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1. LÄS SÄRSKILT FÖLJANDE AVSNITT I PROGRAMGUIDEN 
 

Erasmus+ -programguiden Version 1 (2020): 15-11-2019) : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-

guide/introduction/how-to-read-programme-guide_en 

• PART B – INFORMATION ABOUT THE ACTIONS: SIDORNA SOM GÄLLER PARTNERSKAPSPROJEKT 98–125 

• PART C – INFORMATION FOR APPLICANTS 

• ANNEX I: STRATEGIC PARTNERSHIPS SIDORNA 294–317 

• ANNEX II – DISSEMINATION AND EXPLOITATION OF RESULTS: 312–317 
 

Övriga dokument och verktyg angående ansökningsrundan (bl.a. Allmän information och ansökningsblanketten, allmänbildande 

utbildning; tekniska ifyllningsanvisningar för online-blanketter – Web Forms (engelskspråkiga); Erasmus+ Guide for Experts on Quality 

Assessment; Distance Calculator; Letter of Intent; Guide to Long Term Study Mobility of Pupils) finns på vår webbplats: 

https://www.oph.fi/sv/program/till-sokande-av-skolors-samarbetsprojekt  

https://www.oph.fi/sv/projekt/vara-tjanster-sokande-inom-allmanbildande-utbildning-2020   

2. KONTROLLERA ATT DU ANVÄNDER RÄTT ANSÖKNINGSBLANKETT 
För utveckling av allmänbildande utbildning finns det två typer av samarbetsprojekt i Erasmus+. 

KA229 School Exchange Partnerships (online-blankett)  

För projekt där endast skolor eller daghem deltar. Minimikravet är att två länder deltar och att högst sex 

organisationer kan delta i ett projekt. För projektet beviljas bidrag för (1) projektadministration och (2) 

deltagande i lärande- och utbildningsevenemang (mobiliteter). Nationella kontoret för Erasmus+ 

(Utbildningsstyrelsen i Finland) ingår avtal med alla finländska deltagare, också partner. Varje skola svarar för 

sin egen budget. Säkerställ att alla deltagare har definierats som skolor, uppgiften finns i respektive lands 

nationella kontor. 

KA201 Strategic Partnerships for School Education (online-blankett)  

För projekt i samarbete med aktörer inom allmänbildande utbildning (även andra än skolor, men kan också 

vara enbart skolor) eller då man ansöker om bidrag för till exempel intellectual outputs -produkter. Minst tre 

länder deltar i KA201 projekt. I projekt av denna typ ansvarar projektets koordinator för all penningtrafik 

inom projektet och ingår avtal med dessa.  

3. UTVÄRDERINGEN AV PROJEKT  
 

Utvärderingen av projekt sker i koordinatorns nationella kontor. Utvärderingskriterierna finns i 

programguiden (s. 110-112) och i anvisningarna för Erasmus+-utvärderare (Erasmus+ Guide for Experts on 

Quality Assessment): 

https://www.oph.fi/sv/program/till-sokande-av-skolors-samarbetsprojekt#anchor-_-bedomning  

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_en
https://www.oph.fi/sv/program/till-sokande-av-skolors-samarbetsprojekt
https://www.oph.fi/sv/projekt/vara-tjanster-sokande-inom-allmanbildande-utbildning-2020
https://www.oph.fi/sv/program/till-sokande-av-skolors-samarbetsprojekt#anchor-_-bedomning
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4. INNAN DU BÖRJAR 
 

Planera projektet så konkret som möjligt innan ansökan skrivs: 

1. Varför behövs det aktuella projektet? (behovskartläggning + koppling till programmets prioriteringar) 

2. Vilken förändring eftersträvas med projektet? (mål, genomslag) Hur kan målen nås? (huvudfunktioner, 

tidsplan, budget) 

3. Med vem genomförs projektet och varför? (partnernas mervärde och kunskap)  

4. Inspelning från webbinariet (på finska): Hankkeen suunnittelu vaikuttavuuden näkökulmasta -webinaari 

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/erasmus-strateginen-kumppanuushanke-webinaari-i-miten-

valmistelen-hanketta  

Kom ihåg att det tar tid att utveckla idéer, planera ett bra projekt och bilda partnergruppen. När projektidén 

är klar, kan ni börja skriva ansökan med partnerna.Svara på de öppna frågorna i ansökningsblanketten så 

omfattande och konkret att läsaren genast får en uppfattning om tanken i projektet. Bra svar är exakta och 

tydligt skrivna. Inget är självklart: det man inte anger i ansökan kan inte utvärderas. Beakta alla organisationer 

som deltar i projektet i svaren. Det lönar sig att låta en person som inte deltar i ansökningsprocessen att läsa 

ansökan. 

5. ANSÖKNINGSBLANKETT 
 

Ansökningsblankett: 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications 

Online-blanketten fungerar i de vanligaste och nyaste webbläsarna. 

