
               

 

 

                                                                                                                             
                                             

 

ERASMUS+ KORKEAKOULUTUKSELLE / KA103 EUROOPPALAINEN LIIKKUVUUS 
 

OHJEET LISÄAPURAHOJEN HAKUUN 
Sopimuskausi 2020 - 2022 
 
Lisäapurahat sopimuskaudella 2020 - 2022  
 
Sopimuskaudella 2020 - 2022 eurooppalaisessa liikkuvuudessa järjestetään kaksi lisäapurahakierrosta. Nyt 
avattavalla ensimmäisellä lisäapurahakierroksella (haun dl. 15.10.2020) haussa ovat lisäapurahat kaikkiin 
liikkuvuustyyppeihin (SMS, SMP, STA, STT). 
 
Myös toisella lisäapurahojen hakukierroksella, joka toteutetaan väliraportoinnin yhteydessä (haun dl. 
12.2.2021), on mahdollista hakea tukea kaikkiin liikkuvuustyyppeihin (SMS, SMP, STA, STT). 
 
 
Ensimmäisen lisäapurahojen haun määräaika on 15.10.2020 
 
Lisäapurahoja voivat anoa sellaiset korkeakoulut ja konsortiot, joille myönnetty liikkuvuustukisumma ei riitä 
kaikkien toteutettavien vaihtojaksojen rahoittamiseen. Ylimääräinen lisäapurahojen hakukierros 
järjestetään, koska halutaan varmistaa, että kaikkien korkeakoulujen Erasmus+ -tuki riittää apurahojen 
maksamiseen nyt, kun Suomessa on siirrytty kansallisesti määriteltyihin apurahasummiin ja myönnettyä 
liikkuvuustukea on leikattu myöntövaiheessa koronatilanteen takia.  
 
Haettavissa olevaa lisäapurahabudjettia ei ole tarkkaan määritelty, koska kansallinen toimisto voi siirtää osan 
sopimuskaudella käytettävissä olevasta rahoituksesta myös muihin Erasmus+ -toimintoihin. Kansallisella 
toimistolla on lisäksi valmius myöntää lisäapurahoja ylibuukkaamalla myöntöjä yli budjetin, koska aiempien 
vuosien toteuma osoittaa, että myönnetystä tuesta osa jää käyttämättä.  
 
Lisäapurahoja haetaan webropol-lomakkeella. Lomakkeen täyttävät vain ne korkeakoulut/konsortiot, jotka 
hakevat lisäapurahaa johonkin tai joihinkin liikkuvuustyyppeihin. 
 
Ohjeita lisäapurahahakulomakkeen täyttämiseen:  

• Korkeakoulu/konsortio arvioi koko sopimuskauden aikana vaihtoon lähtevien henkilöiden määrän 
liikkuvuustyypeittäin, heidän vaihtojensa pituudet yhteensä, perheellisten opiskelijoiden vaihtojen 
osuuden sekä maksettavat Erasmus+ -apurahat yhteensä.  

• Lomake tarvitsee täyttää vain niiden liikkuvuustyyppien osalta, joihin korkeakoulu hakee 
lisäapurahaa. 

• Ennen lomakkeen lähettämistä, tulosta lomake allekirjoitusta varten. 

• Lomakkeen allekirjoittaa korkeakoulun laillinen edustaja. 

• 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. 

• Lisäapurahoja haetaan webropol-lomakkeelle, joka löytyy osoitteesta: 
https://link.webropolsurveys.com/S/888ADA0E6E8F314C 

o Täytä lomake huolellisesti, vajaita lomakkeita ei voi lähettää. 
o Jos jossain kohdassa ei ole toteumaa, täytä kenttään 0 (nolla) (koskee vain niitä 

liikkuvuustyyppejä, joihin haetaan lisäapurahoja.) 
o Lomakkeessa liikutaan tab-näppäimellä 
o Vain kirjaimet & numerot kelpaavat vastauskenttiin (ei €-merkkiä) 

 

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


                                                                                                                                           
 

   

                                                                                                          
 
                                                                                                                                      

 

• HUOM! Webropol-lomaketta ei voi tallentaa. Muista tulostaa webropol-lomake ennen sen 
lähettämistä sähköisesti! 

 
Tulostettu, allekirjoitettu ja skannattu hakemus lähetetään 15.10.2020 mennessä osoitteeseen 
erasmus@oph.fi. Lomaketta ei tarvitse lähettää postitse. 
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