Erasmus+ -ohjelma koulutukselle,
nuorisotoimelle ja urheilulle

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma,
joka rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä.
Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen
sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien
parantaminen.
Urheilun alalla kamppaillaan yhdessä mm. dopingin ja syrjinnän
kaltaisia uhkatekijöitä vastaan.
Ohjelmassa ovat mukana EU-maat, Norja, Islanti, Liechtenstein,
Turkki ja Makedonia. Osaan toiminnoista voi osallistua myös EU:n
naapuruusmaita ja muita maita eri puolilta maailmaa.

Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014–2020. Ohjelman
budjetti on 14,7 miljardia euroa.
Erasmus+ yhdistää aiemmat EU-ohjelmat (mm. Elinikäisen
oppimisen ohjelma, nuorisotoimintaohjelma Youth in Action)
ja jatkaa niiden toimintaa.
Tukea liikkuvuudelle, yhteistyöhankkeille ja politiikan
uudistamiselle

Ohjelmassa on 3 avaintointa (Key Action):
Avaintoimi 1 – oppimiseen liittyvä liikkuvuus, josta rahoitetaan mm.
opiskelijoiden ja nuorten liikkuvuutta ammatillisessa koulutuksessa, korkeakoulutuksessa
ja nuorisotoimialallahenkilöstön (esim. opettajat, kouluttajat ja nuorisotyöntekijät)
liikkuvuutta kaikilla koulutussektoreilla ja nuorisotoimialalla.
Avaintoimi 2 – yhteistyöhankkeet, josta rahoitetaan mm.
strategisia kumppanuushankkeita, tietoyhteenliittymiä (korkeakoulusektori) ja alakohtaisia
osaamisyhteenliittymiä (ammatillinen koulutus).
Avaintoimi 3 – tuki toimintapolitiikan uudistamiselle, josta rahoitetaan mm.
nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua
viranomaistason yhteistyötä
eurooppalaisia verkostoja ja työkaluja.

Tukea urheilulle ja liikunnalle
Erasmus+ -ohjelma tukee myös urheilu- ja liikunta-alalla toimivien
organisaatioiden eurooppalaista yhteistyötä. Se edistää hyvää hallintotapaa
urheilumaailmassa ja liikunta-alan aloitteita, joilla ehkäistään sopupelejä, dopingia,
väkivaltaa, suvaitsemattomuutta ja syrjintää erityisesti ruohonjuuritason
toiminnassa.
Hakijana organisaatio
Ohjelman rahoitusta voivat hakea organisaatiot, esimerkiksi oppilaitokset, järjestöt
ja kuntien nuorisotoimet. Nuorisosektorilla hakijana voi toimia myös nuorten
ryhmä.
Tuetut hankkeet liittyvät mukana olevien organisaatioiden toimintaan tai
kehitystyöhön ja pohjautuvat niiden kehittämissuunnitelmiin tai strategioihin.

Avaintoimi 1: Liikkuvuus
Nuorisotoimialalla Erasmus+ -ohjelman Avaintoimesta 1 rahoitetaan
liikkuvuushankkeita, jotka sisältävät nuorisovaihtoja ja Eurooppalaista
vapaaehtoispalvelua (EVS) tai nuorisotyöntekijöiden koulutusta ja
verkostoitumista.
Yksittäinen nuori tai nuorisotyöntekijä ei voi olla hakija, vaan hakijana
toimii organisaatio, yhteisö tai ryhmä, esimerkiksi

•
•
•
•

nuorisojärjestö ja -yhdistys
julkisyhteisö, kuten kunnallinen vapaa-ajantoimi tai maakuntaliitto
nuorten vapaa ryhmä
yhteiskunnallinen yritys tai yhteiskuntavastuuta kantava yritys.

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu EVS
Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS) tarjoaa mahdollisuuksia
kansainvälisen vapaaehtoistyön toteuttamiseen. Vapaaehtoispalveluhankkeessa on
aina mukana kolme osapuolta: vapaaehtoisen lähettävä organisaatio,
vapaaehtoinen nuori ja vapaaehtoisen vastaanottava organisaatio.
Vapaaehtoispalvelu vaikuttaa sekä osallistuviin nuoriin että yhteisöihin, joissa
vapaaehtoiset toimivat. Osallistuminen avartaa maailmankatsomusta, rikastuttaa
paikallisyhteisöä ja kehittää osaamista. Yhdessä toimiessaan vapaaehtoiset ja yhteisö
vaihtavat kokemuksia, oppivat uusia taitoja toisiltaan ja avartavat asenteitaan erilaisuutta
kohtaan. Kansainvälisten kanssakäymisten myötä myös paikallisten nuorten näkemys
maailmasta kasvaa. Nuoret oppivat niin omasta kuin toisestakin kulttuurista.
Yleishyödylliset organisaatiot pääsevät kehittämään omaa toimintaansa ja saavat
kokemuksia kulttuurien välisestä vaihdosta työ- ja arkielämässä. Organisaatioita
rohkaistaan käyttämään vapaaehtoispalvelua erityisesti sosiaalisen vahvistamisen
välineenä nuorten elämäntaitojen parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu EVS

Vapaaehtoispalvelu voi olla esimerkiksi
•
•
•
•
•
•
•

apuohjausta nuorten työpajalla
monikulttuuristen työpajojen toteuttamista
kansainvälisyyskasvatusta iltapäiväkerhossa
päihteiden vastaisen kampanjan suunnittelua ja toteutusta
kokkausiltojen koordinointia nuorisotalolla
vapaa-ajanohjausta liikuntajärjestössä
muuta nuoren osaamista kehittävää ja riittävän vaihtelevaa toimintaa.

