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Budjettisiirrot ilman sopimusmuutosta

• Korkeakoulujen ja konsortioiden mahdollisuus tehdä budjettisiirtoja ilman
kirjallista sopimusmuutosta tulee joustavammaksi 2016 ja 2017 globaalin
liikkuvuuden hankkeissa. 

Muutosten voimaantulo

• 2017 hankkeiden osalta uudet ehdot määritelty sopimuksessa

• 2016 hankkeiden osalta tehty väliraportoinnin yhteydessä sopimusmuutos, 
jolla ehdot tulevat voimaan 1.8.2017 alkaen. 
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Budjettisiirrot ilman sopimusmuutosta
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Muutokset liikkuvuusjaksojen suuntaan ilman
sopimusmuutosta
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Muutokset, jotka saa tehdä itsenäisesti ilman sopimusmuutosta

• 50% OS-tuen kokonaismäärästä saa siirtää liikkuvuuksiin

- Ei ole sidottu tietyn maan kanssa toteutuviin liikkuvuuksiin

• Oleskelu- ja matkatuen siirrot eri liikkuvuustyyppien välillä
(saman maan sisällä)

- Siirrot opiskelija- opettaja- ja henkilökuntavaihtoihin myönnetyn tuen välillä ovat sallittuja. Huomaa, että
rajoitukset DCI ja EDF -tukikoreissa ovat edelleen voimassa

- Liikkuvuusjaksojen kestoja saa muuttaa

- Liikkuvuuksien määrää saa muuttaa

• Muutokset liikkuvuusjaksojen suuntaan ilman sopimusmuutosta
max 40% koko sopimuksessa myönnetystä tuesta

- jos 40% ylittyy, tulee lähettää sopimusmuutosanomus kansalliseen toimistoon
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Oleskelu- ja matkatuen siirrot eri liikkuvuustyyppien välillä
Siirrot opiskelija- opettaja- ja henkilökuntavaihtoihin myönnetyn tuen välillä ovat sallittuja

❖ Partnerimaan X kanssa on myönnetty tukea kaikkiin eri liikkuvuuskatergorioihin:

Lähtevää liikkuvuutta 2 SMS, 2 STA, 1 STT 

Saapuvaa Liikkuvuutta 2 SMS, 2 STA, 1 STT

Voi toteuttaa esim. 5 lähtevää SMS:ää ja 2 saapuvaa SMS:ää & 3 saapuvaa STT:tä

Eli, kun suunta on sama, voi liikkuvuustyyppejä muuttaa miten vain!

❖ Parnerimaan Z kanssa on myönnetty tukea seuraavasti:

Saapuvaa liikkuvuutta 5 SMS

Voi toteuttaa esim. 2 saapuvaa saapuvaa STT:tä ja 3 STT:tä

Eli, voi siirtää myös sellaiseen toimintoon johon ei ole myönnetty tukea!
6



Muutokset liikkuvuusjaksojen suuntaan ilman sopimusmuutosta
max 40% koko sopimuksessa myönnetystä tuesta

❖ Partnerimaan X kanssa on myönnetty tukea opiskelijaliikkuvuuteen seuraavasti:

Lähtevää liikkuvuutta 5 SMS, 50 000€

Saapuvaa Liikkuvuutta 5 SMS, 50 000€

Budjetti yhteensä: 100 000€

• Suuntaa voi siirtää itsenäisesti, mutta varmistettava että siirto on aina maks. 
40% hankkeen kokonaisbudjetista, joka esimerkin myönnössä on siis 40 000€

• Em. myönnöllä voi siis siirtää liikkuvuuksien suuntaa esim.

Lähtevää liikkuvuutta 1 SMS,  10 000€

Saapuvaa Liikkuvuutta 9 SMS, 90 000€
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• Matka- ja yksilötukea ei voi siirtää toisen maan kanssa
tehtävään yhteistyöhön

• Partnerikorkeakoulun vaihto tai lisäys edellyttää edelleen
sopimusmuutosta

• Rajoitukset DCI ja EDF -tukikoreissa ovat edelleen voimassa
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Säännöt, jotka säilyvät ennallaan:



Mobility Tool+:ssa, Transfer Tracker

• Dashboard-
välilehdellä 
”Transfer
Tracker” 
saapuvan ja 
lähtevän 
liikkuvuuden 
välisten siirtojen 
sekä OS-tuen 
siirtojen 
seuraamiseen
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Uutta Mobility Tool+:ssa, 
Budget Transfer
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Budget välilehdellä
-> Klikkaa ”Budget
Breakdown and Transfer
Rules”



Mobility Tool+, Budget Transfer
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Ajankohtaista globaalissa liiikkuvuudessa

• Ei lisätukia

• Vuoden 2016  toisen haun hankkeiden väliraportointi dl. 29.9.2017

• Opas, edellisen vuoden opas käytössä kunnes uusi päivitetään
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Kiitos! ☺

Kysymyksiä?
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