HAKULOMAKEOHJE ERASMUS+ YLEISSIVISTÄVÄLLE KOULUTUKSELLE, KA101 TÄYDENNYSKOULUTUSHANKKEET 31.1.2019
Hakuaika päättyy 12.2.2019 klo 13 Suomen aikaa (CET klo 12).
• Hakuaikaa jatkettu hakuportaalin ruuhkautumisen takia. Hakuaika ei siis pääty 5.2. vaan 12.2. klo 12 (CET).
• Hakulomake KA101 on englanninkielinen mutta sen voi täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
• Kuka voi hakea? Päiväkodit ja esikoulut, peruskoulut, lukiot, erityiskoulut, taiteen perusopetuksen oppilaitokset ja ammatilliset
oppilaitokset, vain yleissivistävien aineiden osalta. Myös konsortio voi hakea tukea.
Hankkeiden arviointi tapahtuu Suomen kansallisessa toimistossa, Opetushallituksessa, jonka nimi on englanniksi FI01 Finnish National Agency for
Education EDUFI. Arviointikriteerit löytyvät ohjelmaoppaasta (s. 66) ja Erasmus+ arvioijan ohjeissa (Erasmus+ Guide for Experts on Quality
Assessment). Hakulomakkeen avokysymyksiin tulee vastata mahdollisimman kattavasti ja konkreettisesti. Vastauksissa tulee olla mahdollisimman
täsmällinen; mitään tietoa ei tule pitää itsestäänselvyytenä, sitä mitä ei ole hakemuksessa ei voida huomioida. Vastaukset kirjoitetaan kokonaisina
lauseina, käyttäen mahdollisimman selkeää kieltä.
• Erasmus+ ohjelmaopas http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
• Hakulomake löytyy https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ Kirjaudu EU Login -tunnuksillasi valitse Opportunities - School
Education - School Education Staff Mobility (KA101) Ohje tunnuksen luomiseen löytyy http://bit.ly/2U6pWLP
• Lomake tallentaa tiedot automaattisesti joka toinen sekunti

Punainen viiva laatikon vasemmassa laidassa kertoo vastauksen olevan pakollinen.
Vihreä viiva laatikon vasemmassa laidassa kertoo, että kenttään on kirjoitettu jotain.
Jos väriä ei ole niin kyseessä on vapaaehtoinen kenttä.

Tarkasta, että hakulomakkeen
yläreunasta löytyy teksti KA101

Hankkeen kesto on 12-24 kk, valitse alasvetovalikosta

Valitse FI01 Finnish National Agency for Education EDUFI

Avaa lomake vain yhden selaimen yhdelle välilehdelle/ikkunaan. Näin vältät tietojen katoamisen. Jos haluat varmistaa kirjoituksesi säilymisen, sinun kannatta kirjoittaa tekstit
aluksi esim. word. Sillä jos vahingossa poistat tiedot tekstilaatikosta niin voi olla, että lomake ehtii tallentaa poistetun version, eikä kirjoitettua tekstiä enää saa takaisin.

Jos konsortiohanke niin valitse Yes

PIC-ohje
http://bit.ly/2AUMBBV

Konsortiohakemuksen tekee yleensä koulutuksen järjestäjä ( yl.
kunta) min. 2 nimetylle koululleen/päiväkodilleen. Kaikkien
osallistujien on oltava työsuhteessa lähettävän organisaation.
Jokaiselta konsortioon kuuluvalta organisaatiolta tarvitaan oma PIC.

Täydennä organisaation, laillisen edustajan ja
yhteyshenkilön tiedot klikkaamalla kolmen rivin
painiketta

