
    

                                                    

                                                                                                                 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                

ERASMUS+ KORKEAKOULUTUKSELLE / KA107 GLOBAALI LIIKKUVUUS  
 
OHJEET VÄLIRAPORTOINTIIN JA LISÄAPURAHOJEN HAKUUN VUODEN 2017 HANKKEILLE 
 
Väliraportti jätetään 15.6.2018 mennessä. 
 
Väliraportin tarkoituksena on kerätä tietoa Erasmus+ globaalin -liikkuvuuden toteutumisesta ja 
määrärahojen käytöstä. Väliraportin perusteella korkeakoululle tai liikkuvuuskonsortiolle voidaan maksaa 
Erasmus+ globaalin liikkuvuuden rahoitussopimuksella myönnetyn tuen toinen ennakkomaksu (tuen 
loppuosuus 20 %). Liikkuvuustuen loppuosuuden maksun edellytyksenä on, että tuensaaja on käyttänyt 
väliraporttiin mennessä vähintään 70 % tuen ensimmäisestä ennakkomaksusta (56 % koko liikkuvuustuesta).  
 
Väliraporttiin merkitään kumppanimaakohtaisesti väliraportointiin mennessä käytetty tukisumma, joka 
sisältää kaikki myönnetyt apurahat, vaikkei niitä olisi vielä maksettu korkeakoulun tililtä. Käytettyyn 
tukisummaan voi siis huomioida mukaan kaikki ne liikkuvuusjaksot, joiden osalta ajankohta ja lähtijä ovat 
tiedossa, ja jotka on viety Mobility Tooliin. Väliraportin tietojen perusteella kansallinen Erasmus+ -toimisto 
tarkistaa käytetyn tuen osuuden. 
 
Mikäli kansallinen toimisto toteaa, että tuen loppuosuutta ei voida vielä maksaa, korkeakoulu / konsortio voi 
täyttää väliraporttilomakkeen uudelleen 28.2.2019 mennessä ja tuki maksetaan sitten, kun vaadittu 
käyttöaste on saavutettu. Kansallinen toimisto ilmoittaa tuensaajalle tarkistuksen tuloksen. Jos 
korkeakoulu/konsortio ei jätä uutta väliraporttia 28.2.2019 mennessä, lasketaan käytetyn tuen määrä 
loppuraportin jälkeen ja puuttuva EU-tuki maksetaan korkeakoululle loppumaksuna.  
 
Erasmus+ globaalin liikkuvuuden lisäapurahoja haetaan samalla väliraportointilomakkeella eli erillistä 
hakemuslomaketta ei tarvitse täyttää. 
 
Lisäapurahoja voidaan myöntää, jos samassa tukikorissa toiselta korkeakoululta on jäämässä tukea 
käyttämättä. Tukea voidaan myöntää kumppanimaahan, jonka osalta korkeakoulu läpäisi laatuarvioinnin 
varsinaisella hakukierroksella. Myönnetty tuki ei voi ylittää korkeakoulun alun perin koko hakemuksessa 
hakemaa tukisummaa. Tuen uudelleenallokointi on tehtävä 30.11.2018 mennessä. Jos mikään korkeakoulu / 
konsortio ei väliraportissa ilmoita, että osa myönnetystä tuesta olisi jäämässä käyttämättä, ei lisätukea voida 
myöntää lainkaan. 
 
Järjestämme webinaarin globaalin liikkuvuuden väliraportoinnista vuoden 2017 hankkeille sekä 
loppuraportoinnista 2016 hankkeille 23.5.2018 klo 13.00 -15.00.  
  



 

 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                         

                                                                                                                                   

OHJEET: 
 
1.) Yhteyshenkilön tulee varmistaa, että Mobility Tool+:n tiedot ovat ajan tasalla 

o raportointialustalle on syötetty tiedot kaikista niistä liikkuvuusjaksoista ja apurahoista, joiden osalta 
on tiedossa lähtijä ja vaihdon ajankohta    

o hankkeen budjetti eri kululuokkien osalta on täydentynyt toteutuneiden ja syötettyjen tietojen 
pohjalta oikein raportointialustalle 

o osallistujat ovat täyttäneet ja palauttaneet osallistujaraportit (EU Survey) toteutuneista jaksoista  
Mobility Tooliin. 

