
 

 
 
 
 

 

Erasmus+ KA1 mobilitetsfunktioner i projekten 2018-2020  
 

I regel är målet för en mobilitetsfunktion alltid en s.k. fysisk utbytesperiod eller blandat utbyte som utförs 

utomlands. Blandade utbyten innebär en utbytesperiod som består av både virtuell och fysisk mobilitet. 

Det kan vara en paus mellan den virtuella och den fysiska utlandsperioden, förutsatt att den fysiska 

perioden slutförs under projektets avtalsperiod.  

Virtuell mobilitet är verksamhet som endast sker via webben (online) i deltagarens hemland utan fysisk 

mobilitet. Inget stipendium betalas till deltagaren för en virtuell utbytesperiod som genomförs i hemlandet. 

Endast fysisk mobilitet till mållandet berättigar till Erasmus+-stipendium. 

Bidrag för genomförande betalas till projektet enligt antalet deltagare och förmånstagaren har rätt till 

bidraget så fort den virtuella perioden har börjat.  

Alla deltagare fyller i en deltagarrapport i Mobility Tool och både den virtuella och den fysiska perioden ska 

beaktas vid identifiering och erkännande av kompetens. Studerandena kan göra en OLS-språkbedömning 

och dra nytta av OLS-språkkurserna så fort den virtuella delen av det blandade utbytet har börjat. 

Addendum  

För att genomföra virtuell mobilitet i KA102- och KA116-funktionerna förutsätts att förmånstagaren 

undertecknar Addendum. Addendum är en bilaga till projektavtalet (Addendum to the Grant Agreement 

for KA1 Actions) som innehåller avtals- och finansieringsanvisningar för virtuell mobilitet som styr KA1-

projektverksamheten. 

Rapportering av utbytesperioder i Mobility Tool  

På rapporteringsplattformen kan utbytesperioder anges på tre olika sätt beroende på genomförandet. I 

MT:s uppgifter om utbytesperioden finns en rullgardinsmeny där man väljer virtuellt, fysiskt eller blandat 

utbyte. Till uppgifterna om utbytesperioderna har det lagts till datumfält (start/end date) och ett fält för 

hur länge utbytet pågår (virtual mobility duration/days) samt för hur länge det blandade utbytet pågår 

(blended mobility/days). 

 

VIRTUELLT UTBYTE (VIRTUAL MOBILITY) 

Längd  
 

Minimilängden för ett virtuellt utbyte är en dag, ingen maximitid har fastställts.  
Perioden anges på rapporteringsplattformen (Mobility Tool) som virtuellt utbyte och alla 
obligatoriska uppgifter kompletteras på plattformen.  

Stipendium  Om utbytet anges som helt virtuell får det automatiskt en Force Majeure-anteckning i 
Mobility Tool och det kalkylerade stipendiet blir 0 euro. När utbytesperioden har 
rapporterats i MT får förmånstagaren ett bidrag för genomförande på högst 350 euro per 
deltagare.  

Rapport  De normala reglerna för deltagarrapporten (EU Survey) gäller även virtuella utbyten. 
Deltagarrapporten har kompletterats med frågor om virtuella utbyten. Alla deltagare ska 
fylla i rapporten. Rapporteringsbegäran skickas automatiskt från plattformen efter den 
virtuella periodens slut.  

Verifiering Bevis på deltagande i funktionen i form av en anmälan som undertecknats av den 
mottagande organisationen (deltagarintyg eller deltagarlista) och som visar deltagarens 
namn, funktionens syfte samt funktionens start- och slutdatum.  



 
 
 
 
 

FYSISKT UTBYTE (PHYSICAL MOBILITY) 

Längd Uppgifterna om fysiska utbyten rapporteras i Mobility Tool som tidigare. 

Stipendium  För fysiska utbyten gäller samma stipendieregler som tidigare. 

Rapport  Uppgifterna om utbytet rapporteras i Mobility Tool som tidigare.  

Verifiering Bevis på deltagande som tidigare.  

BLANDAT UTBYTE (BLENDED MOBILITY) 

Längd Deltagarens utbytesperiod kan börja virtuellt om det inte är möjligt att fysiskt resa till 
mållandet. Det kan vara en paus mellan den virtuella och den fysiska utlandsperioden, 
förutsatt att den fysiska perioden slutförs under projektets avtalsperiod. Det fysiska utbytet 
ska minst uppfylla minimilängden för utlandsperioden (2 veckor). Perioden anges på 
rapporteringsplattformen som blandat utbyte och alla obligatoriska uppgifter kompletteras 
på plattformen. 
Möjligheten för nyutexaminerade att delta har förlängts så att studerande kan åka 
utomlands inom 18 månader efter examen när det är fråga om blandat utbyte. 

Stipendium  För fysiska utbyten gäller samma regler som tidigare så att stipendiet för blandade utbyten 
beräknas på basis av det fysiska utbytet.  

Rapport  De normala reglerna för deltagarrapporten (EU Survey) gäller även blandade utbyten. 
Deltagarrapporten har kompletterats med frågor om virtuella utbyten. Alla deltagare ska 
fylla i rapporten. Rapporteringsbegäran skickas automatiskt från plattformen efter 
periodens slut. 

Verifiering Bevis på deltagande på samma sätt som för fysiska utbyten.  

 

Exceptionella kostnader för virtuella utbyten (Exceptional Costs) 

Kostnader för anskaffning eller hyrning av utrustning och tjänster som behövs för att ordna virtuella utbyten 

kan av motiverade skäl godkännas i kategorin exceptionella kostnader även om de inte har beviljats till 

projektet. 

Sådan utrustning och sådana tjänster kan i regel inte vara kontorsmaterial eller apparater som normalt 

används inom organisationen, utan sådana som är nödvändiga för virtuell mobilitet eller distansdeltagande 

under projektet.  

Förmånstagaren kan överföra högst 10 procent av det stöd som beviljats mobilitetsprojektet till 

kostnadskategorin exceptionella kostnader för detta ändamål.  

Kostnaderna ska vara motiverade och förmånstagaren ska dokumentera kostnaderna och motiveringarna 

till dem. Erasmus+ -projektet kan ersättas med 75 procent av de godtagbara anläggnings- och 

servicekostnaderna. 

I budgetdelen på rapporteringsplattformen har det nya fältet 'Exceptional Costs for Services and 

Equipment' lagts till för exceptionella kostnader för virtuella utbyten. Verifikat över exceptionella kostnader 

skickas till den nationella byrån i samband med slutrapporten 

 



 
 
 
 
 

 

Särskilt stöd för virtuell mobilitet (Special needs support) 

När virtuella utbyten ordnas kan en del av det totala projektbidraget också användas för att täcka 

kostnaderna för virtuell mobilitet för deltagare som behöver särskilt stöd. Bidraget kan överföras från vilken 

utgiftsklass som helst till utgiftsklassen för särskilt stöd. Alla giltiga kostnader ersätts i sin helhet till 100 

procent mot verifikat i samband med slutrapporteringen. 

 

Kontakta vid behov den nationella byrån i planeringsskedet. 

Mer information om hur man antecknar utbyten på rapporteringsplattformen i Mobility Tool: Mobility Tool - 

Guide for Beneficiaries | MT+ KA1 and KA3 Overview of virtual and blended mobilities 