Huomaa, että voit liikkua myös sivun ylälaidassa olevien linkkien kautta

Background and Experience Hakijan (koulun yms/konsortiohakijan) LYHYT kuvaus. Kerro yleiskuvaus aktiviteeteista ja kokemukset Henkilöstön kokemustausta.
Mitä hankkeeseen liittyvää aiempaa osaamista organisaatiollasi tai avainhenkilöillä on? Avainhenkilöt tarkoittavat tässä esim. hanketiimiänne. Vastaa mahdollisimman
lyhyesti mutta kattavasti ja konkreettisesti kokonaisilla lauseilla. Ja huomaa kirjoittaa tähän hakemukseen oleelliset asiat tähän hakemukseen liittyen.
PIC Harmaissa kentissä olevat tiedot tulevat suoraan PIC-numerolle antamistanne tiedoista. Mikäli tiedot eivät ole ajan tasalla, päivitä tiedot PIC-numeroon osoitteessa
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html Tiedot siirtyy sieltä hakulomakkeelle, kun valitset kolmen viivan valikosta Reset PIC Data.
Type of Organisation: Valitse sopivin organisaatio (listaus ei täysin vastaa suomalaista koulujaottelua, mutta valitse sopivin). Esim. School/Institute/Educational centre –
General education (secondary level).
Legal Representative; Huom! Tässä nimetty henkilö allekirjoittaa hakemuksen liitteen ”Declaration of Honour”.

Annetut ohjeet on tarkoitettu hahmottamaan sitä, mitä asioita vastauksissa voisi ottaa huomioon. Ne eivät ole tarkoitettu
käytettäväksi sellaisenaan tai korvaamaan varsinaista kysymystä. Suomen kielisen tekstin tarkoitus on toimia ainoastaan tukena.

Tarpeet ja
päämäärät

Aikajänne on
hankekautta
pidempi

Liittyy hakemuksen
loppuosan kysymyksiin

Valitse yksi tai useampi
teema

Annetut ohjeet on tarkoitettu hahmottamaan sitä, mitä asioita vastauksissa voisi ottaa huomioon. Ne eivät ole tarkoitettu
käytettäväksi sellaisenaan tai korvaamaan varsinaista kysymystä. Suomen kielisen tekstin tarkoitus on toimia ainoastaan tukena.

Muista, että KA1 -hanke on koko
organisaationne KEHITTÄMISTYÖTÄ ei
yksittäisten henkilöstön jäsenten
täydennyskoulutuksiin osallistumisia

Huomaa, että voit liikkua myös sivun ylälaidassa olevien linkkien kautta

Isot messut ja konferenssit eivät sovellu koulutukseksi, koska hankkeen toteumavaiheessa kaikista koulutuksista (kurssit, job
shadowing -jaksot ja opettaminen ulkomailla) pitää saada osallistumistodistus

Annetut ohjeet on tarkoitettu hahmottamaan sitä, mitä asioita vastauksissa voisi ottaa huomioon. Ne eivät ole tarkoitettu
käytettäväksi sellaisenaan tai korvaamaan varsinaista kysymystä. Suomen kielisen tekstin tarkoitus on toimia ainoastaan tukena.

Ole tarkkana siitä, että kaikki liikkuvuudet tulevat varmasti
merkittyä taulukkoihin. Muutoksia ei voi hakuajan jälkeen
tehdä eli jos jotain on unohtunut niin sitä ei voi enää
hakuajan jälkeen lisätä.

Kohdasta Activity Details pääset syöttämään
osallistumisia kolmeen eri liikkuvuustapaan

Annetut ohjeet on tarkoitettu hahmottamaan sitä, mitä asioita vastauksissa voisi ottaa huomioon. Ne eivät ole tarkoitettu
käytettäväksi sellaisenaan tai korvaamaan varsinaista kysymystä. Suomen kielisen tekstin tarkoitus on toimia ainoastaan tukena.

Kuva on otettu Structured Courses/Training Events Description. Mutta se on samantapainen sekä job shadowing -jaksoille että opettamisessa ulkomailla osioissa.

Kohdemaat ovat kolmessa ryhmässä. Liikkuvuus Suomeen ei ole mahdollista
suomalaisissa hakemuksissa. Suomi on näkyvissä, koska kuuluu ryhmään 1.

Ilmoita
jokainen
koulutukseen
osallistuja,
siinä
maaryhmässä
jossa koulutus
luultavasti on

Matkapäiviä voi lisätä 0-2
koulutuksen keston lisäksi. Koulutuksen
kesto = osallistumistodistukseen
tulevat päivät. Esim. jos matkapäivä
yksi ennen koulutusta ja yksi jälkeen ja
koulutuksen kesto on 5 pv niin 5+2=7pv

Yksittäisen henkilön koulutuksen kestoa ei ilmoiteta. Sen
sijaan ilmoitetaan keskimääräinen kesto. Hankkeen
toteutusvaiheessa koulutusten kestot usein vaihtuvat ja
siksi toimitaan kestojen keskiarvolla.
Maksimi- tai minimiliikkuvuusmäärää ei ole, arvioinnissa
liikkuvuusmäärä arvioidaan suhteessa koulun/konsortion
ilmoitettuun tarpeeseen ja henkilöstömäärään.

