
 

 

  

  

 

 

 

 

FÖR ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / 
KA107 GLOBAL MOBILITET 

UTLYSNING AV ANSÖKAN 2020 

 
Under ansökningsrundan för Erasmus+ 2019 kan man söka bidrag för högskoleutbyten med högskolor i 
så kallade partnerländer. En europeisk högskola eller ett mobilitetskonsortium söker bidrag både för 
inkommande och utgående mobilitet från det egna landets nationella Erasmus+ kontor, i Finland från 
Utbildningsstyrelsen. Förutsättningen för att mobilitetsstipendier beviljas är att den europeiska 
högskolan har Erasmus Charter som beviljas av kommissionen (Erasmus Charter for Higher Education, 
ECHE). Mobilitetskonsortiet ska ha ackreditering som beviljats av det nationella kontoret, dvs. 
mobilitetskonsortiets charter (Mobility Consortium Accreditation), som söks samtidigt med en separat 
ansökningsblankett och som kan beviljas för tre år åt gången (se närmare separat utlysning för 
mobilitetskonsortier, KA108). 
 
Högskolor och mobilitetskonsortier kan söka stöd för global mobilitet för följande verksamhet: 

• Studier utomlands som en del av examen (3–12 mån.) 

• Praktik utomlands som en del av examen (2–12 mån.) 

• Undervisning vid en utländsk högskola och undervisningsbesök till en högskola för personal vid 
utländska företag (5 dagar–2 mån.). 

• Utbildning utomlands vid en annan högskola eller ett företag, vad beträffar mobilitet från Finland 
är endast utbildning vid en utländsk högskola möjlig (5 dagar–2 mån.). 

• Bidrag för organisering av utbyten (OS)  

Högskolan kan söka mobilitetsbidrag både självständigt och som en del av ett mobilitetskonsortium så 
att en del av mobiliteten (t.ex. utbyten som genomförs endast med vissa partnerländer) 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 global mobilitet. 
 

Bidrag som beviljas 
 
I Finland har under ansökningsrundan 2019 reserverats 3 535 079 euro av EU:s medel för 
internationella relationer. Dessutom har det reserverats 270 000 euro från medel för europeisk 
mobilitet för utgående studentmobilitet till länder som är med i DCI- och EDF-instrumenten.  
 
Finansieringen delas upp i sju olika finansieringsinstrument och under dem i olika landsgrupper. De 
största stödsummorna erbjuds för samarbete med länder i EU:s södra grannområde samt länderna i 
Västra Balkan. Under ansökningsrundan erbjuds också extra finansiering för samarbete med länder i 
Afrika och för Georgia och Ukraina. 
 
Olika finansieringsinstrument omfattas delvis av olika regler. En sammanfattning av partnerländer, 
stödbeloppen som kan ansökas samt begränsningar som gäller varje landsgrupp följer som bilaga till 
denna utlysning. 



 

 

 

 

 

 

 

Individuella stipendier och OS-bidrag 
 
De individuella stipendierna för global mobilitet består av resebidrag och uppehållsbidrag och baserar 
sig på fasta bidragssummor. Resebidragets storlek fastställs enligt längden på resan i en riktning från 
avsändarorten till destinationsorten. Studerande som kommer till Finland får 900 euro som 
uppehållsbidrag per månad och studerande som reser från Finland får 700 euro per månad. 
Uppehållsbidrag för personal som reser från eller till Finland är 180 euro per dag.  
 
Bidrag för organisering av utbyten (OS) utbetalas för varje inkommande eller utgående 
mobilitetsperiod som finansieras. Som bidrag betalas 350 euro/deltagare. Bidraget är avsett både för 
den sändande och mottagande högskolan och högskolorna avtalar sinsemellan om förbruket av 
bidraget. 
 
Högskolan kan bli tvungen att återbetala en del av det bidrag som beviljats för att ordna utbyten, om 
alla beviljade utbytesperioder inte genomförs. 
 

Avtal mellan högskolorna 
 
Utbyten baserar sig på avtal mellan högskolor och det finns en färdig avtalsmall. Avtalen ska 
undertecknas innan utbytesperioden genomförs, men det krävs inte ännu i det skede då 
högskolan/mobilitetskonsortiet söker EU-stöd från det nationella kontoret. Genom ett bilateralt avtal 
förbinder sig även högskolorna i partnerlandet till Erasmus+ utbytenas kvalitetskriterier som europeiska 
högskolor redan har förbundit sig till då de ansökt om Erasmus Charter. 
 

