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ERASMUS+ FÖR HÖGSKOLEUTBILDNING /  
KA103 EUROPEISK MOBILITET:  
UTLYSNING AV ANSÖKAN 2020 

 
Under Erasmus+ programmets ansökningsrunda för 2020 kan högskolor och mobilitetskonsortier söka 
Erasmus+ mobilitetsstipendier och bidrag för organisering av utbyten (OS) för läsåret 2020-2021 för 
europeisk mobilitet, dvs. mobilitet som sker mellan programländerna. Förutsättningen för att 
mobilitetsstipendier beviljas är att högskolan har Erasmus Charter som beviljas av kommissionen 
(Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). Mobilitetskonsortiet ska ha ackreditering som beviljats 
av det nationella kontoret (Accreditation of Higher Education Mobility Consortia) som söks samtidigt 
med en separat ansökningsblankett (se närmare separat utlysning för mobilitetskonsortier, KA108).  
 
Högskolor och mobilitetskonsortier kan söka mobilitetsbidrag för följande verksamheter: 

• Studier utomlands som en del av examen                                                                                                           
(SMS - student mobility for studies) 

• Praktik utomlands som en del av examen eller nyutexaminerades praktik utomlands                  
(SMP – student mobility for traineeships) 

• Undervisning vid utländsk högskola och undervisningsbesök till en högskola för personal vid 
utländska företag                                                                                      

(STA - staff mobility for teaching assignment) 

• Utbildning utomlands vid en annan högskola eller ett utländskt företag                  

(STT - staff mobility for training assignment) 

• Bidrag för organisation av utbytet (OS)  

 

Högskolan kan söka mobilitetsbidrag både självständigt och som en del av ett mobilitetskonsortium 
så att en del av mobiliteten (t.ex. endast praktik utomlands) genomförs via mobilitetskonsortiet och 
den övriga mobiliteten självständigt. Om en högskola inte hör till något mobilitetskonsortium lämnar 
den endast en mobilitetsbidragsansökan under varje ansökningsrunda för mobilitet. 

Denna utlysning av mobilitet gäller endast europeisk Erasmus+ mobilitet, dvs. s.k. mobilitet mellan 
programländerna. Samtidigt kan man även ansöka om s.k. global mobilitet mellan Finland och 
partnerländerna. För detta finns en separat ansökningsblankett och -process (KA107). 
 
Officiella ansökningshandlingar 
 

- Erasmus+ programmets inbjudan att lämna förslag – officiell anmälan, bl.a. verksamheter, 
programländer, ansökningstider 

- Erasmus+ Programme Guide – detaljerade beskrivningar av alla verksamheter man kan söka, 
se i synnerhet KA1 Mobilitet 

- Programhandlingarna kan hämtas via Utbildningsstyrelsens webbplats:  
https://www.oph.fi/sv/nyheter/2019/ansokningstiderna-erasmus-2020-har-publicerats 

 

https://www.oph.fi/sv/nyheter/2019/ansokningstiderna-erasmus-2020-har-publicerats


 

 

 

 

 

 
Bidrag som beviljas 
 
Under ansökningsrundan 2020 har det reserverats cirka 16 miljoner euro för europeisk mobilitet. 
Stipendier för student-, praktikant-, lärar- och personalutbyte beviljas till högskolor utifrån 
genomsnittet av det förbrukta bidraget under de två senaste rapporterade åren. Det beviljade antalet 
mobiliteter kan inte vara större än det ansökta. Bidrag till student- och praktikantutbyte utgår från 
utbytenas längd i månader, bidraget till lärar- och personalutbyten däremot räknas utifrån antalet 
utresande personer. Det slutliga bidragsbeloppet som beviljas påverkas av den tillgängliga Erasmus+ 
budgeten och man kan eventuellt bli tvungen att minska antalet mobiliteter om budgeten inte är 
tillräckligt stor för alla mobiliteter. I fråga om nya ansökare beräknas storleken på bidraget från fall till 
fall i det nationella kontoret. 
 
Vid ansökningsrundan för europeisk mobilitet 2020  följer vi i Finland nationella schablonbelopp per 
månad för student- och praktikantutbyten. Högskolorna och konsortierna kan alltså inte avgöra 
stipendiebeloppen själva utan alla finländska högskolor och konsortier ska följa de fasta 
schablonbeloppen som det nationella kontoret har fastlagt. Studenter kan inte få höjda stipendier även 
om det EU-stöd finns outnyttjat. Högskolorna kan dock fortfarande utbetala tilläggsstöd ovanpå EU-
stödet från deras egenfinansiering.  
 