Käytä etäisyyslaskuria

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi

Hankkeet voivat hakea lisätukea, korkeintaan 80 %, osallistujien kalliisiin matkakuluihin rahoitustaulukon osassa ”poikkeukselliset kulut” Hakuvaiheessa hakijan tulee tehdä
ennakkolaskelma matkakuluista ja kattava kuvaus ja perustelut, jotka on liitettävä hakulomakkeen budjettiosioon. Matkat toteutetaan taloudellisimmalla tavalla. Tukea voidaan myöntää, jos
hakija pystyy perustelemaan, että välimatkalaskurin mukainen korvaus ei kata vähintään 70 % osallistujan matkakuluista. Hakemuksen perusteluissa ja loppuraportin kulujen todentamissa
noudatetaan hakijan organisaation matkakorvaussääntöjä. Kalliiden matkojen poikkeukselliset kustannukset korvaavat välimatkalaskurin mukaiset korvaukset. Matkakulu
haetaan joko tavanomaisena matkatukena tai poikkeuksellisena tukena. Poikkeukselliset kulut pitää 1) perustella kattavasti, 2) kulut on ilmoitettava konkreettisesti ja 3) viitata
välimatkalaskurin km-määrään. Hakemuksessa on oltava 1) Matkareitin kuvaus, 2) Välimatkalaskurin km-määrä, 3) Matkakulujen kustannusarvio. Poikkeukselliset kulujen todentaminen
perustuu loppuraporttivaiheessa todellisiin kuluihin, jotka pitää todentaa tositteilla/ kuiteilla/ ote organisaation matkajärjestelmästä (esim. M2 matkalasku)

esimerkkilaskelma

Muista ilmoittaa kusseille osallistuvien henkilömäärä ja kurssipäivien keskimääräinen kesto. Yleensä
kurssit ovat 5 päivän kursseja eli jos kaikki osallistuvat sellaiselle kurssille merkitse 5 mutta jos osa
osallistuu vaikka 10 päivän kurssille niin laske niistä keskiarvo. Yritä löytää mahdollisimman realistinen
kesto mutta kuitenkin niin, että jokaisen osallistujan kurssipäivät ovat varmasti mukana. Muista, että
hankkeen toteumavaiheessa budjettimuutoksia voi jossain määrin tehdä eri kululuokkien välillä.
Huomaa, että jos tämä kohta jää täydentämättä, niin kurssitukea ei ole vaikka hakemus
hyväksyttäisiin.
Mitään lisäystä hakemukseen ei voi tehdä hakukierroksen päättymisen jälkeen.

Annetut ohjeet on tarkoitettu hahmottamaan sitä, mitä asioita vastauksissa voisi ottaa huomioon. Ne eivät ole tarkoitettu
käytettäväksi sellaisenaan tai korvaamaan varsinaista kysymystä. Suomen kielisen tekstin tarkoitus on toimia ainoastaan tukena.

Tilastointia varten kerätään tietoa siitä, onko osallistujat opettajia vai muuta henkilökuntaa. Liikkuvuuksiin voi osallistua lähettävän koulun tai koulujen
henkilöstö, jonka tehtävät liittyvät yleissivistävään koulutukseen eli opettajat ja muu henkilöstö, mukaan lukien esim. koulunjohtajat ja rehtorit, opintoohjaajat, pedagogiset neuvonantajat ja psykologit. Kaikkien osallistujien on oltava työsuhteessa lähettävän organisaation kanssa.

Liikkuvuuksin voi osallistua: Kansallista liikkuvuuskonsortiota johtavien paikallisten tai alueellisten
kouluviranomaisten tai koulujen koordinaatioelinten henkilöstö, jonka tehtävät liittyvät koulupolitiikkaan,
koulujen kehitykseen tai muihin koulutusalan kannalta strategisesti tärkeisiin toimiin.

Annetut ohjeet on tarkoitettu hahmottamaan sitä, mitä asioita vastauksissa voisi ottaa huomioon. Ne eivät ole tarkoitettu
käytettäväksi sellaisenaan tai korvaamaan varsinaista kysymystä. Suomen kielisen tekstin tarkoitus on toimia ainoastaan tukena.