Ydinasiat EVS:stä
EVS pähkinänkuoressa
Osallistujat
•hankkeessa on aina 3 osapuolta: lähettävä taho, vastaanottava taho ja
vapaaehtoinen nuori hankkeessa voi olla 1–30 vapaaehtoista
•osallistuvat organisaatiot ovat yleishyödyllisiä ja voittoa tavoittelemattomia,
kuten järjestöjä, kunnallisia toimijoita, seurakuntia ja muita yhteisöjä
•organisaation täytyy jo hakuvaiheessa olla akkreditoitu eli oman maansa
kansallisen toimiston hyväksymä; Suomessa hyväksynnän tekee CIMO
•vapaaehtoinen on iältään 17–30 -vuotias; vaatimuksia esim. kielitaidon tai
koulutuksen suhteen ei ole

Ydinasiat EVS:stä
EVS pähkinänkuoressa
Kesto
•vapaaehtoisjakso kestää pääsääntöisesti 2–12 kuukautta
•sosiaalisen vahvistamisen välineenä toimiva vapaaehtoispalvelu voi olla lyhyempi
eli 2 viikkoa – 2 kuukautta
•vähintään 10 vapaaehtoisen ryhmähankkeet kestävät 2 viikkoa – 2 kuukautta
Haku
•nuori ei voi hakeutua vapaaehtoispalveluun itse, vaan tukea hakee organisaatio
•yksi osallistuvista organisaatioista koordinoi hanketta ja toimittaa yhteisen
hakemuksen oman maansa kansalliseen toimistoon
•hakuvaiheessa nuoren ei tarvitse olla tiedossa; tarvitaan ainoastaan lähettävät ja
vastaanottavat tahot.

Ydinasiat EVS:stä
EVS pähkinänkuoressa
Tuen määrä
Suomessa tukea maksetaan vapaaehtoisen sekä lähettävän ja vastaanottavan tahon
kuluihin 630 € kuukaudessa kutakin vapaaehtoista kohti.
Matkakulut korvataan porrastetusti matkan pituuden mukaan (Distance Bands).
Välimatkalaskin (Distance calculator)
Matkan pituus km
Tuki € / osallistuja
100– 499
180
500 –1999 275
2000 – 2999 360
3000 – 3999 530
4000 – 7999 820
8000– 1100
Vapaaehtoinen saa taskurahan, josta Suomessa saatetaan periä vero.

Ydinasiat EVS:stä
EVS pähkinänkuoressa
Tuen tyyppi Mitä se kattaa?
Organisointituki
•kattaa hankkeen toteuttamiseen liittyvät kulut (asuminen, ruokailu,
paikallisliikenne, työhön ohjaus, mentorointi, hallinto)
630€ / kk (Suomessa)
125€ / kk taskuraha vapaaehtoiselle (Suomessa)
kertakorvauksen summa riippuu toteutusmaasta alueellisille tai valtakunnallisille
julkisyhteisöille, eurooppalaista alueellista yhteistyötä edistäville organisaatioille
sekä yhteiskuntavastuuta kantaville yrityksille voidaan myöntää 50 %
toimintatuesta organisaatioille

Ydinasiat EVS:stä
EVS pähkinänkuoressa
Matkakustannukset
•kattaa matkat kotoa vapaaehtoispalvelupaikalle ja takaisin
valmistelutapaamisen matkakustannukset (organisaatio, vapaaehtoinen)
•etäisyystaulukko kertoo matkan pituuden
•tuki myönnetään kullekin matkustajalle kerran
Erityistuki
Vammaisten osallistujien tuki on 100 % määritellyistä kustannuksista

Ydinasiat EVS:stä
EVS pähkinänkuoressa
Poikkeukselliset kulut
Poikkeuksellisiin kuluihin lasketaan esimerkiksi viisumi, rokotus, rekisteröintikuluja sekä
valmistelutapaamisen majoituskuluja. Lisäksi tukea voi saada vapaaehtoisen tehostettuun
tukemiseen.
Valmistelutapaaminen
Valmistelutapaamisessa voidaan sopia tarkemmin jakson toteuttamiseen liittyvistä
käytännön asioista, nuoren tarvitsemasta tuesta ja yhteisistä säännöistä. Tapaamisessa nuori
saa ensikosketuksen vapaaehtoisjaksoonsa: hän voi jo etukäteen tavata hankkeen osapuolet
ja tulevat työkaverinsa sekä tutustua palvelun toteutuspaikkaan. Valmistelutapaaminen tukee
myös uutta yhteistyökumppanuutta. Se on hyvä järjestää myös silloin, kun
vapaaehtoispalvelua käytetään sosiaalisen vahvistamisen välineenä.

Ydinasiat EVS:stä
EVS pähkinänkuoressa
Poikkeukselliset kulut
Valmistelutapaaminen järjestetään aina vastaanottavassa maassa. Tukea voi saada 2
henkilöä jokaisesta lähettävistä organisaatioista, heistä toinen on vapaaehtoinen nuori.
Valmistelutapaamisen tukea saa kahteen vierailupäivään, ei kuitenkaan matkapäiviin.
EVS oppimiskokemuksena – Youthpass
Vapaaehtoiset suunnittelevat, seuraavat ja arvioivat omaa oppimistaan yhdessä mentorin
kanssa. Youthpass-todistuksen avulla vapaaehtoinen voi kuvata EVS-hankkeen aikana
saatuja oppimistuloksia ja avaintaitoja tuleville työnantajille tai oppilaitoksille.