Beloppen för student- och praktikantutbytets månadsstipendier för avtalsperioden 2020-21 är: 

 
• Studentutbyte (SMS), länder i grupp 1: 470€  

• Studentutbyte  (SMS), länder i grupp 2: 420€ 

• Praktikantutbyte  (SMP): länder i grupp 1: 620€  

• Praktikantutbyte (SMP): länder i grupp 2: 570€ 

 
Bidrag för organisering av utbyten (OS) utgår från Utbildningsstyrelsens uppskattning om antalet 
utbyten som ska genomföras under högskolans avtalsperiod. Som bidrag betalas 350 euro/deltagare för 
de hundra första deltagarna och därefter 200 euro/deltagare. Högskolan kan bli tvungen att återbetala 
en del av det bidrag som beviljats för att ordna utbyten, om antalet genomförda utbyten är mindre än 
den uppskattning som använts som grund för bidraget. Högskolan kan överföra högst 100 procent av 
OS-bidraget till mobilitetsstipendier. 
 
Förutom mobilitetsstipendier och OS-stöd beviljas högskolorna licenser för OLS-språktest och  
-språkträning. Antalet licenser som beviljas utgår från Utbildningsstyrelsens uppskattning om antalet 
student- och praktikantutbyten som genomförs under högskolans avtalsperiod. 

 

Punkter som bör observeras under ansökningsrundan 2020 
 
1) Tonvikt på utveckling av lärarnas pedagogiska färdigheter 
 

För att stödja målen i EU-agendan för högskoleutbildning vill man genom Erasmus+-mobiliteter 
öka undervisningspersonalens pedagogiska kompetens samt färdigheter i utvecklingsarbetet av 
läroplaner. Utbytena kan vara antingen personalutbyten (STT) eller lärarutbyten (STA), då 
minimiantalet undervisningstimmar är endast 4 timmar per vecka. I KA103-
ansökningsblanketten meddelas målet för andelen sådana utbyten av alla genomförda ST-
utbyten, och antalet genomförda perioder anges i slutrapporten. Extra finansiering erbjuds inte 
för mobilitetsperioder som främjar pedagogisk kompetens och utveckling av läroplaner. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
Avtalsperiod 
 
Avtalsperiodens längd definieras i mobilitetsbidragsansökan, antingen 16 eller 24 månader. De 
stipendier som beviljas är emellertid avsedda för finansiering av mobilitetsperioder under ett läsår och 
nästa vår lämnar högskolan in en ny ansökan för följande läsår. Utbildningsstyrelsen rekommenderar 
att man väljer 16 månader som längd för avtalsperioden för europeisk mobilitet. 
 
Avtalsperioden på 16 månader pågår därmed 1.6.2020 - 30.9.2021. 
 
Ifyllningsanvisningar för ansökningsblanketter  
 

 
• I ansökningsprocessen används en webbaserad online-ansökningsblankett, som finns 

länkad på Utbildningsstyrelsens webbplats: https://www.oph.fi/sv/program/sa-har-
ansoker-du-finansiering-fran-erasmus → Higher Education Student and Staff Mobility 
within Programme Countries (KA103) 

• Tekniska anvisningar för ifyllande av den elektroniska blanketten finns också på 
ovannämnda adress.  

• Den sökande högskolan och mobilitetskonsortiets alla medlemsorganisationer ska ha en 
giltig OID-kod.  

o Under hösten har man skapat för varje organisation som är med i Erasmus+- 
programmet en Organisation ID (OID) som uppdateras vid sidan av PIC-koden i 
mobilitetsledningssystemen. Du känner igen OID-koden på formatet E00000000.  

o  Du kan kontrollera en annan organisations OID-kod via Mobility Tool eller 
följande sökportal: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
esc/organisationregistration/screen/home 
 

• Ansökningsblanketten är densamma i hela Europa. Ansökningsblanketten kan fyllas i på ett av 
EU:s officiella språk.  

• Högskolan eller mobilitetskonsortiet anger i ansökningsblanketten en uppskattning av antalet 
studerande, praktikanter, lärare och övrig personal som skickas på utbyte under läsåret 2020–
2021 och den sammanräknade längden för mobilitetsperioder.  

• I fråga om studerande- och praktikantutbyten anges utbytenas längd som månader och dagar 
som överskrider fulla månader. 

• I fråga om lärar- och personalutbyten anges utbytets längd i dagar. 

• I fråga om mobilitetskonsortiet bifogas till mobilitetsbidragsansökan ett s.k. mandatbrev 
(Mandate) från konsortiets inhemska partner. 

• Declaration of Honour-dokumentet som undertecknas av den sökande organisationens 
lagliga företrädare skannas som bilaga till ansökan. 

 
Inlämning av ansökan 
 
Ansökan lämnas in elektroniskt senast 5.2.2020 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET). Ansökningar som 
anländer för sent kan inte godkännas. Ansökningarna skickas inte per post. 
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