5.1. EU LOGIN OCH OID-KOD (TIDIGARE PIC-KOD) 

 

Du behöver en personlig EU-login-kod för att fylla i och öppna ansökan. EU-login skapas på sidan: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi  

När ni ansöker om Erasmus+ - finansiering ska alla skolor och daghem som deltar i ert projekt först registrera 

sig i Europeiska kommissionens system. I samband med registreringen får organisationerna sin egen OID-

kod, som behövs när man fyller i ansökan. Varje deltagande skola och daghem ska ha sin egen OID-kod. Ni 

kan inte fylla i ansökan utan OID-koder.  

Kontrollera i OID-systemet om din organisation redan har en OID-kod. Om er organisation redan tidigare har 

haft en PIC-kod i användning har systemet automatiskt skapat en OID-kod. Du kan kolla saken i OID-portalen 

under punkten: Organisations >> Search for an organisation.    

 https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home 

 

Du kan använda 

organisationens namn eller 

t.ex. den ”gamla” PIC-koden.  

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/erasmus-strateginen-kumppanuushanke-webinaari-i-miten-valmistelen-hanketta
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/erasmus-strateginen-kumppanuushanke-webinaari-i-miten-valmistelen-hanketta
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
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5.2. SPARA OCH LOGGA UT 
 

Blanketten sparar uppgifterna automatiskt varannan sekund. Obs! Ha blanketten öppen endast i en flik i 

en webbläsare. Om blanketten är öppen i flera flikar eller fönster, kan uppgifterna försvinna, eftersom 

uppgifterna sparas från den vy som stängs sist. Utloggning görs genom ”log out” -funktionen eller att 

stänga webbläsaren (eller fliken). När du har stängt blanketten hittar du den på nytt genom att logga in till 

ansökningsblankettsidan under ”My Applications”. 

5.3. INNEHÅLLSFÖRTECKNING, OBLIGATORISKA FÄLT OCH 
ANTALET TECKEN I ANSÖKAN 
 

Ansökningsblankettens innehållsförteckning finns i sidans vänstra kant. Ett rött 

utropstecken betyder att det finns tomma fält på sidan. Då man fyllt i fälten enligt 

minimikraven, blir beteckningen grön.  

Det är obligatoriskt att fylla i de fält som markerats med rött i 

ansökningsblanketten. Fältet får en grön beteckning efter att den uppgift som 

matats in motsvarar kraven. Maximiantalet tecken i de öppna svaren är 

huvudsakligen 3 000. Ansökningsblanketten är dynamisk, dvs. frågorna i ansökan 

ändras enligt de val du gör. 

 

5.4. SPRÅKET I ANSÖKAN 

Ansökningsblanketten är på engelska och den fylls i på projektets samarbetsspråk, oftast på engelska. 

”Project Summary” i ansökan ska alltid skrivas på engelska. Om projektets gemensamma språk är något 

annat än engelska, och koordinatorn för projektansökan är en finländsk organisation, ska innehållstexterna 

översättas till engelska och bifogas till ansökan (under annexes). 

5.5. SKICKA OCH ÄNDRA ANSOKAN 
 

Endast en person som har öppnat ansökan första gången kan sända <submit> ansökan. När ansökan är färdig 

skickar man den genom att trycka på ”Submit”-knappen. Vid behov kan man ändra en ansökan som redan 

skickats in och man kan skicka den på nytt ända fram tills ansökningstiden går ut. Den senast mottagna 

versionen av ansökan bedöms. Ansökningar (eller tidigare versioner) som lämnats in efter att 

ansökningstiden gått ut beaktas inte. 

5.6. DELA LÄSBEHÖRIGHET OCH/ELLER 
REDIGERINGSBEHÖRIGHET 
 

Du kan dela läsbehörighet och/eller redigeringsbehörighet till ansökan till era partner via ”Sharing” i 

ansökningens innehållsförteckning genom att mata in e-postadressen till den person som får läsrättigheter. 

Tips: Det lönar sig att bearbeta 

innehållsfrågorna i ansökan på någon 

annan plattform (t.ex. Google Drive), 

innan den egentliga 

ansökningsblanketten ifylls. 
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Obs! För att kunna läsa eller redigera ansökan ska personen ha ett EU login-användarnamn som fungerar 

med den angivna e-postadressen. Den person som får läsbehörighet får inte en epostbekräftelse men hen 

kan logga in på ansökan med sitt EU login-användarnamn via adressen: 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications. Ansökan finns under ”My Applications”. 

 

Endast den person som öppnat blanketten kan sända <submit> ansökan. Det lönar sig att överväga noga hur 

många personer som ges behörighet att redigera ansökningsblanketten.  

5.7. DISTANSER I MOBILITETER/MÖTEN 

Ansökningsblanketten beräknar automatiskt resebidraget utifrån avståndet som matas in på blanketten. 

Använd programmets distansräknare för att räkna ut distanserna. Som distans räknas avståndet i enkel 

riktning mellan två organisationer. Distansräknare (Distance caluculator): 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

6. ANSÖKAN PUNKT FÖR PUNKT (KA229)  
 

Preciseringarna av frågor och exemplen är avsedda för att hjälpa till att fylla i ansökningsblanketten. 

