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Oppstart- og erfaringsseminar

KA101 – KA104



Seminarets agenda:

• Tilbakeblikk – tildeling

• Kontrakt, prosjektstyring og økonomi

• …

• Valgfrie sesjoner

• I morgen:

• Resultatformidling

• Individuell veiledning, prosjektstyring og verktøy



Dagens agenda:

• Tilbakeblikk – tildeling

• Kontrakt, prosjektstyring og økonomi (enkelte momenter)

• …

• Valgfrie sesjoner

• I morgen:

• Resultatformidling

• Individuell veiledning, prosjektstyring og verktøy



KA101                              KA104                     



Våre mål med seminaret:

• Opprette kontakt

• Sette i gang de «nye»

• Gi inspirasjon utover ditt eget prosjekt

• Svare på spørsmål

• …



Tildeling 2019 – KA104

• 15 unike søknader – 340 mobiliteter – 587 749 €

• 15 søknader ble evaluert

• 13 prosjekter – 213 mobiliteter – 358 855 €

2018: 7 prosjekter – 175 910 €

2017: 8 prosjekter – 166 675 €

2016: 6 prosjekter – 84 165 €



Tildeling 2019 – KA101

• 39 unike søknader (hvorav 8 konsortier; inkl. 110 skoler og 

barnehager) – 910 mob. – 1 694 900 €

• 39 søknader ble evaluert

• 32 prosjekter (7 konsortier;  totalt 89 skoler og barnehager) –

606 mob. – 1 151 427 €

2018: 36 prosjekter – 472 mobiliteter – 939 515 €

2017: 42 prosjekter – 352 mobiliteter – 696 295 €

2016: 29 prosjekter – 530 817 €

Budsjett     

1 216 089 €



Et prosjekt…

• … med oppstart og avslutning



Kontrakt

Utbetaling av 80%

Endringer i 
prosjektet

Utvelgelse av 
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Oppfølging av 
deltakerne

Deltakerrapporter i 
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Dokumentasjon av 
mobilitetene

Evaluering og 
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læringsutbytte
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Prosjektrapport i 
Mobility Tool+ 

Oppfølging fra Diku

Utbetaling 
resterende 20%
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Kontrakt og andre dokumenter

• Selve kontrakten

• Flere vedlegg (Annex I til Annex VI)



Kontrakt og andre dokumenter (2)



Kontrakt - prosjektperiode

• 2019- Artikkel I.2.2 i kontrakten + i Mobility Tool+

• 2018- 12 til 24 måneder, oppstart mellom 01.06 og 31.12

• 2017- 12 til 24 måneder, oppstart mellom 01.06 og 31.12

Kan endres 

– Ta kontakt!
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Endringer i prosjektet

• Flere steder i kontrakten/vedlegg 

• Oppgave: Ta utgangspunkt i eget budsjett og let etter hvor 

det er mulig å gjøre endringer.

• Kan du endre antall reisende?

• Kan deltakeren reise et annet sted?

• Må jeg ta kontakt med Diku?

Mye kan endres 

– Ta kontakt!
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Valg av aktiviteter

• Er det du har fått innvilget fremdeles aktuelt? 

• Job-shadowing – hva er det, og hva er det ikke?
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Avtaler

1. Avtaler med deltakerne

a) Tildeling og utbetaling av støtte

b) Læringsavtale 

2. Avtaler med mottakerorganisasjoner 

a) Læringsavtale, om gjensidige forpliktelser
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Mobility Tool+

• Registrering av mobiliteter

• Deltakerrapporter

• Budsjettoppfølging

• Sluttrapport

Mer om dette i morgen….
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Oppfølging fra Diku

• Underveis i prosjektet

• Felles informasjon via seminar, e-post, nettsider

• Korte webinar – meld inn ønsker 

• Oppfølging av enkeltprosjekter 

• Kontroll av utvalgte prosjekter - «on-the-spot-check during action»

• Etter fullført prosjekt

• Evaluering av sluttrapport

• Kontroll av utvalgte prosjekter - «on-the-spot-check after completion»



Vi ønsker å hjelpe deg i ditt 

prosjekt og tenker WEBINAR-

serie. Hva kan vi hjelpe deg med?

Gå til www.menti.com og tast inn 66 28 88

https://www.mentimeter.com/s/156688eb4f53acd8552778602ab7b

9ce/9176a4770fd3

https://www.mentimeter.com/s/156688eb4f53acd8552778602ab7b9ce/9176a4770fd3


OES2019

Gaëlle Bozec m.fl.

Takk for oss!

erasmuspluss@diku.no