Avaintoimi 2 - Yhteistyöhankkeet
Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavat yhteistyöhankkeet ovat nuorisosektorilla strategisia
kumppanuuksia. Ne ovat ensisijaisesti kehittämishankkeita, joissa luodaan innovatiivisia
menetelmiä tai erilaisia työkaluja ja materiaaleja nuorisotyön laadun parantamiseksi.
Hankkeita toteutetaan oman toimialan sisällä tai monialaisessa yhteistyössä. Esimerkiksi
nuorisojärjestöt, kunnallinen nuorisotyö ja oppilaitokset tai työelämäpalvelut voivat tehdä
hankkeen yhdessä.
Strategiset kumppanuushankkeet voivat myös olla eurooppalaisia nuorisoaloitteita, joissa
nuorten ryhmät pääsevät ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia esimerkiksi testaamalla
uusia yritysmalleja, luomalla yhteistyöverkostoja, kehittämällä vertaiskoulutusta tai
järjestämällä kulttuuritapahtumia.
Kumppanuushankkeissa on vain vähän muodollisia kriteerejä, jotka hankkeen pitää
täyttää. Näin hankkeelle itselleen jää vapaat kädet toimintaan, joka on tavoitteiden
kannalta järkevää ja tarkoituksenmukaista.

Avaintoimi 2- Eurooppalaiset nuorisoaloitteet

Erilaiset nuorten ryhmät voivat toteuttaa eurooppalaisia nuorisoaloitteita, jotka
kehittävät aktiiviseen kansalaisuuteen liittyviä taitoja tai edistävät yritteliäisyyttä
ja yrittäjyyttä.
Nuorisoaloitteet ovat nuorten suunnittelemia ja toteuttamia. Niiden avulla pääsee
tekemään todeksi omia ideoitaan ja vaikuttamaan tärkeiksi kokemiinsa asioihin.
Hankkeissa toimiessaan nuoret oppivat tärkeitä työelämätaitoja.
Kuka voi osallistua?
13–30-vuotiaiden nuorten ryhmät ja nuorisojärjestöt
mukana on vähintään 2 nuorten ryhmää eri kumppanimaista.

Eurooppalaiset nuorisoaloitteet
Millaista toimintaa tuetaan?
Eurooppalainen nuorisoaloite voi olla esimerkiksi
•yhteiskunnallisten yritysten, järjestöjen ja yhdistysten verkosto
•yrittäjyyskasvatuskoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen
•tiedon, tietoisuuden ja medialukutaidon lisääminen tai nuorten kannustaminen
yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen
•tapahtuma, konferenssi tai tapaaminen, joka liittyy eurooppalaisten aloitteiden teemoihin
•toimi, joka hyödyttää paikallista yhteisöä: esimerkiksi erityisryhmien, kuten ikääntyneiden
ihmisten, vähemmistöjen, maahanmuuttajien ja vammaisten tukemiseen liittyvää toimintaa
•taiteeseen tai kulttuuriin liittyvä tapahtuma, kuten teatteriesitys, näyttely tai musiikkiesitys.
Rahoitus
Tuki eurooppalaiselle nuorisoaloitteelle määräytyy kumppanitahojen lukumäärän ja hankkeen
keston mukaan.

Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu
Nuorten ja päättäjien väliset tapaamiset ovat hankkeita, jotka tuovat
lisäarvoa viralliseen jäsenneltyyn vuoropuheluun. Niiden avulla voidaan
tarttua johonkin erityisen tärkeältä tuntuvaan aiheeseen, oppia syvemmin
demokratiasta ja tuoda EU-aiheita kansalliseen keskusteluun.
Hankkeissa käsitellään joko
•jäsennellyn vuoropuhelun ajankohtaisia aiheita tai Erasmus+ -ohjelman
nuorisoa koskevia painopisteitä kuten nuorten hyvinvointia, työllisyyttä
tai osallistumista EU-päätöksentekoon.
Nuoret kertovat päättäjille, mihin suuntaan nuorisopolitiikkaa tulee viedä

Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu
Tukikelpoisia toimintatyyppejä ovat:
•Kansalliset ja kansainväliset seminaarit, joissa nuoret saavat tietoa, pääsevät
osallistumaan aktiivisesti ja vaihtamaan mielipiteitä päättäjien kanssa jäsennellyn
vuoropuhelun tai EU:n nuorisostrategian teemoista
•Euroopan nuorisoviikolla järjestettävät tapahtumat, joissa kerrotaan ja keskustellaan
nuorisopolitiikan ajankohtaisista aiheista nuorten kuulemiset (verkkokuulemiset,
mielipidetutkimukset jne.), joilla selvitetään nuorten demokraattiseen osallistumiseen
liittyviä tarpeita
•tapaamiset, seminaarit, tiedonlevittämistapahtumat sekä nuorten ja päättäjien väliset
keskustelutilaisuudet, joissa käsitellään nuorten osallistumista demokratian
toteutumiseen
•tapahtumat, joissa nuoret pääsevät simuloimaan demokraattisia instituutioita ja
niiden päätöksentekoprosesseja.

Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu
Hankkeissa nuoret käyvät keskustelua päättäjien eli poliitikkojen, nuorisoalan
asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa. Näiden keskustelujen sekä
tekemiensä lausuntojen, kannanottojen ja suositusten avulla nuoret kertovat
päättäjille, mihin suuntaan eurooppalaista nuorisopolitiikkaa tulisi viedä.
Tapaamisten ja niissä käytettävien menetelmien tulee olla nuorten näköisiä ja
päättämiä – vuoropuheluun osallistuvat nuoret ovat mukana tapaamisten
toteuttamisessa suunnittelusta arviointiin saakka. Tukea hakee ja hanketta
koordinoi jokin organisaatio, jonka toiminnassa mukana olevat nuoret
muodostavat hankkeen "johtoryhmän". Tapaamisissa hyödynnetään
nonformaalin oppimisen periaatteita ja käytäntöjä.

Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu
Hankkeen voi toteuttaa kansainvälisenä tai kansallisena.
Kansainvälisissä hankkeissa yhteistyö on tärkeää: eri maiden nuoret
suunnittelevat toimintaa yhdessä, päättävät hankkeen aiheen ja
rakentavat ohjelman sekä arvioivat hankkeensa onnistumista. EU:n
naapuruusmaissa toimivat organisaatiot voivat olla hankkeissa
kumppaneina, mutta ne eivät voi itse hakea tukea eivätkä isännöidä
tapaamista.
Muodolliset kriteerit nuorten ja päättäjien väliselle tapaamiselle:
Tapaaminen pähkinänkuoressa
•Millaiset organisaatiot voivat osallistua?
•yleishyödylliset järjestöt, yhdistykset
•eurooppalaiset nuorisojärjestöt
•paikalliset julkisyhteisöt (kunnalliset nuorisotoimet, seurakunnat)

Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu
Tapaaminen pähkinänkuoressa

Mitkä maat ovat mukana?
•ohjelmamaat
•EU:n naapuruusmaat
Kuka hakee tuen ja mistä?
•tukea hakee ohjelmamaasta tuleva organisaatio kaikkien hankekumppaneiden
puolesta oman maansa kansallisesta toimistosta
•Kuinka monta organisaatiota?
•kansainväliset tapaamiset: 2, joista vähintään yksi on ohjelmamaasta
•kansalliset tapaamiset: 1 taho ohjelmamaasta

Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu
Tapaaminen pähkinänkuoressa
Hankkeen kesto
•3–24 kk ml. suunnittelu ja arviointi
•varsinaisen tapaamisen kestoa ei ole määritelty
Tapahtumapaikka
•tapaaminen järjestetään hakijan maassa
•poikkeus: kun hakijana on eurooppalainen nuorisojärjestö, tapaaminen voidaan
järjestää missä tahansa ohjelmamaassa, josta on osallistujia
Osallistujat
•vähintään 30 13–30-vuotiasta nuorta mukana olevista maista
•vuoropuheluun osallistuvien päättäjien ikää ja kotimaata ei rajoiteta

Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu
Tapaaminen pähkinänkuoressa
Hanketuki
Hankkeiden tuki lasketaan alla olevien kriteerien mukaan. Yksi hanke voi saada
maksimissaan 50 000 €.
Tuen tyypit:
•Mitä se kattaa?
•Organisointituki
•kattaa toiminnan valmisteluun, toteutukseen ja jatkotoimiin suoraan liittyvät kustannukset
39 € / osallistuja / toimintapäivä (Suomessa)
•Organisointituki vaihtelee toteutusmaittain
Matkatuki
•voidaan käyttää matkoihin tapahtumapaikalle ja takaisin kotiin ei kata toiminnon sisällä
tapahtuvaa matkustamista
•kertakorvaus maksetaan matkan pituuden mukaan
•Välimatkalaskin (Distance calculator) kertoo matkan pituuden
•tuki myönnetään kerran kullekin matkustajalle
•tukisummat on eritelty alla olevassa taulukossa

Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu
Tapaaminen pähkinänkuoressa
Erityistuki
kattaa 100 % lisäkustannuksista, jotka liittyvät suoraan vammaisiin osallistujiin (esim.
avustava henkilö, erityistarpeet majoituksessa ja matkustamisessa, tarvittavat välineet,
viittomakielen tulkit jne.)
Poikkeukselliset kulut
kattaa 100 % suoraan hankkeeseen liittyvistä lisäkustannuksista, jotka ovat tarpeen
hankkeeseen osallistumiseksi (esim. passin, oleskeluluvan ja viisumin hankintaan liittyvät
kustannukset, rokotukset)

Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu
Tapaaminen pähkinänkuoressa

Matkan pituus määrää matkakustannuksiin myönnettävän tuen
määrän.
Välimatkalaskin (Distance calculator)
Matkan pituus km
Tuki € / osallistuja
10–99 20
100–49980
500–1999 170
2000–2999 270
3000–3999 400
4000–7999 620
8000– 830

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle
Erasmus+ (2014–2020) on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja
urheiluohjelma, jonka urheilutoiminnot kannustavat urheilu- ja
liikuntaorganisaatioita eurooppalaiseen yhteistyöhön – jotta me kaikki pääsisimme
osallisiksi liikunnan ja urheilun iloista, lähtökohdistamme riippumatta.
Ohjelma tukee hankkeita, jotka edistävät ruohonjuuritasolla toimivien tahojen
vapaaehtoistyön kehittämistä, arkiliikunnan lisäämistä, osallisuutta sekä hyvien
kokemusten ja menetelmien jakamista. Hankkeissa puututaan myös urheiluelämän
kielteisiin ilmiöihin, kuten sopupeleihin, dopingiin, väkivaltaan ja syrjintään.