Exemplen är preciserande och kompletterande, svara alltid i första hand på frågorna i ansökan. 

Kontrollera att följande text står i övre kanten i ansökningsblanketten: 

Call 2020 Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices 

KA229 – school exchange partnerships  

Formid KA229-(löpande numrering) Deadline (brussels time) 24 Mar 2020 12:00:00 

Om du behöver hjälp eller råd med ansökningsblanketten, hittar vi blanketten i systemet med hjälp av 

formid. 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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6.1. CONTEXT  

 

Main objective of the project: Exchange of Good Practices 

Project Title: Ge projektet ett fungerande namn 

Project Acronym: En kort och koncis förkortning som är lätt att komma ihåg och använda (ej obligatorisk) 

Project Start Date (dd-mm-yyyy): Välj en dag i kalendern som blir synlig när du klickar på fältet. Projektets 

avtalsperiod börjar mellan 1.9–31.12.2020. Rekommendationen är att projektperioden börjar 1.9.2020. 

Project Total Duration: projektets längd är 12–36 mån., välj i rullgardinsmenyn. Obs! Endast projekt som 

innehåller långvarig elevmobilitet kan vara längre än 24 månader. 

Project End Date (dd-mm-yyyy): Byts automatiskt enligt vald längd. 

National Agency of the Applicant Organisation: koordinatorlandets nationella kontor (National Agency) 

→ Välj FI01 (SUOMI / FINLAND), om en finländsk organisation är koordinator 

Language used to fill in the form: projektets samarbetsspråk, oftast engelska. Om språket är något annat än 

engelska, översätt innehållsfrågorna till finska eller svenska, bifoga översättningarna under punkt ”Annexes” i 

blanketten (översättningsinstruktionen gäller projekt som koordineras i Finland). 
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6.2. PARTICIPATING ORGANISATIONS 

 

I denna punkt i ansökningsblanketten anges uppgifter om alla deltagande skolor/daghem: 

 

Participating Organisations 

OID (tidigare PIC-kod): Ange organisationens OID-nummer med nio siffror (Organisation ID). Om er skola eller 

ert daghem har använt en PIC-kod som skapats redan tidigare har systemet automatiskt skapat en OID-kod 

åt er och ni behöver inte registrera er på nytt. Se: 5.1. 

Se och fyll i närmare uppgifter för organisationen genom att klicka på organisationens namn eller på 

knappen i slutet av raden (tre horisontella streck), och välj ”Organisation Details” i rullgardinsmenyn. 

(Uppgifterna i de grå fälten kommer direkt från Participant Portal från de uppgifter som ni matat in i er OID-

kod. Om uppgifterna inte är aktuella, uppdatera uppgifterna i OID-koden, varifrån de överförs till 

ansökningsblanketten. Endast den person som administrerar OID-koden kan göra ändringar.) 
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Applicant Organisation Details (koordinator)  

Department: De sökande som använder en stödorganisations PIC-kod (t.ex. universitetens normalskolor och 

yrkesläroanstalter samt läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning) anger läroanstaltens namn 

och adress i detta fält. 

Acronym: Läroanstaltens förkortning, om sådan används. 

Email: Organisationens allmänna e-postadress, om sådan används. 

Profile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associated Persons (projektets kontaktpersoner)  

Lägg till den person som har namnteckningsrätt för er skola (1: Legal Representative; undertecknar 

uppgifterna i ansökningens bilaga ”Declaration of Honour”) samt projektets kontaktperson (2: Contact 

Person) genom att klicka på punkterna under ”Name” eller på knappen (tre horisontella streck) i slutet av 

raden. Nationella Erasmus+-kontoret är i kontakt med projektets kontaktperson i fråga om allt som gäller 

projektet. Man gör klokt i att lägga till åtminstone en extra kontaktperson, vilket görs genom knappen ”ADD 

ASSOCIATED PERSON”. Om det finns fler än en kontaktperson, markera den primära kontaktpersonen under 

”Preferred Contact” (Yes). Om personens (arbets)adress är samma om den adress som anges i 

organisationens OID-uppgifter, tryck på ”SAME ADDRESS AS ORGANISATION”, varvid adressuppgifterna 

kopieras automatiskt. 

Background and Experience  

Please briefly present the school and include the following information: Beskriv organisationen och dess 

verksamhetsmiljö, samt antalet anställda och studerande. Berätta varför skolan/daghemmet vill delta i 

projektet. Vilka ansvarar för projektledningen? Har de skolor eller nyckelpersoner som deltar i projektet 

specialkunnande som gäller temat och vilken knowhow bidrar skolorna med i projektet? 

Does this school have a valid eTwinning school label? Om skolan har eTwinnining Label, välj ja. 

Välj lämplig organisatinstyp (förteckningen motsvarar inte helt den 

finländska skolfördelningen, men välj den som är lämpligast). T.ex. 

School/Institute/Educational centre – General education (secondary level). 

