en ansökan. 



Finansieringsbidraget beräknas enligt enhetskostnader  
 

Vad består bidraget av? Enhetskostnad (unit cost) 
 

Bidrag för resekostnader 
fågelvägen mellan organisationerna. Kontrollera 
avståndet i km: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm 
 

Avståndstabell/deltagande person 
0-99 km = 20 €/ pers.                        3000-3999 = 530 €/ pers. 
100-499km = 180 €/ pers.                4000-7999 = 820 €/ pers. 
500-1999 km = 275 €/ pers.             8000–         =1500 €/ pers. 
2000-2999 km = 360 €/ pers. 

Individstöd *(bidrag för uppehållskostnader) 
Enhetskostnad är baserade på det land där 
verksamheten äger rum.  
 Utbildningens längd kan vara 2– 60 

dagar 

 

Mottagande land 
 

Dagligt bidrag för 
dagarna 1 - 14 

Dagligt bidrag för 
dagarna 15 - 60 

Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Sverige 
Danmark, Storbritannien 

 
 

135 € 

 
 

95 € 
Nederländerna, Belgien, Spanien, Italien, Österrike, 
Grekland, Cypern, Malta, Portugal, Frankrike, Tyskland 

 
 

120 € 

 
 

84 € 
Bulgarien, Kroatien, Litauen, Lettland, Polen, Slovakien, 
Slovenien, Rumänien, Turkiet, Tjeckien, Ungern, Estland, 
tidigare  jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien 

 
 
 

105 € 

 
 
 

74 € 
 

Organisationsstöd  1 st./deltagande person 
1–100 personer: 350 €/person 
 >100 personer: 200 €/person  

Stöd för kursavgifter  70 €/dag (max. 10 dagar dvs. 700 €/pers.) 
 

Stöd för specialbehov  Verkliga extra kostnader  
 

Särskilda kostnader, Stöd kan beviljas om 
ersättningen enligt distansräknaren inte täcker 
minst 70 procent av deltagarens resekostnader, 
extra stöd, högst 80 procent 
(70 % = Avståndsräknare / 0,7) 
 

• Man ansöker om resekostnader antingen som vanligt resestöd eller exceptionellt stöd.  
• Exceptionella kostnader ska motiveras omfattande, kostnader ska anges konkret och man ska hänvisa 

till kilometerantalet i distansräknaren, beskrivning av resväg, kilometerantal i distansräknaren, 
kostnadsberäkning för resekostnader 

• Verifiering av exceptionella kostnader baserar sig i slutrapporteringsskedet på faktiska kostnader som 
ska verifieras med verifikat/kvitton/utdrag ur organisationens resesystem (t.ex. M2-resefaktura) 

 

 



ANVISNINGAR FÖR ONLINE-BLANKETTEN 

• Web Forms Erasmus+ & ESC: How to complete the form (pdf) 
o http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/166867_Call-2019-How-to-complete-the-form.pdf  

• Web Forms: Application process (pdf) 
o http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/166883_Call-2019-Application-Process.pdf  

MÖJLIGA FELMEDDELANDEN   

 

 

 
Närmare information  

Efter ansökningstidens slut får sökande per e-post till adressen om uppgetts vid ”Contact Person” en bekräftelse över att ansökan mottagits. Observera 
att ansökan måste uppfylla de formella kriterierna för att den ska gå vidare till kvalitetsbedömningen, se 
http://www.cimo.fi/program/erasmusplus/ansokningsprocessen   

Närmare information om kvalitetsbedömningen 
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/167027_III.01_E_Guide_for_experts_on_quality_assessment_2019.pdf  

Dessa anvisningar är avsedda att användas tillsammans med Erasmus+ Programme Guide. Ansökningsguiden och inbjudan att lämna förslag finns på 
Europeiska kommissionens webbplats på adressen: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm och  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants_en  

Kontaktpersoner: Sirkka Säikkälä, tfn 0295 338 583 och Maive Matikainen, tfn 0295 338 613  e-post fornamn.tillnamn@oph.fi 
Internet: http://www.cimo.fi/program/erasmusplus/allmanbildande_utbildning  

Facebook: @kansainvalisyyttakouluille   
 

Situationen korrigeras oftast om du trycker på Reload Form 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
mailto:fornamn.tillnamn@oph.fi