Vastauksissa tulee olla mahdollisimman täsmällinen; mitään tietoa ei tule pitää itsestäänselvyytenä, sitä mitä ei
ole hakemuksessa ei voida huomioida. Vastaukset kirjoitetaan kokonaisina lauseina, käyttäen mahdollisimman
selkeää kieltä.

Annetut ohjeet on tarkoitettu hahmottamaan sitä, mitä asioita vastauksissa voisi ottaa huomioon. Ne eivät ole tarkoitettu
käytettäväksi sellaisenaan tai korvaamaan varsinaista kysymystä. Suomen kielisen tekstin tarkoitus on toimia ainoastaan tukena.

Special Needs Support: Vammaisiin osallistujiin ja heidän avustajiinsa/ tukihenkilöihinsä suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien perustellut matka- ja
oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta tukea matkatukea ja yksilötukea koskevista budjettikohdista)

Exeptional Cost: Tähän ei Suomessa merkitä mitään. Tähän tulisi vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden. Mutta
tätä ei vaadita Suomessa. Huom! Mahdolliset kalliit matkakulut merkitään kohtaan Travel ja siellä Request exceptional costs for expensive travel

Annetut ohjeet on tarkoitettu hahmottamaan sitä, mitä asioita vastauksissa voisi ottaa huomioon. Ne eivät ole tarkoitettu
käytettäväksi sellaisenaan tai korvaamaan varsinaista kysymystä. Suomen kielisen tekstin tarkoitus on toimia ainoastaan tukena.

Nämä tiedot tulevat automaattisesti toisaalta
hakemuksesta, näihin ei voi kirjoittaa.

Tarkista, että haettu tuki on, kuten olette ajatelleet
sen hakea.
Huom! Hakuajan päättymisen jälkeen tuen määrää
lisääviä muutoksia ei voi tehdä.

Annetut ohjeet on tarkoitettu hahmottamaan sitä, mitä asioita vastauksissa voisi ottaa huomioon. Ne eivät ole tarkoitettu
käytettäväksi sellaisenaan tai korvaamaan varsinaista kysymystä. Suomen kielisen tekstin tarkoitus on toimia ainoastaan tukena.

Tulosta ”Declaration of Honour” tästä painikkeesta.
Huom! Tulosta Declarationin kaikki sivut.

Skannaa allekirjoitettu ”Declaration of Honour” tietokoneellesi eli KAIKKI sivut Declarationista.
Lisää skannattu Declatarion tästä painikkeesta hakulomakkeeseen.

Allekirjoitusoikeuden omaava henkilö allekirjoittaa ”Declaration of Honour”, ja hänen on oltava sama henkilö
kuin hakemuksen kohdassa ” Legal Representative”. Tarkista kunnan verkkosivulta tai kunnan intrasta, kuka on
teidän allekirjoitusoikeuden omaava henkilö.
Kohta ID number of the signing person, if requested by the National Agency, jätetään Suomessa täydentämättä.

VAIN KONSORTIOHANKKEET: Konsortiossa mukana olevat koulut/päiväkodit antavat mandaattikirjeen. Mandaatti tarvitaan jokaiselta
suomalaiselta partneriorganisaatioilta (Consortium Member). Sen allekirjoittavat 1) koulun allekirjoituksen omaava henkilö ja 2) konsortion
allekirjoituksen omaava henkilö. Lisää skannatut mandaatit tästä painikkeesta hakulomakkeeseen.
Jos kansallisen liikkuvuuskonsortion koordinaattori on kouluviranomainen tai koordinaatioelin, konsortioon kuuluvilla kouluilla on oltava organisatorinen yhteys konsortion koordinaattoriin.
Jos koordinaattori on koulu, PERUSTEET KONSORTION MUODOSTAMISELLE ON LIITETTÄVÄ HANKEHAKEMUKSEEN, jossa selvitetään myös konsortion muodostamisen syyt sekä koordinaattorin
valmiudet johtaa hanketta.

LIITTEIDEN POISTAMINEN JA LIITTEIDEN RAJOITUKSET

Ladattavat liitteet voivat olla:
PDF
DOC (a pre-2007 word document)
DOCX (a post-2007 word document)
XLS (a pre-2007 excel file)
XLSX (a post-2007 excel file)
JPG (an image file in jpeg format)
TXT (a text document)
ODT (open office word processor
document)
Voit ladata max. 10 tiedostoa. Jos
konsortiohakkeessa tätä enemmän
osallistujia niin ”niputa” mandaatteja
samaan tiedostoon, kun skannaat.