 



9 
 

Have you participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this application? Välj Yes / 

No i rullgardinsmenyn. Om organisationen har fått EU-projektstöd under de tre föregående åren, ange det i 

blanketten. Om sökanden har haft många projekt i år 2017–2019, ange de mest centrala (du får fler rader via 

knappen ”ADD GRANT”). 

Partner Organisations (partnerorganisationer)  

OID: Ange organisationen(rna)s OID-nummer med nio siffror. Du kan lägga till fler partner via ”ADD 

PARTNER”. Se och fyll i närmare uppgifter för organisationen genom att klicka på organisationens namn eller 

på knappen i slutet av raden (tre horisontella streck), och välj ”Organisation Details” i rullgardinsmenyn. 

(Uppgifterna i de grå fälten kommer direkt från Participant Portal från de uppgifter som ni matat in i OID-

koden. Om uppgifterna inte är aktuella, ska uppgifterna uppdateras i OID-koden, varifrån de överförs till 

ansökningsblanketten. Endast den person som administrerar OID-koden kan göra ändringar.) 

Partner Organisation Details (partnerorganisationer)  

Fyll i på samma sätt som ”Applicant Organisation Details” (koordinator). Legal Representative: samma person 

som vid behov undertecknar intentionsavtalet “letter of intent”. Detta är inte en obligatorisk bilaga, men den 

rekommenderas. Blanketterna finns på sidan https://www.oph.fi/sv/program/till-sokande-av-skolors-

samarbetsprojekt#anchor-_-tips-for-ansokan  

6.3. PROJECT DESCRIPTION 

 

Projektbeskrivningen består av tre huvudpunkter: (1) Prioriteringar och ämnesområden, (2) 

Projektbeskrivning, (3) beskrivning av dem som deltar i projektarbetet.  

  

https://www.oph.fi/sv/program/till-sokande-av-skolors-samarbetsprojekt#anchor-_-tips-for-ansokan
https://www.oph.fi/sv/program/till-sokande-av-skolors-samarbetsprojekt#anchor-_-tips-for-ansokan
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Priorities and Topics  

 

Please select the most relevant horizontal or sectoral priority according to the objectives of your project: Välj 

en horisontell eller sektorspecifik prioritering för projektet. Välj först den centralaste prioriteringen för 

projektet, du kan välja en prioritering. Efter det kan du om du vill välja högst två tilläggsprioriteringar via 

rullgardinsmenyn. Säkerställ att de valda prioriteringarna förekommer konsekvent i beskrivningen av 

projektets bakgrund, behov och mål. 

Please select up to three topics addressed by your project:  

Välj de viktigaste temana för projektet i rullgardinsmenyn (1–3). Observera att de val du gör är i linje med 

prioriteringarna och att det kommer konsekvent fram i projektansökan. 

Description 

 

Skriv en tydlig beskrivning utifrån vilken läsaren genast får en uppfattning om projektets grundidé. Beskriv 

projektets mål, bakgrund och behov: varför ni söker uttryckligen projektet i fråga, vad är behovet för den i 

alla sökarorganisationer? Svarar projektet mot utvecklingsbehov man observerat, hur har man lagt märke till 

behoven? Vad eftersträvas med projektet och projektets önskade resultat? Varför ska just ni beviljas 

finansiering? Hur stöder de planerade funktionerna uppnåendet av de mål som ställts för projektet?  
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eTwinning and Erasmus+ platforms 

 

Har ni använt eller tänker ni använda eTwinning-, School Education Gateway- eller Erasmus+ Project Results 

Platform-plattformen vid planeringen eller genomförandet av projektet eller vid spridning av 

projektresultaten? 

Ifall projektplanen grundar sig på tidigare eller pågående eTwinning-projekt, berätta hur ni tänker utnyttja 

dessa projekt. Skriv namnen på de aktuella eTwinning-projekten och projekt-ID. Kom också ihåg att nämna 

att eTwinning-projekten i övriga punkter i ansökan.   

Participants 

 

Beskriv projektets deltagare och målgrupper. Beskriv i vilka verksamheter personerna i fråga deltar och hur 

(kom också ihåg att nämna de målgrupper i projektet som inte deltar i mobilitetsperioder, men som i övrigt 

medverkar i projektet). Beskriv även förberedelserna inför mobilitetsperioderna, val av ungdomar, 

handledning, läroinnehållen (särskilt långvariga elevmobiliteter) osv. 

Participants with fewer opportunities:  

Deltar personer mes särskilda behov (till exempel fysiska, psykiska, sociala) i projektet? (rullgardinsmenyn: 

Yes/No). Om Yes: Välj bakgrund till särskilt stöd i rullgardinsmenyn. Beskriv hur av personer understöds, för 

att de ska kunna delta fullvärdigt i projektet. Obs! Tilläggsstöd för deltagare som behöver särskilt stöd kan 

sökas under ”Special Costs → Special Needs Support”. 
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6.4. MANAGEMENT 

 

Blanketten räknar automatiskt det administrativa stödets belopp utifrån de uppgifter (antalet partner, 

projektets längd) som angetts i tidigare punkter på blanketten. Administrativt stöd omfattar bl.a. planering, 

kontakter och planeringsmöten för projektet med partnerna, mindre material för projektet, projektets 

webbplats, virtuellt samarbete, projektets verksamhet på lokal nivå, marknadsföring, spridning av resultat 

osv. 