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle

Kansainväliset kumppanuushankkeet ja voittoa tavoittelemattomat
eurooppalaiset urheilutapahtumat kokoavat ihmisiä yhteisten mielenkiinnon
kohteiden pariin. Lisäksi ne edistävät verkostoyhteistyötä sekä hyvien
menetelmien kehittämistä ja jakamista kansainvälisessä oppimisympäristössä.
Erasmus+ -ohjelmaan osallistumisen myötä ruohonjuuritason organisaatioiden
valmiudet toimia kansainvälisesti kasvavat. Yhteistyö luo myös mahdollisuuksia
nähdä oma toiminta uudessa valossa ja kehittää sitä.

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle
Ohjelman esittely
Erasmus+ (2014–2020) on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja
urheiluohjelma, jonka urheilutoiminnotkannustavat urheilu- ja
liikuntaorganisaatioita eurooppalaiseen yhteistyöhön. Ohjelma tukee
hankkeita, joilla luodaan innovatiivisia käytäntöjä toimintaan koko
Euroopan tasolla, mutta myös kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.
Tukea myönnetään erityisesti ruohonjuuritason toimijoille, jotka tekevät
erilaisia kehittämishankkeita muiden jäsenmaiden kumppaneiden kanssa.
Näiden hankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi syrjinnän estäminen,
sosiaalisen osallisuuden edistäminen, terveyttä edistävän liikunnan
lisääminen tai antidoping-työ.

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle
Ohjelman esittely
Ohjelma tarjoaa osallistujille mahdollisuuksia ruohonjuuritason
verkostoitumiseen, uusien toimintamallien ja työtapojen testaamiseen sekä
hyvien käytäntöjen jakamiseen eurooppalaisessa yhteistyössä.
Ohjelman tavoitteet
Erasmus+ -ohjelman päämääränä on torjua urheilun riippumattomuuteen
vaikuttavia tekijöitä, kuten dopingia ja urheilutulosten manipulointia sekä
väkivaltaa, suvaitsemattomuutta ja syrjintää. Lisäksi halutaan edistää
urheilutoiminnan hyvää hallintoa ja urheilijoiden kaksoisuria.
Ohjelman avulla pyritään myös kasvattamaan urheilutoimintaan osallistuvien
määrää ja varmistamaan se, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet
urheilla. Ohjelma edistää vapaaehtoistoimintaa, sosiaalista osallisuutta ja
tasavertaisuutta sekä levittää tietoa terveyttä edistävän liikunnan merkityksestä.

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle
Ohjelman esittely
Kuka voi osallistua?
Erasmus+ urheilulle -toimintoihin voivat osallistua esimerkiksi erilaiset urheilu- ja
liikuntasektorilla toimivat organisaatiot, kuten

•julkisyhteisöt, esimerkiksi kaupunkien ja kuntien liikuntatoimet
•pelaajayhdistykset
•kansalliset olympiakomiteat
•urheiluseurat.
Osallistuja voi olla myös muullakin alalla toimiva organisaatio, joka toimii ohjelman
tavoitteiden mukaisesti: vaikkapa oppilaitos, kuntien ja kaupunkien vapaa-ajantoimi tai
kuntoliikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi työskentelevä järjestö.
Ohjelmassa ovat mukana EU-maat sekä Norja, Islanti, Liechtenstein, Sveitsi, Turkki ja
Makedonia.

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle
Tukimuodot ja tuen hakeminen
Erasmus+ -ohjelmasta myönnetään tukea
urheilu- ja liikunta-alalla toimivien organisaatioiden yhteistyökumppanuuksille
voittoa tavoittelemattomille eurooppalaisille urheilutapahtumille.
Ohjelman koko rahoituksesta on varattu urheilutoiminnoille 265 miljoonaa euroa.
Vuonna 2014 on jaossa 19,3 miljoonaa euroa.
Ohjelman tuki haetaan keskitetysti Koulutuksen, audiovisuaalialan ja
kulttuurin toimeenpanovirastosta EACEAsta, joka myös tiedottaa hauista ja
neuvoo hakijoita.
EACEAn verkkosivuilta löydät voimassaolevan ohjelmaoppaan sekä hakuun
liittyvät lomakkeet ja ohjeet.

Yhteistyökumppanuudet
Erasmus+ -ohjelma tarjoaa tukea urheilu- ja liikunta-sektorilla toimivien organisaatioiden
yhteistyökumppanuushankkeisiin ja aloitteisiin, joissa työskennellään yhteisesti kiinnostavan
aiheen parissa. Osallistujat vaihtavat hyviä käytäntöjä, kehittävät uusia lähestymistapoja ja
verkostoituvat.
Tukea saa hankkeisiin, joissa esimerkiksi
•kamppaillaan dopingia vastaan ruohonjuuritasolla, erityisesti amatööriurheilussa ja
kuntoilussa
•taistellaan ottelumanipulaatioita ja sopupelejä vastaan
•etsitään uusia näkökulmia väkivallan, rasismin, syrjinnän ja suvaitsemattomuuden
torjuntaan
•tuetaan hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista eurooppalaisessa urheilussa
•tuetaan EU:n linjausten mukaisesti urheilijoiden kaksoisuria eli esimerkiksi opiskelun ja
urheilu-uran yhdistämistä
•viedään EU:n linjausten mukaisesti sosiaalisen inkluusion ja tasavertaisten
mahdollisuuksien periaatteita urheilun alalle
•edistetään EU:n linjausten mukaisesti fyysistä aktiivisuutta, joka vaikuttaa terveyteen.