Avtalsperiod 
 
I mobilitetsbidragsansökan definieras avtalsperiodens längd, antingen 24 eller 36 månader.  
 
Avtalsperioden börjar 1.8.2020.  
Avtalsperioden på 24 månader pågår därmed 1.8.2020 - 31.7.2022 och 
avtalsperioden på 36 månader pågår därmed 1.8.2020 - 31.7.2023 
 

Kvalitetsbedömning och beviljandet av bidrag 
 
Beviljandet av bidrag för global mobilitet baserar sig på en kvalitetsbedömning som görs för alla 
ansökningar som uppfyller kraven. Högskolans/mobilitetskonsortiets ansökan poängsätts per land, men 
då bidrag beviljas jämförs poängtalen för ansökningarna till alla länder som ingår i samma landsgrupp 
med varandra.  
 
Kriterierna för kvalitetsbedömningen är: 

• Relevans (max 30 p) 

• Samarbetets kvalitet (max 30 p) 

• Utbytesarrangemangens kvalitet (max 20 p) 

• Effekter och spridning av resultaten (max 20 p) 
 
För att utbytessamarbetet med ett visst partnerland ska kunna finansieras, måste ansökan i 
bedömningen få totalt minst 60 poäng samt minst 15 poäng för det första bedömningskriteriet 
(Relevans).  
 
Eftersom målsättningen med Erasmus+ programmet är en så bred geografisk genomslagskraft som 
möjligt, strävar det nationella kontoret efter att bevilja bidrag för utbyten med så många olika 
partnerländer som möjligt. Därför påverkas bidragsbesluten utöver poängen från 



 

 

 

 

 

 

kvalitetsbedömningen och den tillgängliga budgeten även av ansökningarnas fördelning mellan olika 
partnerländer.  
 
Alltså uppmuntras högskolorna till samarbete också med mindre länder som är minst utvecklade. 
 

Officiella ansökningshandlingar 
 

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

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

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

Anvisningar för ifyllande av ansökningsblanketter 
 

• I ansökningsprocessen används en webbaserad online-ansökningsblankett, som finns länkad  på 
Utbildningsstyrelsens webbplats: https://www.oph.fi/sv/program/global-mobilitet-hogskolor-
ansokningsanvisningar  

→Stöd för global mobilitet (KA107: Higher education student and staff mobility between 
programme and partner countries) 

• 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/organisation-
registration/screen/home 

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

• I ansökningsblanketten anges partnerhögskolorna för varje partnerland och praktikens 
destinationsorganisationer (om de är kända) och ges svar på kvalitetsmässiga frågor. Det finns 
fyra frågor och de utgår från de ovannämnda fyra bedömningskriterierna. Man kan skriva högst 
7 000 tecken per svar.  
 
Man ska svara på frågorna både ur den egna högskolans och ur partnerlandets högskolors 
perspektiv.  
 

• I ansökningsblanketten registreras både de inkommande och utresande studenterna samt 
lärar- och personalutbyten som ansöks med varje partnerland. Utbyten registreras per 
utbytestyp så att studentutbytet, praktikantutbytet, lärarutbytet och personalutbytet alla får 
sin egen tabell, där de planerade inkommande och utgående utbytesperioderna registreras 
landspecifikt på egna rader.  
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• Om man har planerat utbyten med flera partnerhögskolor inom samma partnerland och om de 
hör till olika distance band distansklasser, registreras som distans antingen medeltalet för dessa 
eller distansen till partnerlandets huvudstad.  

o Om partnerhögskolorna inte ännu är kända i ansökningsskedet registreras i ansökan 
distansen till partnerlandets huvudstad. 

• Som längd på utbytesperioderna registreras den sammanräknade totala längden på utbytena.  
Utifrån detta räknar blanketten automatiskt den genomsnittliga längden för varje deltagare. 

• Uppgifter som registreras om student- och praktikantutbyten är: 

o Riktning: inkommande/utresande 

Avsändarland och destinationsland dyker upp automatiskt på blanketten enligt 
riktningen. 

o Distans mellan avsändarlandet och destinationslandet 

o Det totala antalet mobiliteter 

o Utbytets längd som månader och dagar som överskrider fulla månader 

o  Om en högskola ansöker om utbyten för utresande studenter från stödkorgen för DCI 
eller EDF (DCI Asia, DCI Central Asia, DCI Middle East, DCI Latin America, DCI South 
Africa, EDF African Caribbean Pacific), dyker det automatiskt upp en tilläggsfråga där 
examensnivån för utbytena definieras: 
Short, first and second cycle outgoing student mobility? YES/NO  

Obs! Om man ansöker om studentutbyten för både doktorsnivå och lägre nivåer, läggs 
till två separata flows. 

o OBS! Studerandenas examensnivå ska definieras tydligt i svaret på frågan 
Utbytesarrangemangens kvalitet. 