 

Funds for Project Management and Implementation (stöd för administration och genomförande av projektet)  

Project Management and Implementation  

Beskriv projektets administrativa praxis, dvs. vem gör vad och varför. Beskriv hur man försäkrar sig om 

projektets administration och genomförande. Beskriv partnernas roller och ansvar under projektet. Berätta 

om allmän administrativ praxis som ni planerat.  

Det är viktigt komma ihåg att fylla i projektets tidtabell ”Timetable”! 

Beskriv bakgrunden för hur partnergruppen har bildats. Observera utgångssituationen för alla partner: om 

projektet har deltagare som är med för första gången, hur ska ni stöda deras deltagande i verksamheten? 
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6.5. LEARNING TEACHING TRAINING (LTT) 

 

De mobiliteter som man planerar inom projektet beskrivs och stipendierna till dessa söks i detta avsnitt. 

 

 

Obs! Vid planering av mobiliteter beakta även projektets helhetsbudget, som högst kan uppgå till 16 500 € / 

år / skolan (”Special Needs Support” och ”Exceptional costs for expensive travel” ingår inte i detta). 

Beräkningen börjar från projektperiodens första dag, till exempel 1.9.20–31.8.21. 

List of Activities  

Please describe the practical arrangements for the planned Learning, Teaching and Training activities. How will 

you select, prepare and support the participants, and ensure their safety? Beskriv de praktiska 

arrangemangen och förberedelser av verksamhet, val av ungdomar och handledning, läroinnehåll osv. I vilka 

verksamheter deltar personerna i fråga och hur? Hur engageras de i verksamheten? Hur tar man i beaktande 

säkerhetsfrågor? 

Lägg till LTT-perioderna på blanketten i kronologisk ordning och varje mobilitetsperiod på sin egen rad. Du 

får fram fler rader via ”ADD”-knappen. Då får varje mobilitet en egen ordningssiffra som börjar med C (C1, 

C2, C3 osv.). Funktionernas ordning på ansökningsblanketten kan inte ändras efter att de skapats (om 

projektet beviljas finansiering, kan ordningsföljden på de planerade funktionerna ändras). Efter att man 

skapat en förteckning över mobilitetsperioder kommer du till den närmare beskrivningen av varje 

mobilitetsperiod genom att klicka på radens ID-kod (t.ex. C1), skolans namn, namnet på typen av mobilitet 

eller knappen i radens högra kant (tre horisontella streck – välj här ”Details” eller ta bort en rad genom att 

välja ”Delete”). 
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Activity Details (esim. C1) 

 

Activity Type: Välj den som passar bäst (programguide s. 109-110): 

 

• Short-term joint staff training events (undervisnings- och utbildningsperiod för lärare, 3 dagar–2 mån.)  

• Long-term teaching assignments (för lärare, 2–12 mån.) 

• Short-term exchanges of groups of pupils (för elever, 3 dagar–2 mån.) 

• Long-term study mobility of pupils (2–12 mån., eleverna minst 14 år). 

 

Activity Title: Ge ett beskrivande namn år mobilitetsperioden 

Leading Organisation: Välj den mottagande skolan via rullgardinsmenyn 

Participating Organisations: Välj den/de avsändande skolan/skolorna via rullgardinsmenyn 

Starting Period: Klicka på fältet och välj passande månad i kalendern som öppnas 

Duration (days/months): Ange mobilitetens längd (korta i dagar, långa i månader). Observera att resdagar 

inte räknas med i denna punkt. 

Country of Venue: Välj mobilitetens destinationsland via rullgardinsmenyn 

Description of the activity: Beskriv konkret målen för och innehållet av varje möte. Vilket mervärde medför 

mobilitetsfunktionerna till projektet? Hur stöder de verksamheten? Hur främjar de samarbetet mellan 

skolorna nu och i framtiden? Varför ansöks medel till dessa? 

Does this activity combine physical mobility with virtual exchanges through eTwinning? Ja/nej, om ja, berätta 

hur ni genomför verksamheten och beskriv nyttan som den ger. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en
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How is participation in this activity going to benefit the involved participants? Vilken nytta har deltagarna av 

denna mobilitetsperiod (beakta alla grupper såsom eleverna i den avsändande och mottagande skolan, 

personalen, familjerna osv.). Hur uppmärksammas deltagandet? Beskriv även deltagarnas roll. 

Om projektet innehåller långvarig mobilitet för elever (long-term study mobility of pupils), över 2 mån: Hur 

planeras elevens utlandsstudier och hur godkänns de (Learning Agreement). Hur väljer man eleverna och 

värdfamiljerna? Hur försäkrar man sig om samarbete och kommunikation under utbytet (tydlig beskrivning 

av skolornas roll). Hur stöds alla deltagarna (elever, föräldrar, värdfamiljer, skolornas 

lärare/kontaktpersoner)? Använder man något europeiskt intyg, till exempel Europass? 