Yhteistyökumppanuudet
Tuen saannin määrittelyt:

Osallistujat

Kesto

Enimmäistuki

Hakuaika päättyy

Vähintään 5
organisaatiota ja
vähintään 5 eri
osallistujamaata

1–3 vuotta

500 000 euroa

26.6.2014

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat
Julkiset organisaatiot ja muut ei-kaupalliset toimijat voivat hakea Erasmus+ -ohjelmasta
tukea Euroopan laajuisten urheilutapahtumien järjestämiseen. Lisäksi tuetaan kansallisia,
mutta samaan aikaan useassa Euroopan maassa järjestettäviä tapahtumia.
Tuettavilla tapahtumilla ei saa tavoitella taloudellista hyötyä. Ne eivät myöskään voi olla
säännöllisesti järjestettäviä urheilukilpailuja tai ammattiurheilukilpailuja.
Tukea myönnetään vuosittain 1–3:lle tapahtumalle.
Tapahtumien tulee EU:n linjausten mukaisesti tukea sosiaalista inkluusiota ja tasa-arvoisia
osallistumismahdollisuuksia. Niiden avulla myös innostetaan ihmisiä urheilemaan ja
liikkumaan sekä levitetään tietoa liikunnan vaikutuksista terveyteen.

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat
Varsinaisen tapahtuman lisäksi tukea voi saada urheilijoiden, valmentajien,
järjestäjien ja tapahtumassa työskentelevien vapaaehtoisten kouluttamiseen
tai oheistapahtumien kuten konferenssien ja seminaarien järjestämiseen.
Tukea voi hakea myös tapahtuman jälkipuintiin eli esimerkiksi arviointiin
ja jatkosuunnitelmien tekemiseen.

Osallistujat

Kesto

Enimmäistuki

Hakuaika päättyy

Vähintään 12 eri
ohjelmamaata

Kokonaiskesto
enintään 1 vuosi
valmisteluista
jälkitoimiin

2 000 000 euroa

Vuoden 2015
tapahtumat:
26.6.2014

Luova Eurooppa
Ohjelman esittely
Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma (Creative Europe 2014–
2020) tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen
eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä.
Ohjelman budjetti 7-vuotiselle ohjelmakaudelle on 1,46 miljardia euroa.
Ohjelma koostuu seuraavista alaohjelmista ja toimintalinjasta (suluissa
prosenttiosuus kohdennettavista määrärahoista):
•Kulttuurin alaohjelma (31 %)
•Median alaohjelma (56 %)
•Monialainen toimintalinja (13 %; ei avoimia hakuja vuonna 2014)

Ohjelman tavoitteet
Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteena on suojella ja edistää Euroopan
kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta sekä vaalia Euroopan
kulttuurien kirjoa.
Tavoitteena on auttaa kulttuurialaa ja luovia aloja sopeutumaan
digitaaliaikaan ja globalisaatioon sekä avata luovan alan toimijoille
uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia ja markkinoita. Tärkeää on myös
uusien yleisöjen tavoittaminen.
Lisäksi ohjelman tavoitteena on auttaa Eurooppaa saavuttamaan
älykästä, kestävää ja tasa-arvoista kasvua.

Mitä Kulttuurin alaohjelma rahoittaa?
Kulttuurialalle ja luoville aloille suunnattu Kulttuurin alaohjelma tukee:
•
•
•
•

eurooppalaisia yhteistyöhankkeita
kirjallisuuden käännöshankkeita
eurooppalaisia verkostoja
eurooppalaisille foorumeita

Noin 70 % alaohjelman tuista kohdennetaan eurooppalaisille
yhteistyöhankkeille.

Mitä Median alaohjelma rahoittaa?
Audiovisuaaliselle alalle suunnattu Median alaohjelma sisältää seuraavat
tukimuodot:
• Hankekehittelytuki fiktioille, animaatiolle ja dokumenteille
• Hankekehittelytuki peleille
• Televisiolevitystuki
• Tuki yhteistuotantorahastoille
• Koulutustuki
• Festivaalituki
• Automaattinen levitystuki teatterielokuvien levittäjille
• Harkinnanvarainen levitystuki teatterielokuvien levittäjille
• Tuki myyntiagenteille
• Tuki elokuvateatteriverkostoille
• Yleisötyö/elokuvakasvatus
• Myynninedistäminen (Access to Markets)
• Online Distribution -tuki

Ohjelma rahoittaa myös
Kulttuurin ja Median alaohjelmille osoitettavien tukimuotojen
ohella Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan
• EU:n kulttuurialan palkintoja (5 kpl),
• Euroopan kulttuuripääkaupunkeja (2 kpl/vuosi)
• Euroopan kulttuuriperintötunnusta

Tuki yhteistyöhankkeille
(Support for European Cooperation Projects)
Kulttuurin alaohjelmasta tuetaan enintään 4 vuotta kestäviä yhteistyöhankkeita
eurooppalaisten kulttuurialan ja luovien alojen toimijoiden välillä.

Hakukriteerit

Osallistujamäärä

Tuen määrä
Hankkeen kesto

Pienet yhteistyöhankkeet
(Smaller scale cooperation
projects)

Suuret yhteistyöhankkeet
(Larger scale cooperation
projects)

vähintään 3 järjestäjää 3
maasta

vähintään 6 järjestäjää 6
maasta

enintään 60 % ja 200 000 €

enintään 50 % ja 2M €

enintään 48 kk (4 v)

enintään 48 kk (4 v)

Molemmat tukimuodot ovat haettavissa joka vuosi. Vuonna 2014
yhteistyöhankkeille on poikkeuksellisesti kaksi hakuaikaa.
Vuosittain tuetaan noin 100 yhteistyöhanketta.

