
               

 

 

                                                                                                                             
                                             

 

 
      
ERASMUS+ FÖR HÖGSKOLEUTBILDNING / KA103 EUROPEISK MOBILITET 
 

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM TILLÄGGSSTIPENDIER  
Avtalsperioden 2020-22 
 
KA103 Tilläggsstipendier under avtalsperioden 2020–2022 
 
Under avtalsperioden 2020-22 ordnas två ansökningsomgångar för tilläggsstipendier för europeisk mobilitet. 
Under den första ansökningsomgången för tilläggsstipendier som nu öppnas (dl. för ansökningar 15.10.2020) 
ansöks om tilläggsstipendier för alla typer av mobilitet (SMS, SMP, STA, STT). 
 
Under den andra ansökningsomgången för tilläggsstipendier, som genomförs i samband med 
mellanrapportering (dl. för ansökningar 12.2.2021), är det också möjligt att ansöka om stöd för alla typer av 
mobilitet (SMS, SMP, STA, STT). 
 
Tidsfristen för den första ansökningsomgången för tilläggsstipendier är 15.10.2020 
 
Tilläggstipendier kan anhållas av sådana högskolor och konsortier vars beviljade mobilitetsbidrag inte räcker 
till för att finansiera alla utbyten som genomförs. En extra ansökningsomgång ordnas eftersom man vill 
försäkra sig om att alla högskolors Erasmus+ bidrag räcker till att täcka studenternas stipendier nu när man i 
Finland har övergått till nationellt definierade stipendiesummor och nedskärningar i mobilitetsbevillningar 
har gjorts vid tilldelningen pga. coronasituationen. 
 
Den tillgängliga budgeten för tilläggsstipendier har inte definierats exakt eftersom det nationella kontoret 
kan under avtalsperioden flytta över en del av den tillgängliga finansieringen även till övriga Erasmus+ 
aktiviteter. Dessutom har det nationella kontoret beredskapen att bevilja tilläggsstipendier genom att 
överboka beviljade bidrag som överskrider budgeten, eftersom det kvantitativa utfallet från tidigare år visar 
att en del av det beviljade bidraget inte används. 
 
Ansökningar om tilläggsstipendier görs med en Webropol-blankett. Blanketten fylls endast i av de 
högskolor/konsortier som ansöker om tilläggsstipendier till en eller flera mobilitetstyper. 
 
Anvisningar för hur man fyller i blanketten för ansökan om tilläggsstipendium: 
 
• Högskolan/konsortiet uppskattar antalet personer som åker på SMS-utbyte under hela avtalsperioden, 

den sammanräknade längden på deras utbyten, andelen utbyten för studenter med familj samt de 
sammanräknade Erasmus+ stipendier som betalas åt studenter. 

• Blanketten fylls i endast för de mobilitetstyper som högskolan söker tilläggsstipendier för. 

• Printa ut blanketten för underteckning innan den skickas in. 

• Blanketten undertecknas av högskolans juridiska representant. 

• I uppskattningen räknas samman såväl de som redan åkt på utbyte som de som man uppskattar ska åka 
under avtalsperioden. Även de som åker utan stipendium räknas med i uppskattningen av det totala 
antalet som ska åka på utbyte. 

• Ansökningar om tilläggsstipendier görs med en Webropol-blankett som finns på adressen: 

https://link.webropolsurveys.com/S/888ADA0E6E8F314C 
o Fyll i blankett noggrant, ofullständiga blanketter kan inte insändas. 
o Om någon punkt inte har något utfall, fyll i 0 (noll) i fältet. (berör endast de mobilitetstyper som 

man söker tilläggsstöd för) 

https://link.webropolsurveys.com/S/888ADA0E6E8F314C


                                                                                                                                           
 

   

                                                                                                          
 
                                                                                                                                      

 

o Du kommer vidare i blanketten med tab-knappen. 
o I svarsfälten kan du endast skriva bokstäver och siffror (inte €-tecknet) 

OBS! Det går inte att spara Webropol-blanketten. Kom ihåg att skriva ut Webropol-blanketten innan den 
skickas in elektroniskt!  
 
Den undertecknade och skannade ansökan skickas senast den 15.10.2020 till adressen: erasmus@oph.fi. 
Blanketten behöver inte skickas in per post. 
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