Sähköposti 15.5.2020: Erasmus+ KA101 -hankkeiden infokirje 3/2020 Infobrev till Erasmus KA101-projekten
Hei,
kevät 2020 on ollut varsin poikkeuksellinen ajanjakso, myös eurooppalaisen yhteistyön näkökulmasta.
Liikkuvuusjaksot on peruttu tai siirretty. Lähiopetuksen taas alettua kaikilla on varmasti tekemistä yllin
kyllin, mutta lähetän tässä kuitenkin lyhyesti koottua tietoa Erasmus+ täydennyskoulutushankkeille, ja
pyynnön pieneen kyselyyn vastaamisesta.
Kysely koronarajoitusten vaikutukset koulutuksen kehittämiseen ja yhteistyöhön eurooppalaisessa ja
pohjoismaisessa kontekstissa Yhteistyötä on kuitenkin voinut jatkaa monin erilaisin tavoin. Olemme olleet
teistä usean kanssa yhteydessä, lähinnä akuuteista asioista liikkuvuuksien peruuntumiseen ja muihin
käytännönjärjestelyihin liittyen. Muutaman kanssa olemme ehtineet vaihtaa samalla vähän enemmänkin
kuulumisia. Yhteistyön tavat vaihtelevat partneriryhmien välillä ja olisi hyvä kuulla teidän näkymiä ja
tunnelmia nykyisestä ja tulevasta vähän laajemmin. Teimme erittäin lyhyen kyselyn, johon vastataan
anonyymisti. Vaikka lähiopetukseen siirtyminen on taas uusi ponnistus, olisi hienoa, että jaksaisit pysähtyä
ja kertoa meille tunnelmistanne Erasmus+ hanketyön näkökulmasta. Pidämme sen auki kesäkuun alkuun
saakka, kyselyyn voi vastata useamman kerran. Jos teillä on mitään kysyttävää, olkaa yhteyksissä! Kysely
löytyy osoitteesta: https://webropol.com/s/koronavaikutuksia

Uutta Mobility Toolissa New flag "COVID-19 affected" Mobilities having an end date within 2020, the
Force Majeure flag checked, and for which Force Majeure Explanations contain keywords such as "corona"
or "covid" will automatically have the "COVID-19 affected" flag set. This flag cannot be changed manually.
Miten Force Majeure -kulut Mobility Tooliin?
Liikkuvuusjakson keskeyttäminen:
1) Mikäli jakso on keskeytynyt ja jää maksettavaksi kuluja keskeyttämisen jälkeiseltä ajalta, maksetaan
yksilötuki koko alkuperäiseltä ajalta (unit cost) ja normaali matkatuki (unit cost) ja normaali
kurssituki (unit cost).
Mikäli on täytynyt ostaa uudet paluuliput tai syntynyt muita vastaavia lisäkuluja, joista ei Force
majeure –lomakkeessa annetun selvityksen mukaan saa korvausta, maksetaan lisäksi ylimääräiset
paluumatkan kustannukset real cost –periaatteen mukaan. Rajana on hankkeen kokonaisbudjetti.
Liikkuvuusjakson peruuttaminen ennen jakson alkua:
2) Mikäli liikkuvuusjakso on peruttu ennen sen alkua mutta on ehditty ostaa ja maksaa matkat ja/tai
majoitus ja/tai kurssiosallistuminen, joista ei Force majeure –lomakkeessa annetun selvityksen
mukaan saa korvausta, hyväksytään Force majeure –lomakkeen perusteella matkatuki unit cost
perusteella ja/tai majoitus ja/tai kurssimaksu syntyneiden kustannusten mukaan sekä
organisointituki (unit cost)
3) Mikäli liikkuvuusjakso on peruttu ennen sen alkua ja jakson valmistelu sekä peruuttaminen ei ole
aiheuttanut laskutettavia kuluja mutta on edellyttänyt työpanosta oppilaitoksessa, hyväksytään
Force majeure –lomakkeen perusteella organisointituki (unit cost).
Force majeure -lomake: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/force-majeure-lomake-erasmusja-euroopan-solidaarisuusjoukot_19.03.2020.pdf

Osallistujaraportit
Huomaa, että Mobility Tool lähettää osallistujaraportteja sen mukaan, miten olet merkinnyt niitä kohtaan
Mobilities. Käy siis vaikka muuttamassa jo merkitsemiäsi liikkuvuuksien päiviä reilusti tulevaisuuteen, jotta
Mobility Tool ei turhaan lähetä niitä ja aiheuta ihmetystä vastaanottajalle. Mutta jos niitä sattuu lähtemään
niin ei se haittaa, jätätte vain ne viestit huomioimatta.