Millaisia hankkeita tuetaan?
Tuen tavoitteena on vahvistaa kulttuurialan ja luovien alojen kansainvälisiä
toimintaedellytyksiä sekä edistää teosten ja toimijoiden liikkuvuutta.
Hankkeet ovat sisällöllisesti laajoja. Niihin voi liittyä mm. osaamisen
kehittämistä, alan toimijoiden liikkuvuutta, yhteistuotantoja ja -kiertueita tai
kulttuurituotteiden vaihtoa ja levitystä. Yleisötyö on hyvä huomioida kaikissa
hankkeissa.
Eurooppalaista hankeyhteistyötä eivät ole
• paikalliset, alueelliset tai kansalliset hankkeet
• yksittäisten taiteilijoiden tai ryhmien esiintymiskiertueet
• kahdenvälinen toiminta

Hakuajat vuonna 2014
Vuoden 2014 aikana yhteistyöhanketuella on 2 hakua.
Ne päättyvät:
• ke 5.3.2014 ja
• ke 1.10.2014

Tuki kirjallisuuden käännöshankkeille
(Support to Literary Translation Projects)
Kirjallisuuden käännöshankkeiden avulla halutaan edistää
eurooppalaisen kaunokirjallisuuden kääntämistä ja
löytää sille uusia lukijoita sekä perinteisten että
digitaalisten kanavien kautta.

Tuki kirjallisuuden käännöshankkeille
Hakukriteerit
Lyhyet käännöshankkeet
(Two year projects)

Monivuotiset puitesopimukset
(Framework partnership
agreements)

Hakuajat

joka vuosi

2014 ja 2017

Tuen määrä

enintään 50 % ja 100 000 €

enintään 50 % ja 100 000 €/vuosi

Teosten lkm

3–10

5–10/vuosi

Kesto

enintään 2 vuotta

enintään 3 vuotta (2014 haku)
enintään 4 vuotta (2017 haku)

hakemuksessa eritellään
kaikki teokset

hakemuksessa eritellään vain
1. vuoden teokset;
myöhemmin yksinkertaistettu
hakuprosessi

Tuki kirjallisuuden käännöshankkeille
Hakukriteerit

Tuki lyhyille käännöshankkeille on haettavissa vuosittain.
Monivuotiset puitesopimukset ovat haettavissa vain kaksi
kertaa ohjelmakaudella, vuosina 2014 ja 2017.
Vuosittain myönnetään tukea noin 60 käännöshankkeelle.

Millaisia hankkeita tuetaan?
Kustantamot voivat hakea hanketukea eurooppalaisen kaunokirjallisuuden
•kääntämiseen ja julkaisemiseen (romaanit, novellit, näytelmät, runous,
sarjakuvat ja lastenkirjallisuus).
•käännösnäytteiden tekemiseen oikeuksien myynnin edistämiseksi Euroopassa ja
sen ulkopuolella.
•käännettyjen teosten markkinointiin ja jakeluun liittyvien tilaisuuksien
järjestämiseen EU:n alueella ja sen ulkopuolella (sis. digitaaliset välineet ja
kirjailijoiden markkinoinnin kirjamessuilla ja kirjallisuustapahtumissa)
EU:n nykykirjallisuuspalkinnon voittaneiden teosten sisällyttäminen hankkeisiin
on yksi hakemusten arviointiperusteista.
Tuki on aina osarahoitusta (enintään 50% hankkeen hyväksyttävistä kuluista).

Hakuaika vuonna 2014
Sekä lyhyet käännöshankkeet että monivuotiset
puitesopimukset (3-vuotinen tuki) ovat haettavissa
keväällä 2014.
Hakuaika päättyy
• ke 12.3.2014

Tuki eurooppalaisille verkostoille
(Support to European Networks)
Verkostotuen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisen verkoston jäsenten
kansainvälistä toimintaa ja toimintakentän muutoksiin sopeutumista. Se
tähtää myös kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden tukemiseen ja
alan kilpailukyvyn vahvistamiseen.
Hakukriteerit
Hakukelpoisessa kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaisessa verkostossa
on vähintään 15 jäsenorganisaatioita, joilla on toimintaa vähintään 10
ohjelmamaassa.
• tuki enintään 250 000 €/vuosi
• tuki enintään 80 % kokonaisbudjetista

Millaisia hankkeita tuetaan?
Tukea myönnetään vain verkostojen monivuotisille hankkeille. Tukea voi hakea
mm. verkostojen viestintään, tapaamisiin ja tilaisuuksiin, verkostoitumiseen,
tiedonkeruuseen ja tiedon jalostamiseen.
Tukea myönnetään suppealle määrälle laaja-alaisia verkostoja, joissa on mukana
tasapuolisesti eri aloja.
EU tukee yhdellä hakukierroksella noin 25 verkostoa. Tuki on haettavissa 2
kertaa ohjelmakauden aikana.

Hakuaika vuonna 2014
3-vuotisen verkostotuen hakuaika päättyy
• ke 19.3.2014
Tukimuoto on tämän jälkeen haettavissa seuraavan kerran syksyllä 2016.

