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Ohjelmaehdotuksen lähtökohtia

• European identity tavoitteissa 

• More inclusive – muita heikommassa asemassa olevat paremmin mukaan

• More accessible – kaikenlaisten organisaatioiden helpompi osallistua

• Broader – laajempi osallistujapohja

• More forward looking - mm. tulevaisuuden osaamistarpeet, huippuosaaminen

• More international – globaali ulottuvuus (transnational=Euroopan sisällä)

• Simplification – yksinkertaistamista hallinnossa ja hanketyypeissä
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”EVOLUTION, NOT REVOLUTION”

• Kehitetään hyväksi todettua ohjelmaa

• Käytännön toimeenpano (mm. tietojärjestelmät): paineita 
päätöksentekoprosessin nopeudelle

• Rakenne: Avaintoimet/Key Actions

• KA1 Liikkuvuus/Learning Mobility

• KA2 Yhteistyöhankkeet/Cooperation

• KA3 Politiikan uudistamisen tuki/Policy development
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Ohjelmavalmistelun aikataulu
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E+ globaali liikkuvuus post 2020?

• Korkeakoulujen globaali liikkuvuus jatkuu myös uudessa ohjelmassa, jatkossa 
mukaan myös ammatillinen koulutus ja nuorisotoimi

• Viisi ulkosuhdeinstrumenttia yhdistetään yhteen uuteen ulkosuhdebudjettiin 
Neighborhood and Development and International Cooperation Instrument, 
NDICI

• Luonnoksen mukaan uusia elementtejä globaalissa liikkuvuudessa voisivat olla:

• Rahoituksen myöntäminen kohdealueittain, ei kumppanimaittain, jolloin 
tukea voisi siirtää kohdealueen sisällä

• OS-tuen korotus, esim. 500 € / vaihtojakso

• Apurahoihin uusi kululuokka viisumi- ja vakuutuskuluja varten, esim. 200 €
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E+ globaali liikkuvuus post 2020?

• Luonnoksen mukaan uusia elementtejä globaalissa liikkuvuudessa voisivat olla 
(jatkuu):

• Harjoittelujaksot myös vastavalmistuneille, kuten KA103

• Tavoitetasot muita heikommassa asemassa olevien osallistumiselle

• Lyhyemmät vaihtojaksot opiskelijoille tietyin reunaehdoin

• 3. syklin opiskelijoille oma vaihtotyyppinsä, joka mm. mahdollistaisi sekä 
pitkät että lyhyet vaihdot

• Kansallisille toimistoille mahdollisuus huomioida aiempi toteuma tuen 
myönnössä
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Painotus Afrikkaan 2019 ja 
2020 hakukierroksilla
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Lisärahoitusta Afrikka-yhteistyöhön

• Syksyllä 2018 julkistettiin Africa-Europe Alliance for Sustainable Investment and 
Jobs – yhtenä tavoitteena koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

• Yhteensä 40 M € lisärahoitusta E+ globaaliin liikkuvuuteen 2019 ja 2020 
hakukierroksilla presidentti Junckerin nimeä kantavien tukikorien myötä 

• Länsi-Afrikan ja Afrikan sarven rahoituksella pyritään puuttumaan 
siirtolaisuuden juurisyihin lähtömaissa

• Lisäksi lisärahoitusta Etelä-Afrikan ja viiden Pohjois-Afrikan maan kanssa 
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Juncker Africa -tuki
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Countries Budget Info

Juncker 
North Africa 
(NEW)

Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt 100 000

Juncker South 
Africa (NEW)

South Africa 70 000
Outgoing BA & MA student 
mobility from Heading 1 
funds.



Juncker Africa -tuki

Countries Budget Info

West window 

(WAF 

renamed)

Benin*, Burkina Faso, Cameroon, 
Cape Verde*, Chad, Cote d'Ivoire, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 
Bissau*, Liberia*, Mali, Mauritania, 
Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone* 
and Togo* (*new countries in 2019)

250 000

Focus, where possible, on 
incoming student mobility; 
incoming mobility of younger 
members of staff; a good 
geographic spread; promoting 
cooperation with less 
experienced countries in the 
region; and encouraging 
partnerships with new HEIs.

Outgoing BA & MA student 
mobility from Heading 1 funds.
Incoming: All mobility types for 
students and staff eligible

Outgoing: Only staff mobility
for training

Horn window 
(NEW)

Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, 
Somalia, South Sudan, Sudan, 
Tanzania and Uganda.

220 000



Intra-Africa academic mobility scheme -haku
• Euroopan komission toimeenpanovirasto EACEA on avannut Afrikan maiden 

välistä korkeakoululiikkuvuutta tukevan Intra-Africa academic mobility scheme-
ohjelman haun. 

• Ohjelma perustuu Euroopan unionin ja Afrikan unionin yhteistyölle ja siinä 
rahoitetaan laajoja Afrikan maiden välisiä korkeakoululiikkuvuushankkeita. 
Liikkuvuus Afrikan ja Euroopan välillä ei sallittua. 

• Hankkeessa 4 – 6 korkeakoulua, joista yksi eurooppalainen ”tekninen partneri”

• Jaossa 9,8 miljoonaa euroa, rahoitetaan n. 7-8 hanketta

• Haku päättyy 12.6.2019.

• Lisätietoa: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/beneficiaries-space/intra-africa-academic-
mobility-scheme-2019_en
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https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/beneficiaries-space/intra-africa-academic-mobility-scheme-2019_en


Kiitos!