Det lönar sig att läsa guiden för elevmobilitet (Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic 

Partnerships -Key Action 2) som finns på sidan https://www.oph.fi/sv/program/till-sokande-av-skolors-

samarbetsprojekt 

Summary of Group of Participants 

 

I detta avsnitt söks stöd för den enstaka mobilitetsperioden i fråga (t.ex. C1). Kom ihåg att söka såväl 

resestöd som uppehållsbidrag för alla partner och deltagare. Budgeten kan inte ändras i efterskott. 

Mobilitetsbidrag söks genom att välja: resebidrag (travel) + individuellt bidrag (individual support) = totalt 

mobilitetsbidrag (grant) 

Vid ansökan av resebidrag ska man observera att stöd kan sökas endast antingen under ”Travel” ELLER under 

”Exceptional Costs for Expensive Travel” (särskilda kostnader – förhöjt resebidrag).  

• Normalt resebidrag (travel) utgår från det kilometerantal som distansräknaren (Distance Calculator) 

anger och är en ”klumpsumma” både i ansöknings- och rapporteringsskedet.  

• Förhöjt resebidrag kan sökas om sökanden kan motivera att ersättningen enligt distansräknaren inte 

täcker minst 70 procent resekostnaderna. Då kan man ansöka (och få) högst 80 procent av de 

verkliga resekostnaderna. Kostnaderna grundar sig på verkliga kostnader och de ska verifieras vid 

projektrevisionen. 

Individuellt bidrag (individual support) fastställs utifrån mobilitetens längd (antalet dagar). Bidraget är olika 

stort för elever (participants) och de lärare/vuxna som reser med dem (accompanying person). 

Mobilitetsfunktionens program bör vara minst tre fulla arbetsdagar, och utöver detta kan bidrag sökas för 

högst två resedagar. Individuellt bidrag är en ”klumpsumma” (unit cost) både i ansöknings- och 

rapporteringsskedet. 

Läs mer om finansieringsregler för Learning, Teaching, Training-mobiliteter i programguiden s. 120-121 

(travel, individual support, exceptional costs, linguistic support/långvarig mobilitet). 

Stöd ska ansökas för varje avsändande organisation på en egen rad. Du får fram fler rader via ”ADD”-knappen. 

Du kan ändra uppgifterna på raden (åt vem man söker och vad) genom att klicka på radens ID-kod (1, 2, 3 

osv.), skolans namn eller knappen i radens högra kant (tre horisontella streck – välj här ”Details” eller ta bort 

en rad genom att välja ”Delete”). 

https://www.oph.fi/sv/program/till-sokande-av-skolors-samarbetsprojekt
https://www.oph.fi/sv/program/till-sokande-av-skolors-samarbetsprojekt
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
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Group 1, Activity (esim. C1 – mobilitetsperiodens namn) 

 

 

Sending Organisation: Välj i rullgardinsmenyn den avsändande skola som mobilitetsbidrag söks för. 

No. of Participants: Ange antalet elever/lärare som reser (siffra) 

No. of Accompanying Persons: Antalet lärare/vuxna som reser med en elevgrupp (siffra) 

 

Group of Participants – Budget 

Individual Support (individuellt stöd) 

No. of Participants: Ange antalet elever/lärare som reser (siffra) 

Duration per Participant (days/months): Ange mobilitetsperiodens längd (korta i dagar, långa i månader) 

No. of Accompanying Persons: Antalet lärare/vuxna som reser med en elevgrupp (siffra). 

Duration per Accompanying Person (days/months): Ange mobilitetsperiodens längd (korta i dagar, långa i 

månader) 

Travel (normalt resebidrag) 

Distance Band: Välj i rullgardinsmenyn det kilometerantal för resa i en riktning som distansräknaren (Distance 

Calculator) anger. 

No. of Participants: Ange det totala antalet personer som reser (elever + lärare) 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Exceptional Costs for Expensive travel (förhöjt resebidrag)  

Om ni ansöker om förhöjt resebidrag, klicka på rutan (funktionen tar bort uppgifter som eventuellt mattats 

in under ”Travel”, eftersom resebidrag endast kan sökas i en resebidragskategori). 

No. of Participants: Ange det totala antalet personer som reser (elever + vuxna) 

Description and Justification: Motivera behovet av förhöjt resebidrag och presentera en kalkyl enligt 

finansieringsreglerna. 

Grant (EUR): Skriv det totala beloppet som ansöks (de totala resekostnaderna för alla personer – ”No. of 

Participants”) 

 

Linguistic Support (stöd för studier av målspråket)  

Om projektet innehåller långvarig elevmobilitet (över två mån.), kan man ansöka om stöd för studier av 

målspråket. Stödet är 150 euro/deltagare. 

No. of Participants: Ange antalet personer (siffra) för vilka stöd söks. 