ODS (open office spreadsheet
document)
CDOC,DDOC,BDOC (electronic signature)

Tiedostojen yhteenlaskettu
max. koko on 10.240 kB

Merkitse ruksit näihin kohtiin. Kelpoisuuskriteerit löydät ohjelmaoppaasta https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/programme-guide_en s. 64-65

Valitse FI01 Finnish National Agency for Education EDUFI hakemuksen Context -sivulta

Tutustu tietosuojaan osoitteessa http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en ja laita ruksi, jos
hyväksyt käytännöt
Sivulta löytyy tietoa seuraaviin otsikoihin: What is the purpose of the data collection? What personal data do we collect? Which technical means
do we use for processing your data? Who has access to your information and to whom is it disclosed? How long do we keep your data? How can
you access your personal data, verify its accuracy and, if necessary, correct it? What are the security measures taken to safeguard your
information against possible misuse or unauthorised access? Whom to contact if you have queries or complaints?

Voit jakaa hakemuksen katseluoikeuden tai kirjoitusoikeuden. Kun jaat oikeuden niin henkilö(t) voi(vat)
kirjautua hakemuksen sivulle EU Login -tunnuksillaan. Ohje tunnuksen hakemiseen http://bit.ly/2U6pWLP
HUOM! Vain henkilö, joka on avannut hakemuksen ensimmäisen kerran, voi lähettää (submit) hakemuksen.

Valitse joko katseluoikeus tai kirjoitusoikeus

Jos olet jo kirjoittanut hakemukseen kohdassa Participating Organisations - Associated Persons henkilön tiedot, niin
voit napata ne Select -painikkeesta, ja ruksaamalla oikean henkilön kohdan.

Jos et ole kirjoittanut ko. henkilön tietoja hakulomakkeeseen niin Paina Add -painikkeesta, ja kirjoita henkilön
sähköpostiosoite. Laita vielä ruksi kohtaan, jossa kerrotaan, millainen sähköposti ilmoittamaasi
sähköpostiosoitteeseen lähetetään

Paina vielä Sharepainikkeesta

LÄHETYS
HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN
Lähetä hakemus sähköisesti määräaikaan mennessä 12.2.2019 klo 13 (CET klo 12). Vain määräaikaan mennessä sähköisesti
lähetetyt hakemukset huomioidaan arvioinnissa. Postitse lähetetyt hakemukset hylätään. Koulu/päiväkoti/konsortio voi lähettää
vain yhden hakemuksen/hakukierros. Hakija voi kuitenkin olla mukana tai koordinoida useita eri konsortioita, jotka hakevat
samaan aikaan. Useampi hakemus johtaa kaikkien samalta koululta/päiväkodilta/konsortiolta tulleiden hakemusten
hylkäykseen.
Suosittelemme hakemuksen lähettämistä hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä ja säilyttämään alkuperäiset allekirjoitetut
lomakkeet hankemapissanne.
Huomaa, että voit muokata lähetettyä hakemusta hakuajan päättymiseen saakka kohdasta My Applications ja hakemuksen
oikeassa kulmassa olevasta kolmen rivin -näppäimestä valitsemalla Edit. Huomioi, että muokattu hakemus pitää lähettää
uudelleen. Arvioinnissa otetaan huomioon viimeisin vastaanotettu hakemusversio.

HUOM! Vain henkilö, joka on avannut hakemuksen ensimmäisen kerran, voi lähettää (submit) hakemuksen.

Kun hakemuksen kaikki pakolliset kohdat on täytetty, hakemuksen voi lähettää
viimeistään 12.2.2019 klo 13 (12 CET). Tietokoneessa pitää olla internetyhteys.
Lähetyksen onnistumisen ja lähetyshistorian näet kohdasta My Applications ja
hakemuksen oikeassa kulmassa olevasta kolmen rivin -näppäimestä.

Muista tallentaa hakemus myös koululle/päiväkodille/kunnalle.
Huomaathan, että voit kohdasta ”PDF” tulostaa sen, joko paperille tai pdfmuotoon.

