
KA229 Skoleutvekslingspartnerskap | Oppstarts- og erfaringsseminar | 

23. september 2019 | Bergen

Hjelp, vi har fått tildelt penger!

Om kontrakten, økonomi og annet du 

trenger å vite. 



Dagens agenda 

• Kontrakten

• Økonomi

• Prosjektstyring 

• Generell gjennomgang prosjektsyklus i KA229 

I morgen mellom kl. 13:00-15:00 

Valgfrie sesjoner : 

• Veiledning i Mobility Tool + 

• Individuell veiledning for Erasmus+ prosjekter

• Veiledning av eTwinning 



KA101 Mobilitet for ansatte innen grunnskole og barnehage

KA102 Mobilitet for ansatte, elever og lærlinger innen fag- og yrkesopplæring

KA104 Mobilitet for ansatte innen voksnes læring

KA116 VET Mobility Charter

KA201 Strategiske partnerskap - skole- og barnehagesektoren 

KA202 Strategiske partnerskap - fag- og yrkesopplæring

KA204 Strategiske partnerskap - voksnes læring

KA219 Strategiske partnerskap - rent skole- eller barnehagepartnerskap 

(kontrakt 2017-2018)

KA229 Strategiske partnerskap - rent skole- eller barnehagepartnerskap



Koordinator eller partner? 

Koordinator 
• 2019-1-NO01-KA229-xxxxxx_1

• Overordnet ansvar for gjennomføring av 

prosjektet 

• Rapporterer på vegne av prosjektet 

Partner 
• 2019-1-XXnn-KA229-xxxxxx_ikke1

• Medansvar for gjennomføring av prosjektet 

• Rapporterer for delprosjektet sitt 

• Varighet fra 12 til 24 måneder 

• Rapporterer til Diku 

• Eget budsjett for delprosjektet sitt 

• Må melde i fra til Diku om endringer 

• Må kunne levere dokumentasjon i tilfelle kontroller 



▪ Første aktivitet

▪ Registrering i Mobility tool+ 
(bruk MT+ fra starten av!)

▪ Spredning  

▪ Registrering i mobility
tool+ 

▪ Spredning 

✓Tildeling 

✓Underskriving av kontrakt

✓Tilgang til Mobility tool+  

▪ Utbetaling av 80% innen 30 
dager etter underskrevet 
kontrakt (av Diku)

▪ OES 2019 

▪ Sluttrapport 60 dager etter 
prosjektslutt

▪ Kontroll av rapport (Diku)

▪ Laste opp i Erasmus+ Project 
Results Platform 

▪ 2. utbetaling 20% ved godkjent 
rapport. Prosjektslutt Prosjektstart 

Aktiviteter Aktiveter 

Prosjektsyklus



Mobility tool +

• Tilgjengelig når kontrakten er signert av Diku

• Tilgang med EU-Login

• Prosjektstyring 

• Rapportering 

• Video – link: 
Webinar - Mobility Tool+ - Rapportering og prosjektstyring 



Vedtak - Innvilgelse på vilkår – Prosjektnummer 

Grant Agreement

Annex I - General conditions

AnnexII - Budget 

Annex III - Financial and contractual rules

Annex IV - Applicable rates



Informasjon om eget prosjekt:

• Prosjektstart, slutt og lengde

• Totalbudsjett 

• Utbetaling 1. og 2. 

• Rapportering

• Regler for budsjettendring (Amendments)

• Mobility Tool+

• Erasmus + Project Results Platform

Grant Agreement



Annex I - General conditions
• Generell info for alle KA229 prosjekter 

• Eligible costs (gyldige kostnader) 

• Processing of personal data

• Visibility of union funding

- display the European Union emblem.

• Amendments to the agreements (større kontraktsendringer)

• Force majeure

• Terminering av prosjekt



Annex II – Budget summary

Budsjettkategorier: 

❖ Project Management and Implementation (Prosjektstyringsmilder)

❖ Learning/Teaching/Training Activites (Læringsaktiviteter) 

Budsjettdetaljer viser antall personer og dager:
o Travel (dekke av reisekostnader) 

o Individual Support (kost og losji) 



•Tilskudd blir beregnet ut ifra antall måneder x sats

•Fordeles mellom partnerne  (basert på applicable rates)

•Frikjøp av tid av ressurser om nødvendig

•Kostnader som er tilknyttet drift og løpende utgifter 

(brosjyrer, nettside osv)

•I denne posten ligger handlingsrom

Project management and implementation (PMI)



•LTT generer ulike satser:

•Travel – varierer avhengig av avstand (sjekk EU sin distance calculator).