 

SLUTLIGEN 

 

När du fyllt i ”Group 1”, gå tillbaka till föregående sida (Activity Details → Groups) för att även ange de övriga 

organisationerna som deltar i samma mobilitetsperiod samt det stöd som söks för dessa i tabellen. När alla 

skolor som deltar i denna mobilitetsperiod har lagts till i förteckningen och stöd har sökts, syns de ansökta 

beloppen på skolornas egna rader (i Groups-tabellen) samt under ”Activity Budget”. 
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6.5. TIMETABLE 
I detta avsnitt beskrivs projektets tidsplan (arbetsplan). 

 

 

De mobilitetsperioder som angetts i avsnittet Learning, Teaching, Training syns automatiskt i denna tabell. 

Förutom dessa ska i tidtabellen anges centrala funktioner för hur projektet framskrider, såsom möten (även 

virtuella), evenemang osv., deras innehåll samt uppskattning om tidpunkten för genomförande. Med 

arbetsplanen motiveras projektets kostnader på ett transparent sätt. Kom även ihåg förberedelser av 

funktioner samt de arbetsmoment som sker mellan dem, arbetsmoment som gäller resultat, centrala 

åtgärder för spridning, tidpunkter för utvärdering av verksamheten samt arbetsfördelning mellan partnerna 

osv. 

Kom ihåg att lägga till planerade projektmöten och andra evenemang (t.ex. skolornas egna evenemang) i 

tidtabellsavsnittet i ansökningsblanketten (‘Timetable’). 

Du får fram flera rader via ”ADD”-knappen och kan ändra händelser (P1, P2, P3 osv.) som lagts till här genom 

att klicka på radens ID-kod eller knappen i radens högra kant (tre horisontella streck – välj här ”Details” eller 

ta bort en rad genom att välja ”Delete”). Genom att klicka på Learning, Teaching, Training (ID-kod, Activity 

Type eller knappen i radens högra kant) öppnas mobilitetshändelsen i fråga i den ursprungliga platsen 

(punkten Learning, Teaching, Training i innehållsförteckningen i vänstra kanten). 
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6.7. SPECIAL COSTS  

Special Needs Support (stöd för mobilitet utan hinder)  

Om personer som behöver särskilt stöd deltar i projektet, bedöms i denna del av budgeten de kostnader som 

överskrider enhetskostnaderna av deltagandet. Du får fram flera rader via ”ADD”-knappen och kan ta bort en 

rad genom att klicka på knappen i radens högra kant (tre streck → Delete special need). 

Organisation: Välj i rullgardinsmenyn avsändande organisationen, varifrån deltagare som behöver särskilt 

stöd kommer. 

No. of Participants With Special Needs: Ange antalet personer som behöver särskilt stöd (siffra)  

Description and Justification: Beskriv hurdant särskilt stöd behövs. Berätta vilka funktioner kostnaderna 

gäller. Uppskatta beloppet för särskilt utgående från en bedömning av verkliga extra kostnader. Det stöd som 

söks i denna utgiftskategori rapporteras enligt de verkliga kostnaderna. 

Grant (EUR): Ange det totala beloppet för det särskilda stöd som söks (siffra) 

 

Exceptional Costs (övriga särskilda kostnader)  

I denna del kan man söka övriga särskilda kostnader för projektet. Särskilda kostnader kan vara till exempel 

en extern utvärderare som anställs som underleverantör eller annat expertarbete (köps utanför 

projektgruppen) eller kostnader för anskaffning av varor och tjänster. Stöd kan sökas för högst 75 procent av 

de verkliga kostnaderna och högst 50 000 euro. Utrustningen kan inte vara ordinär eller sådan som 

deltagarna i allmänhet använder. Det stöd som söks i denna utgiftskategori rapporteras enligt de verkliga 
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kostnaderna. Du får flera rader via ”ADD”-knappen och kan ta bort en rad genom att klicka på knappen i 

radens högra kant (tre streck → Delete exceptional cost). 

Organisation: Välj i rullgardinsmenyn den organisation som stöd söks för 

Description and Justification: Beskriv kostnaderna noggrant så att behovet av dem kan bedömas 

Grant (EUR): Ange det stödbelopp som söks, dvs. 75 procent av anskaffningspriset (om du vill ha en produkt 

som kostar 1 000 euro, ange 750 euro i fältet), beakta momsen 

6.8. FOLLOW-UP 

 

Assess = bedömning. Dissemination = spridning. Use of Projects´ Results = utnyttjande av resultat. 

Hur mäter man i projektet effekterna och bedömer hur målen uppnås (kvantitativt och kvalitativt)? Hur 

verifieras det att önskade effekter uppnås? Hur vet ni att man lyckats uppnå projektets mål? Beskriv 

konkreta medel att uppnå mål. Effekter är ett mångsidigt begrepp: effekterna på individen och 

gemenskapen, kort- och långvariga effekter osv. Varje sökande motiverar och reflekterar kring effekterna 

med sin egen projektidé som utgångspunkt. 