TAULUKKO: Yksikkökustannukset
Miten tuki määräytyy?

Yksikkökustannus (unit cost)

Matkatuki
linnuntietä organisaatioiden välillä
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm

Etäisyystaulukko / liikkuva hlö
0-99 km = 20 €/hlö
3000-3999 = 530 €/hlö
100-499km = 180 €/hlö
4000-7999 = 820 €/hlö
500-1999 km = 275 €/hlö
8000–
=1500 €/hlö
2000-2999 km = 360 €/hlö

Yksilötuki (oleskelukulutuki)
Tukisummat määräytyvät sen mukaan, missä maassa
toiminto tapahtuu.
 liikkuvuuden kesto minimi 2 päivää – maksimi
60 päivää

Vastaanottava maa
Norja, Tanska, Luxemburg, Yhdistynyt kuningaskunta,
Islanti, Ruotsi, Irlanti, Liechtenstein
Alankomaat, Itävalta, Belgia, Ranska, Saksa, Italia,
Espanja, Kypros, Kreikka, Malta, Portugali
Slovenia, Viro, Latvia, Kroatia, Slovakia, Tšekki, Liettua,
Turkki, Unkari, Puola, Romania, Bulgaria, entinen
Jugoslavian tasavalta Makedonia, Serbia

Organisaatiotuki

1 kpl / liikkuva hlö
1 – 100 hlö: 350€/hlö
>100 hlö: 200€/hlö

Kurssimaksutuki

70 € / pv (max. 10 pv)

Erityistuki

Poikkeus: todelliset lisäkulut

Poikkeukselliset kulut matkoihin -tuki, jos matkat ovat
huomattavasti kalliimmat (väh. 70 % ) kuin
etäisyystaulukon tuki on, lisätuki on korkeintaan 80 %.
(Laskukaava 70 % = välimatkalaskurin summa / 0,7)

•
•

•

Päiväkohtainen tuki
päiville 1 - 14

Päiväkohtainen tuki
päiville 15 - 60

135 €

95 €

120 €

84 €

105 €

74 €

Matkakulu haetaan joko tavanomaisena matkatukena tai poikkeuksellisena tukena.
Poikkeukselliset kulut pitää perustella kattavasti (matkareitin kuvaus, välimatkalaskurin km-määrä,
matkakulujen kustannusarvio) ja kulut ilmoittaa konkreettisesti ja viitata välimatkalaskurin kmmäärään.
Poikkeukselliset kulujen todentaminen perustuu loppuraporttivaiheessa todellisiin kuluihin, jotka pitää
todentaa tositteilla/ kuiteilla/ ote organisaation matkajärjestelmästä (esim. M2 matkalasku)

SELAINPOHJAISEN ONLINE-LOMAKKEEN OHJEET
•
•

Web Forms Erasmus+ & ESC: How to complete the form (pdf)
o http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/166867_Call-2019-How-to-complete-the-form.pdf
Web Forms: Application process (pdf)
o http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/166883_Call-2019-Application-Process.pdf

MAHDOLLISET VIRHEILMOITUKSET

Tilanne korjautuu yleensä, jos painat Reload Form -painikkeesta
Lisätietoja
Hakuajan päättymisen jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse vastaanottovahvistus ”Contact Person” – kohdassa ilmoitettuun osoitteeseen.
Huomaathan, että hakemuksen tulee täyttää muodolliset kriteerit, jotta se etenisi laadulliseen arviointiin ks.
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi
Lisätietoa laadullisesta arvioinnista

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/167027_III.01_E_Guide_for_experts_on_quality_assessment_2019.pdf

Tämä ohje on tarkoitettu käytettäväksi Erasmus+ Programme Guide -oppaan kanssa. Hakuopas ja ehdotuspyyntö löytyvät Euroopan komission wwwpalvelusta osoitteesta: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm ja asiakirjoja hakijoille ja tuensaajille

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants_en

Lisätietoa: Sirkka Säikkälä, puh.0295 338 583 ja Maive Matikainen, puh.0295 338 613 sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi
Internet: www.cimo.fi/yleissivistavalle_koulutukselle
Facebook: @kansainvalisyyttakouluille
Hakuneuvonta-aikataulu http://www.cimo.fi/ajankohtaista/yleissivistava_koulutus/101/1/yleissivistavan_koulutuksen_infot_2018