•Individual support – sats avhengig av land

•Linguistic support – sats beregnet per antall deltakere (over 2 mnd opphold)

Learning/Teaching/Training Activites

OBS: mobility tool+

Learning, Teaching, Training activities can be created only by the coordinator 

school. Activities created by the coordinator will become available to all partner 

schools to specify their own participants.



Annex III – Contractual and financial rules

• Project Management and Implementation

o Støtte per måned i prosjektet (sekkebeløp)

o Ingen krav til dokumentasjon 

• Learning, Teaching og Training activities

o Dokumentasjon på gjennomførte aktiviteter, ingen 

faktiske kostnader

o Signerte deltagerlister og individuell bekreftelse på 

gjennomført opphold signert av 

mottakerorganisasjonen 

Informasjon om dokumentasjonskrav



Annex III – Contractual and financial rules

Checks of grant beneficiary and provision of supporting documents

•Final report check (Sluttrapporter)

•Desk check (Bilagskontroll, etter prosjektslutt)

•On the spot check

•During the project implementation (oppfølgning 

av prosjekt)

•After completion of the project (kvalitet på 

gjennomført prosjekt + bilag)



Annex IV – Applicable rates 

Obs: Egne beløp for korttids-

eller langtidsopphold 



Fleksibilitet 

Endringer uten «Amendments»: 

• Antall deltagere – så lenge minimumskravet innfris

• Datoer og sted for aktiviteter 

• Flytting mellom budsjettkategorier;  Det er bare mulig å flytte 

penger fra Project management and Implementation. 

• Kontaktperson eller legal representative – endringer må meldes 

til Diku, prosjektet følger skolen. 

• Er du usikker? Ta kontakt med Diku! 





Rapportering 

• Rapport sendes i Mobility Tool+

• Sluttrapport skal sendes inn 60 dager etter prosjektslutt

• Fokus på måloppnåelse og resultater 

• Implementering i forhold til søknaden

• Virkning og spredning av resultater 

Partner 
• Rapporterer for sin egen rolle i prosjektet

• Rapporterer gjennomførte aktiviteter  

• Utbytte og spredning i egen organisasjon

• økonomi

Koordinator 
• Rapporterer for hele prosjektet i Mobility Tool+.

• Levedyktighet og spredning, hva skjer med 

resultatene fremover? 

• Økonomi



All original dokumentasjon må oppbevares i 5 år etter at sluttoppgjøret 

ble utbetalt til prosjektet

Kommisjonen kan foreta kontroller, revisjoner eller evalueringer underveis i 

prosjektperioden og 5 år etter utbetaling av sluttoppgjøret

Ved kontroller eller revisjoner må følgende dokumentasjon fremvises:

•For reelle kostnader (for eksempel Exceptional costs): kontrakter, faktura 

og utskrifter fra regnskapet

•For enhetskostnader (sekkebeløp): støttedokumentasjon for antall 

enheter rapportert

Kontroll, revisjon og evaluering



Brexit
• Hovedtiltak 2 – partnerskap

• Brexit kan i særlig grad få konsekvenser for prosjekter som kun oppfyller minimumskravet til 

antall deltakende programland.

• Den britiske regjeringen har sagt at de vil finansiere prosjekt som er innvilget før datoen 

Storbritannia forlater EU. 

• Det er uavklart om Storbritannia vil ha status som programland i 2020. Vi oppfordrer 

sektoren til å styrke samarbeidet med andre europeiske partnere i forkant av neste års 

utlysning.

• Følg med på våre nettsider: https://diku.no/ressurser-og-verktoey/brexit#

• Ta kontakt med Diku dersom det er spørsmål. 

https://diku.no/ressurser-og-verktoey/brexit


Oppsummering

Anne Gro Skibenes

+47 971 75 479

anne.skibenes@diku.no

• Bruk søknaden som styringsverktøy

• Bruk Mobility Tool+ fra starten

• Tenk på spredning gjennom hele prosjektperioden

• Spør Diku om du er usikker på noe:

o Erasmuspluss@diku.no

o +47 55 30 38 00

• Kontaktpersoner : 

Eldrid Gaukstad

+47 405 39 830

eldrid.gaukstad@diku.no

https://diku.no/om-diku/ansatte?search=anne
tel:+47%20971%2075%20479
mailto:anne.skibenes@diku.no
mailto:Erasmuspluss@diku.no
https://diku.no/om-diku/ansatte?search=eldrid
tel:+47%20405%2039%20830
mailto:eldrid.gaukstad@diku.no






diku.no

Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?


