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UTLYSNING AV ANSÖKAN 2020 

 
 
Mobiliteten inom Erasmus+ kan utöver enskilda högskolor också arrangeras av mobilitetskonsortier 
som består av högskolor och andra organisationer. Ett mobilitetskonsortium kan vara exempelvis en 
regional eller tematisk högskolesammanslutning som också kan innefatta andra organisationer, som 
föreningar, stiftelser, handelskammare, företag och kommuner. Konsortiet måste bestå av minst tre 
organisationer, av vilka minst två måste vara högskolor. Vilken som helst av konsortiets 
medlemsorganisationer kan vara koordinator. Konsortiet är nationellt, det vill säga att alla 
medlemsorganisationer måste vara verksamma i samma land. 
 
Ett mobilitetskonsortium kan ansöka bidrag både för högskolornas europeiska mobilitet och för global 
mobilitet mellan Finland och så kallade partnerländer. Konsortiet kan genomföra alla typer av 
mobilitet, det vill säga student-, praktikant- lärar- och personalutbyten, eller bara vissa typer.  

  
En högskola kan genomföra vissa eller alla av sina mobilitetsaktiviteter som en del av ett 
mobilitetskonsortium. Om högskolan genomför alla utbyten inom ett mobilitetskonsortium, kan den 
inte ansöka separat om mobilitetsstipendier i den årliga ansökningsomgången för mobilitetsbidrag. En 
högskola kan dock delta i ett mobilitetskonsortium bara delvis, till exempel genomföra utbyten inom 
ett visst ämne eller alla praktikantutbyten genom konsortiet och all annan mobilitet genom ett eget 
mobilitetsbidragsavtal.  

 
Ackreditering av mobilitetskonsortier 
 
Mobilitetskonsortierna i Finland ansöker om ackreditering för sitt Erasmus+-mobilitetskonsortium 
(Accreditation of Higher Education Mobility Consortia) av det nationella programkontoret för 
Erasmus+ som finns vid Utbildningsstyrelsen. Ackreditering beviljas utifrån en kvalitetsbedömning och 
den är giltig under ansökningsomgången 2020. Konsortier som har fått ackrediteringen kan ansöka 
Erasmus+-mobilitetsstipendier och bidrag för organisation av utbytet i den årliga 
ansökningsomgången för mobilitetsbidrag. Ny konsortier och sådana vars ackreditering håller på att 
föråldras, ansöker såväl ackreditering av konsortiet som mobilitetsbidrag under samma 
ansökningsomgång, men på separata ansökningsblanketter.  

 
 

Officiella programdokument 
 

- Erasmus+-programmets inbjudan att lämna förslag – den officiella utlysningen med bl.a. 
programområden, programländer, ansökningstider 

- Erasmus+ Programme Guide – detaljerade beskrivningar av alla programområden, 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.  
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Anvisningar för att fylla i ansökningsblanketten 
 

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 → Accreditation of Higher Education Mobility Consortia (KA108) 
 

• Tekniska anvisningar för att fylla i ansökningsblanketten finns också på samma adress. 

• Alla medlemsorganisationer i ett mobilitetskonsortium måste 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 

 

• Alla högskolor som är medlemmar i mobilitetskonsortiet måste ha giltig Erasmus Charter for 
Higher Education (ECHE). 

• Ansökningsblanketten är den samma i hela Europa. Ansökningsblanketten kan fyllas i på något 
av EU:s officiella språk.  

• I ansökan beskrivs konsortiets verksamhetsmodell, de olika medlemsorganisationernas roller 
och ansvarsområden, utbytesarrangemangen samt planen för att sprida resultaten och evaluera 
verksamhetens effekter. 

• Dokumentet Declaration of Honour som den ansökande organisationens juridiska representant 
har undertecknat skannas in som bilaga till ansökan. 

 
Inlämning av ansökan 
 
Ansökan inlämnas elektroniskt senast den 5 februari 2020 kl. 13:00 finsk tid (kl. 12:00 CET). Försenade 
ansökningar godkänns inte. En pappersversion av ansökan behöver inte skickas per post. 
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