För vem berättar man om resultaten i den (de) egna (deltagande) organisationen/-rna och utanför den 

(dem). Beskriv de centralaste målgrupperna och motivera varför just dessa grupper valts. Beskriv varje 

partners ansvar för spridning av resultat. Partnernas kunnande och resurser?  Hur är projektets resultat och 

produkter tillgängliga? Vilka är de konkreta spridningsåtgärderna och -kanalerna? 

 

 



21 
 

6.9. BUDGET SUMMARY 

 

  

Denna sida visar stödet som sökts enligt budgetkategorier samt i slutet varje skolas andel av 

helhetsbudgeten (Budget per Organisation). Den detaljerade skolspecifika budgetspecifikationen blir synlig 

då man klickar på knappen i högra kanten av raden för skolan (tre horisontella streck → Show Budget 

Details). 
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6.10. PROJECT SUMMARY  

 

 

Sammanfattning av projektet, satsa på den! Läsaren ska utifrån sammanfattningen få en tydlig uppfattning 

och helhetsbild av vad man vill uppnå med projektet och gör inom det samt vilka de förväntade effekterna 

är. Använd vid behov mellanrubriker. Sammanfattningar av godkända projekt används vid informering och 

de publiceras i Erasmus+-projektdatabasen. Sammanfattningen skrivs alltid på engelska, även om projektet 

skulle ha ett annat samarbetsspråk. 

6.11. ANNEXES (BILAGOR) 
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Den enda obligatoriska bilagan till ansökan är ”Declaration of Honour”, som undertecknas av den person som 

har namnteckningsrätt i er organisation (samma person som anges i punkt ”Participating Organisations” → 

”Associated Persons” → ”Legal Representative”).   

1. Öppna ”Declaration of Honour” via knappen “DOWNLOAD DECLARATION OF HONOUR” 

2. Skriv ut blanketten på papper  

3. Den person som har namnteckningsrätt undertecknas projektet 

4. Skanna den undertecknade ”Declaration of Honour” på datorn 

5. Bifoga ”Declaration of Honour” till ansökningsblanketten genom att trycka på knappen ”ADD 

DECLARATION OF HONOUR” och välja den skannade och sparade bilagan via datorns mappstruktur. 

Vid behov kan du även lägga till andra bilagor till ansökan under ”Please attach any other relevant 

documents” → “ADD FILE”. En annan bilaga kan vara till exempel intentionsavtalet “Letter of Intent”. 

Utbildningsstyrelsen rekommenderar användning av intentionsavtalet Letter of Intent för projekt där endast 

skolor medverkar (KA229). Om det finns flera intentionsavtal, bifoga/skanna dem som en bilaga. Mall för 

intentionsavtal kan laddas ner via webbtjänsten https://www.oph.fi/sv/program/till-sokande-av-skolors-

samarbetsprojekt#anchor-_-tips-for-ansokan  

6.12. CHECKLIST 

 

Kontrollera varje punkt i checklist innan du skickar ansökan. 

https://www.oph.fi/sv/program/till-sokande-av-skolors-samarbetsprojekt#anchor-_-tips-for-ansokan
https://www.oph.fi/sv/program/till-sokande-av-skolors-samarbetsprojekt#anchor-_-tips-for-ansokan
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7. SUBMIT = SKICKA ANSÖKAN  

 

Du kan gå vidare till att skicka ansökan när alla delområden av ansökan är färdiga (markerade med grönt) och 

den obligatoriska bilagan (Declaration of Honour) har bifogats. 

 

1. Klicka på ”SUBMIT”-knappen i vänstra nedre kanten av sidan. Knappen blir aktiv först när ansökan är 

ifylld och färdig att skickas.  

2. Submission confirmation → YES  

3. Submission confirmation → OK  

4. Du hittar er ansökan som skickats under ”My Applications”. Nu är den markerad med ”SUBMITTED” 

samt ”Completion Status: COMPLETED”. 
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7.1. RESUBMISSION = ATT SKICKA ANSÖKAN PÅ NYTT  

Om ni vill göra ändringar i ansökan ännu efter att den skickats, är det möjligt att skicka ansökan på nytt. Vid 

behov kan ändringar göras ännu inom ansökningstiden. 

 

 

1. Gå till punkt ”My Applications” 

2. Klicka på ikonen (tre horisontella streck) i högrakanten av ansökningsraden och välj ”Reopen” 

3. Gör behövliga ändringar och klicka på nytt ”SUBMIT” 

4. Submission confirmation → YES  

5. Submission confirmation → OK  

 

8. ANSÖKNINGSTID  
Ansökningstiden går ut den 24.3.2020 kl. 13.00 finsk tid. Ansökningstiden anges under ”My Applications” samt 

i ansökningsblankettens högra övre kant.  

Ansökningar som skickats för sent tas inte i beaktande. 

Kom ihåg att spara ansökan i pdf-format och skicka den till alla organisationer som medverkar i projektet. 

Nere till vänster på ansökningsblanketten finns en PDF-knapp där ansökan kan skrivas ut i pdf-format. 


