
 

 

 

  
 

 
       
 
 
 
 
ERASMUS+ KORKEAKOULUTUKSELLE / KA103 EUROOPPALAINEN LIIKKUVUUS 

 
OHJEET VÄLIRAPORTOINTIIN JA LISÄAPURAHOJEN HAKUUN 
Lukuvuosi 2019-2020 
 
 
Väliraportoinnin ja lisäapurahojen määräaika on 14.2.2020.  
 
Väliraportin tarkoituksena on kerätä tietoa Erasmus+ -liikkuvuuden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. 
Väliraportin perusteella korkeakoululle ja liikkuvuuskonsortiolle voidaan maksaa Erasmus+ -liikkuvuuden 
rahoitussopimuksella myönnetyn tuen toinen ennakkomaksu (tuen loppuosuus 20 %). Liikkuvuustuen 
loppuosuuden maksun edellytyksenä on, että tuensaaja on käyttänyt väliraporttiin mennessä vähintään 70 % 
tuen ensimmäisestä ennakkomaksusta (56 % koko liikkuvuustuesta).  
 
Kansallinen toimisto tarkistaa toteutuneet liikkuvuudet ja käytetyn tuen määrän Mobility Tool+ -
tietokannasta. Korkeakoulun / konsortion tulee huolehtia, että kaikkien sopimuskaudella 2019-20   tiedossa 
olevien toteutuvien vaihtojaksojen tiedot ovat ajan tasalla Mobility Tool+ -tietokannassa 14.2.2020 
mennessä. Mobility tool+:  https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/ 
 
Mikäli kansallinen toimisto toteaa, että tuen loppuosuutta ei voida vielä maksaa, korkeakoulu / konsortio voi 
pyytää väliraportin tarkistusta uudelleen 31.8.2020 mennessä ja tuki maksetaan sitten, kun vaadittu 
käyttöaste on saavutettu. Kansallinen toimisto ilmoittaa tuensaajalle tarkistuksen tuloksen. 
 
 
Arvio sopimuskauden toteumasta ja lisäapurahojen haku 2019-2020 
 
Mobility Tool+ -tietokannan päivittämisen lisäksi kaikkien korkeakoulujen/konsortioiden tulee täyttää 
Webropol-lomake, jossa raportoidaan arvio koko sopimuskaudella käytettävän tuen määrästä. Lukuvuoden 
2019-20 liikkuvuustuen lisäapurahoja, mukaan lukien perheellisten opiskelijoiden apurahat, haetaan samalla 
lomakkeella eli erillistä hakemuslomaketta ei tarvitse täyttää. 
 
Lukuvuonna 2019-20 lisäapurahoja voivat anoa sellaiset korkeakoulut, joille myönnetty liikkuvuustukisumma 
ei riitä kaikkien toteutettavien vaihtojaksojen rahoittamiseen. Lisäapurahoja myönnetään sekä opiskelija- ja 
harjoittelijavaihtoon että opettaja- ja henkilökuntavaihtoon.  
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Ohjeita väliraportti- ja lisäapurahanhakulomakkeen täyttämiseen:  
 

• Korkeakoulu/konsortio arvioi koko lukuvuoden aikana Erasmus+ -vaihtoon lähtevien henkilöiden 
määrän (mukaan lukien yrityksistä kutsuttavat opettajat), heidän vaihtojensa pituudet yhteensä 
sekä heille maksettavat Erasmus+ -apurahat yhteensä. Arviossa lasketaan yhteen sekä ne, jotka 
ovat jo lähteneet vaihtoon, että ne, joiden arvioidaan vielä lähtevän vaihtoon sopimuskauden 
aikana. Myös nolla-apurahalla liikkuvat lasketaan mukaan arvioon lähtijöiden kokonaismäärästä.  

• Samoin lasketaan yhteen kaikki maksettavat Erasmus+ -apurahat ja arvioidaan, palautuuko 
korkeakoululta/konsortiolta apurahoja (mahdollisten siirtojen jälkeen) vai tarvitseeko se vielä 
lisäapurahoja. 

• Haettavat lisäapurahat merkitään toimintokohtaisesti omiin sarakkeisiinsa. Jos korkeakoulu ei hae 
lisätukea kansalliselta toimistolta, kirjataan näihin kohtiin 0 (nolla). 

 

• Väliraportti laaditaan sähköisesti webropol-lomakkeelle, joka löytyy osoitteesta:  
https://link.webropolsurveys.com/S/839CD2E7E75607E1 
 
- Täytä lomake huolellisesti, vajaita lomakkeita ei voi lähettää 
- Jos jossain kohdassa ei ole toteumaa, täytä kenttään 0 (nolla). 
- Lomakkeessa liikutaan tab-näppäimellä 
- Vain kirjaimet & numerot kelpaavat vastauskenttiin (ei €-merkkiä) 

 

• HUOM! Webropol-lomaketta ei voi tallentaa. Muista tulostaa webropol-lomake ennen sen 
lähettämistä sähköisesti! Lomakkeen allekirjoittaa korkeakoulun laillinen edustaja. 

 
Allekirjoitettu ja skannattu raportti lähetetään 14.2.2020 mennessä osoitteeseen: erasmus@oph.fi 
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