o Mobility Tool+> https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/ 
▪ Mobility Tool+ Beneficiary Guide (linkki opukseen on Mobility Toolin etusivulla) 
▪ Mobility Tool+ Data Dictionary (linkki sanakirjaan löytyy Mobility Toolin etusivulta) 

 
 
2.) Yhteyshenkilö täyttää väliraportin webropol-lomakkeella ja toimittaa tulostetun ja allekirjoitetun 

lomakkeen kansalliseen toimistoon postitse 
 
Väliraportti laaditaan sähköisesti webropol-lomakkeelle, joka löytyy osoitteesta: 
https://www.webropolsurveys.com/S/1FFDADB13B6DFC36.par 
 
Lomakkeeseen täytetään kumppanimaakohtaisesti seuraavat tiedot: 

 
o Myönnetty tuki yhteensä  

▪ Sopimuksessa myönnetty tuki  
o Käytetty ja sidottu tuki väliraporttiin mennessä yhteensä 

▪ Väliraportointiin mennessä käytetty tukisumma (ml. OS-tuki), joka sisältää kaikki myönnetyt 
apurahat, vaikkei niitä olisi vielä maksettu korkeakoulun tililtä. Käytettyyn tukisummaan voi 
siis huomioida mukaan kaikki ne liikkuvuusjaksot, joiden osalta ajankohta ja lähtijä ovat 
tiedossa, ja jotka on viety Mobility Tooliin. OS-tuen voi laskea käytetyksi, jos vaihdot, joita 
varten se on myönnetty, ovat toteutuneet / toteutumassa. 

o Koko sopimuskaudella käytettävä tuki yhteensä 
▪ Arvio koko sopimuskauden aikana käytettävän tuen määrästä (ml. OS-tuki). Arviossa 

lasketaan yhteen sekä ne, jotka ovat jo lähteneet vaihtoon, että ne, joiden arvioidaan vielä 
lähtevän vaihtoon sopimuskauden aikana. 

o Käyttämättä jäävä tuki 
▪ Arvio käyttämättä jäävän tuen määrästä. 

o Anottava lisätuki 
▪ Haettavat kumppanimaakohtaiset lisäapurahat. Myönnetty tuki ei voi ylittää korkeakoulun 

alun perin koko hakemuksessa hakemaa tukisummaa. Jos korkeakoulu/konsortio ei hae 
lisätukea, kirjataan näihin kohtiin 0 (nolla).  

▪ Tukea voidaan myöntää kumppanimaahan, jonka osalta korkeakoulu läpäisi laatuarvioinnin 
varsinaisella hakukierroksella (vähintään 70p, pisteet löytyvät ilmoitus päätöksestä -
dokumentista).  

▪ Tukea voi siis hakea myös maihin, joiden osalta korkeakoulu läpäisi laatuarvioinnin 
varsinaisella hakukierroksella, mutta joiden osalta tukea ei voitu myöntää varsinaisella 
hakukierroksella budjetin vähäisyyden vuoksi. 

o Kommentti yhteistyön sujumisesta ja vaihtojen toteutumisesta. Perustelut käyttämättä jäävälle 
tuelle / anottavalla lisätuelle. 

▪ Avoimessa kentässä kuvataan lyhyesti yhteistyön sujumista sekä esitetään perustelut 
käyttämättä jäävälle tuelle / anottavalle lisätuelle 

▪ Avoimessa kentässä voi myös kertoa mahdollisista OS-tuen siirroista 
 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/
https://www.webropolsurveys.com/S/1FFDADB13B6DFC36.par


 

 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                         

                                                                                                                                   

HUOM!  
Webropol-lomaketta ei voi tallentaa. Muista tulostaa webropol-lomake ennen sen lähettämistä 
sähköisesti! 
 
Lomakkeen allekirjoittaa korkeakoulun laillinen edustaja. 
 
3. Tulostettu ja allekirjoitettu webropol-raportti sekä sopimusmuutosanomus lähetetään 15.6.2018 
mennessä (postileiman päiväys) osoitteella: 
 
Opetushallitus 
Erasmus+ -korkeakoulutukselle 
KA107 Globaali liikkuvuus / Väliraportti 
PL 380 (Hakaniemenranta 6) 
00531 Helsinki 
 

 