Jatkoaikaa hankkeelle?
Jos hankkeenne on juuri päättymässä niin huomaa, että muutospyyntö pitää lähettää vähintään kuukautta
ennen hankkeen päättymistä. Koronavirukseen liittyen voit pidentää KA101 -hankkeen kestoa 1 – 12
kuukaudella. Komissio antoi koronavirustapauksissa mahdollisuuden poikkeuskestoon, joten
hankeaikamaksimi piteni näissä tapauksissa 24 kuukaudesta 36 kuukauteen. Voit hakea pidennystä
sopimusmuutoslomakkeella, ja muista kirjoittaa perusteluihin koronaviruksesta aiheutunut este
suunnitellulle toiminnalle.
•

Sopimusmuutoslomake https://bit.ly/33t55HF

Loppuraportti 60 päivän kuluessa hankekauden päätyttyä
Loppuraportin teet Mobility Tool -alustalla sivulla Report. Kysymykset ovat englanniksi mutta vastaukset
avokysymyksiin voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Loppuraportissa kuvaat hankkeenne
toiminnan kuvataan suhteessa hakemukseenne ja erityisesti sen osioon ”eurooppalainen
kehittämissuunnitelma”. Muista siis ottaa esiin hakemuksenne! Muista myös tietosuojalaki, joten älä
turhaan kerro liikkuvuuteen estyneiden henkilöiden nimiä loppuraportissa ja varsinkaan siihen johtaneita
syitä. Ohjeet loppuraportin tekoon
•
•

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/mt_loppuraporttiohje11032020_0.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/loppuraportti_kalvot_17102019.pptx

Muuta tärkeää
•

•
•
•
•

Ilmoita aina edunsaajaorganisaation yhteystietojen, laillisen edustajan ja hankkeen yhteyshenkilön
muutokset -lomakkeella
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/yhteystietojen_muutosilmoituslomake.docx
Hankkeen hallinnossa tarvitsemasi tiedot löydät sivulta
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle
Usein kysytyt kysymykset https://bit.ly/2yY7Hi5
Muista myös Koulujen KV-hankeaktiivit keskusteluryhmä -facebookissa. Siellä on jo yli 400 jäsentä
Kun on kysyttävää, niin ole yhteydessä! Sähköpostiosoitteeseen sirkka.saikkala@oph.fi ja saat
esittää myös webinaari-toiveita.

*********************************
Hej,

Vi har gjort en kort enkät https://webropol.com/s/koronavaikutuksia. Frågorna är på finska, men
ni får gärna svara på svenska.

Mobility Tool+ New flag "COVID-19 affected" Mobilities having an end date within 2020, the Force
Majeure flag checked, and for which Force Majeure Explanations contain keywords such as "corona" or
"covid" will automatically have the "COVID-19 affected" flag set. This flag cannot be changed manually.
Hur införa Force Majeure-kostnader i Mobility Tool?
•

•

Force majeure-formulär för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lomake-sv-force-majeure-erasmus-ja-euroopansolidaarisuusjoukot_26.3.2020.docx
Anvisningar för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskaren vid force majeure:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/ohje-sv-force-majeure-erasmus-ja-euroopansolidaarisuusjoukot_19.3.2020.docx

Förlängd projekttid?
Om ert projekt snart tar slut, var extra uppmärksam på att ansökan om ändring ska lämnas in senast en
månad före projektets slut. Du kan förlänga projekttiden för KA101-projekt på grund av coronaviruset med
1–12 månader. Kommissionen har gett möjlighet till undantagslängd för projekt i coronavirusfall och den
maximala projekttiden har förlängts från 24 till 36 månader. Du kan ansöka om förlängning med formuläret
för avtalsändringar. Kom ihåg att vid motiveringen skriva in hur coronaviruset har förhindrat den planerade
verksamheten.
•

Formulär för avtalsändring https://bit.ly/2wjSPNl

Slutrapport inom 60 dagar efter att projekttiden slutar
Gör slutrapporten i Mobility Tool-plattformen på sidan Report. Frågorna är på engelska, men du kan svara
på de öppna frågorna på finska, svenska eller engelska. I slutrapporten beskriver du verksamheten i ert
projekt i förhållande till er ansökan och särskilt till dess avsnitt ”Europeisk utvecklingsplan”. Kom alltså ihåg
att ta fram er ansökan! Kom också ihåg dataskyddslagen så att du inte i onödan anger namnen på de
personer som fått hinder för att delta i mobiliteten i slutrapporten och särskilt inte orsakerna till detta.
Anvisningar för att göra slutrapport
•

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/anvisningar-for-att-skriva-sluttrapportenmt13032020.pdf

Annat viktigt
•
•
•
•
•

Meddela alltid ändringar i förmånstagarorganisationens kontaktuppgifter, juridiska representant
och projektets kontaktperson på formuläret för detta: https://bit.ly/2U5OyX7
Alla uppgifter som du behöver för projektets administration hittar du på sidan
https://www.oph.fi/sv/program/till-deltagare-i-fortbildningsprojekt
Vanliga frågor https://bit.ly/2yY7Hi5
Kom också ihåg diskussionsgruppen Koulujen KV-hankeaktiivit på Facebook. Gruppen har redan
över 400 medlemmar.
Om du har frågor, kan du alltid kontakta oss! E-postadressen är sirkka.saikkala@oph.fi och det går
också bra att framföra önskemål om webbinarier.

Ystävällisin terveisin
Sirkka Säikkälä
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Erasmus+ kansallinen toimisto
PL 380 (Hakaniemenranta 6), FI-00531 Helsinki

Puh. 0295 338 583
sirkka.saikkala@oph.fi
Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
http://oph.fi/erasmusyleissivistavalle
Liity Comeniuslistalle – saat ajankohtaista tietoa ohjelmasta
Bli medlem på Comenius epostlistan – du får aktuell information om programmet
comenius@lista.edu.fi
Olemme Facebookissa @kansainvalisyyttakouluille