• Uppgifter som registreras om lärar- och personalutbyte är: 

o Riktning: inkommande/utresande 

Avsändarland och destinationsland dyker upp automatiskt på blanketten enligt 
riktningen. 

o Distans mellan avsändarlandet och destinationslandet 

o Utbytets längd som dagar utan resedagar 

o Antalet resedagar 

• Ansökningsblanketten räknar automatiskt ut budgeten för ansökta mobilitetsperioder under 
punkten Budget.  

• I fråga om mobilitetskonsortiet bifogas i 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 12.2.2020 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET). Ansökningar som 
anländer för sent kan inte godkännas. En pappersversion av ansökan behöver inte skickas till 
Utbildningsstyrelsen.  
 

En sammanfattning av partnerländer och stödbeloppen som kan ansökas 
 



 

 

 

 

 

 

Instrument 

Region / Countries Budget 2020 Info 

ENI 

South mediterranean (region 3) 

Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, 
Morocco, Palestine, Syria, Tunisia. 

 

557 386 

 

Eastern partnership (region 2) 

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 
Moldova, Territory of Ukraine as recognised 
by international law. 

 

416 732 

 

Georgia  100 000 
 

Ukraine  90 000 
 

Russia (ENI & PI) (region 4) 

Territory of Russia as recognised by 
international law. 

 

223 135 

 

South-Mediterranean Windows 

Juncker North Africa 

Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt. 

 

70 000 

 

DCI 

Asia (region 6) 

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, 
China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, 
Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, 
Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, 
Thailand and Vietnam. 

402 441 

 
Target at EU level: 
at least 25% for less developed countries 
(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, 
Laos, Myanmar and Nepal), 
maximum 30% for India and China combined; 
45% rest of Asia. 
 
Outgoing BA & MA student mobility from 
Heading 1 funds. 



 

 

 

 

 

 

Central Asia (region 7) 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan. 

 

96 529 

Outgoing BA & MA student mobility from 
Heading 1 funds. 

Middle East (region 9) 

Iran, Iraq, Yemen. 
49 406 

Outgoing BA & MA student mobility from 
Heading 1 funds. 

Latin America (region 8) 

Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Peru, Venezuela. 

128 083 

Target at EU level: 
at least 25% for less developed countries 
(Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras and 
Nicaragua); 
maximum 35% for Brazil and Mexico 
combined; 
40% for the rest of Latin America. 
 
Outgoing BA & MA student mobility from 
Heading 1 funds. 

South Africa (region 10) 
 

156 299 
 

Outgoing BA & MA student mobility from 
Heading 1 funds. 

EDF 

Africa, Caribbean, Pacific (region 11) 

Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina 
Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, 
Central African Republic, Chad, Comoros, 
Congo, Congo -Democratic Republic of the, 
Cook Islands, Djibouti, Dominica, Dominican 
Republic, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, 
Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, 
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Ivory 
Coast, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, 
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall 
Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia-
Federated States of, Mozambique, Namibia, 
Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua 
New Guinea, Rwanda, Saint Kitts And Nevis, 
Saint Lucia, Saint Vincent And The 
Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, 
Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Solomon 
Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, 
Suriname, Swaziland, Timor Leste -
Democratic Republic of, Tanzania, Togo, 
Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uganda, 
Vanuatu, Zambia, Zimbabwe. 
 

518 549 

Outgoing BA & MA student mobility from 
Heading 1 funds. 

IPA 



 

 

 

 

 

 

Western Balkans (region 1) 

Albania,  Bosnia and Herzegovina,  Kosovo,  
Montenegro. 

 

494 665 

 

PI 

Industrialised Americas (region 13) 

Canada, United States of America, Chile, 
Uruguay. 

 

121 529 

 

Industrialised Asia (region 13) 

Australia, Brunei, Hong Kong, Japan, 
(Republic of) Korea, Macao, New Zealand, 
Singapore, Taiwan. 

 

110 324 

 

Heading 1 funds 

DCI + EDF instruments 

 
270 000 tbc 

Outgoing 1st and 2nd cycle (BA&MA) student 
mobility to countries under DCI + EDF 
instruments. 

Total 3 805 079 

 

 