Tuki eurooppalaisille foorumeille
(Support to European Platform Projects)
Eurooppalaiset foorumit tukevat laajoin ja pitkäkestoisin vaikutuksin nuorten
kykyjen kehittymistä, edistävät liikkuvuutta sekä teosten levitystä.
Hakukriteerit
•
•
•
•

vähintään 10 jäsentä 10 maasta (1 koordinaattori ja 9 muuta jäsentä)
3 hakua ohjelmakaudella
tuki enintään 500 000 €/vuosi
tuki enintään 80 % kokonaisbudjetista

Millaisia hankkeita tuetaan?
Foorumi on yhteistyötä tekevien organisaatioiden yhteenliittymä Eurooppalainen
foorumi kokoaa yhteen alan toimijoita, edistää eurooppalaista
ohjelmasuunnittelua ja taiteilijoiden näkyvyyttä sekä laajentaa alan
yleisöpohjaa.
Tukea myönnetään mm. foorumin toiminnan koordinointiin, ohjaukseen,
edistämiseen ja arviointiin.
Tukea voi hakea myös taloudellisen tuen jakamiseen foorumin jäsenille ja
foorumin yhteisiin toimiin (mm. esitys- ja taiteilijavaihto, yleisötyö ja
verkostoituminen).
Tukea myönnetään vain suppealle määrälle foorumeja. Tarkoituksena ei siis ole
tukea monia foorumeja samalta alalta. Kullakin 3 hakukierroksella tukea saa noin
10 foorumia.

Hakuaika vuonna 2014
3-vuotisen foorumituen hakuaika päättyy
• ke 19.3.2014
Tämän jälkeen tukimuoto on haettavissa ohjelmakauden
aikana keväällä 2015 ja syksyllä 2016 päättyvissä hauissa.

Kansalaisten
Eurooppa
2012-2020

Ketkä voivat osallistua

•Paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja niitä edustavat järjestöt; kunnat,
maakuntaliitot, Kuntaliitto jne.
•EU-politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot)
•Erilaiset voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja yhdistykset kuten esimerkiksi
kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, ammatilliset järjestöt sekä koulutus- ja
tutkimusjärjestöt

Ohjelman yleiset tavoitteet

• Parannetaan kansalaisten tietämystä Euroopan
unionista, sen historiasta ja monimuotoisuudesta;
• Edistetään Euroopan kansalaisuutta ja parannetaan
unionin tason kansalaisvaikuttamisen ja demokraattisen
osallistumisen edellytyksiä

Ohjelman rakenne
Kaksi alaohjelmaa + levitystoimet
• Euroopan muistiperintö (European rememberance)
• Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja
kansalaisvaikuttaminen (Democratic engagement and
civic participation)

Vuosittain vaihtuvat tavoitteet
Eurooppalainen muistiperintö:
I maailmansodan alkamisesta 100 vuotta, Berliinin
muurin murtumisen 25-vuotisjuhlavuosi ja Euroopan
unionin itälaajentumisen 10-vuotisjuhlavuosi.
Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja
kansalaisvaikuttaminen:
Euroopan parlamentin vaalit 2014 ja kansalaisten
osallistuminen Euroopan unionin demokraattiseen
elämään

Eurooppalainen muistiperintö
• Toimia, joilla kannustetaan pohtimaan Euroopan
kulttuurista moninaisuutta ja yhteisiä arvoja;
• tukea aloitteille Euroopan nykyhistorian totalitaaristen
järjestelmien syiden pohtimiseksi ja niiden rikosten uhrien
muistamiseksi.
Hankkeiden kesto korkeintaan 18 kk, maksimituki 100 000 €

Town-twinning
• Kunnille, paikallis- ja aluehallintoviranomaisille tai
paikallisviranomaisia edustaville, voittoa tavoittelemattomille
yhdistyksille;
• kootaan kuntalaisia käsittelemään ohjelman teemoihin liittyviä
kysymyksiä. Erityisesti vuosittain vaihtuvat painopisteet.
Kumppanit vähintään kahdesta maasta, vähintään 25 kutsuttua
osallistujaa.
Korkein myönnettävä tuki on 25 000 euroa.

Kuntien verkostot
• Laajasti Euroopan tasolla kiinnostusta herättävät aiheet;
• tarkkaan määritelty kohderyhmä, jolle valittu aihe on
erityisen merkittävä;
• muodostavat perustan osallistuvien kumppanien
myöhemmille aloitteille ja toimille.
Hankkeiden enimmäiskesto on kaksi vuotta ja maksimituki 150
000 euroa. Vähintään neljä maata ja neljä tapahtumaa

Kansalaishankkeet
Voittoa tavoittelemattomille järjestöille sekä koulutus-, kulttuuri- ja
tutkimuslaitoksille. Kumppaneina voivat olla myös paikallis- tai alueviranomaiset.
Kansalaishankkeiden pitää sisältää ainakin kaksi alla olevasta kolmesta toiminnasta:
•Kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen ja yhteisvastuullisen toiminnan edistäminen:
keskustelun edistäminen, kampanjat yms.;
•mielipiteiden kerääminen: toimet, joiden tarkoituksena on kerätä kansalaisten yksittäisiä
mielipiteitä vuosittain määritettävästä aiheesta;
•vapaaehtoistoiminta: toimet, joilla edistetään solidaarisuutta unionin kansalaisten välillä ja
laajemminkin.
Hankkeiden enimmäispituus on 18 kuukautta ja myönnettävä maksimituki 150 000 euroa.
Mukana oltava vähintään kolme maata.

Lisätiedot ja hankeneuvonta
Kansalaisten Eurooppa -piste | CIMO
http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansalaisten_eurooppa

Haku ja lomakkeet:
Toimeenpanovirasto EACEA
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

