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For høyere yrkesfaglig utdanning



E
ra

s
m

u
s
+

Kay Action 1

Individuell mobilitet

Studenter

Lærere, instruktører m.fl.

Key Action 2

Samarbeid mellom 
institusjoner

Strategiske partnerskap

Kunnskapsallianser

Key Action 3

Policy
Centres of VET Excellence



Programguide for hver utlysning



Policy reform

Key Action 3



Platforms of Centres of Vocational Excellence

(CoVe)

• KA3 utlysing – i fjor eit pilottiltak under 

KA2

• Store prosjekt - Budsjett på euro 4 mill/4 

år

• Min 4 partnarland og 8 partnarar – krav til 

samansetting av desse (bedrifter+skular)

• 5 prosjekt blir innvilga – mogeleg

forlenging inn i nytt program?



...og kva er dette egentleg?

• Prosjekt må vere forankra i nasjonale, 

regionale eller lokale (samfunns)behov og 

strategier for kompetanseutvikling

• Fokus på tverrfaglighet, digitalisering, 

kompetanseutvikling og livslang læring, 

regional utvikling, smart spesialisering, 

klyngeetablering eller kunnskapstriangel

• Skal legge til rette for tettere samarbeid 

mellom institusjoner innen fag- og 

yrkesopplæring, regionale og lokale 

utviklingsaktører, høyere utdanning og 

forskning, regionale kompetansenettverk, 

samt arbeids- og næringsliv. 





Individuell mobilitet for 

studenter og ansatte

Key Action 1



Søknadsrunden 2019

Søkt KA102/KA116 

(Euro)

Tildelt  KA102/KA116
(Euro)

Mobiliter søkt 

KA102/KA116

Mobiliteter tildelt 

KA102/KA116

13 320 002 5 467 713 3 968 1 687

Antall søknader KA102 Antall søknader KA116 Totalt 

56 13 69



Prosjektsyklus

Institusjon 

søker
Diku 

tildeler

Mobiliteter

gjennomføres
Kontrakt 

inngås

Slutt-

rapport

Prosjektgjennomføring

Monitorering og 

veiledning

Mobility Tool (styringsverktøy)

Institusjon 

fordeler 

mobiliteter



Utbetaling

• 80 % ved signering av kontrakt (30 dager)

• 20 % ved godkjent sluttrapport (60 dager)

• Alle utbetalinger i Euro



For studenter på HYU

Hva?

• 2 uker til 12 måneder

• Praksisopphold i bedrift, eventuelt i kombinasjon med skole

Hvor mye?

• Reisestipend 

• 500-1999 km: EUR 275

• 2000-2999 km: EUR 350

• Kost og losji

• 14 dager: EUR 1.680 (120 per dag)

• NB: Institusjonen disponerer stipendene og utbetaler til studentene



For ansatte

Hvem

• Lærere eller administrativt ansatte på skolen

• Instruktører

• Ansatte i bedrift som har en rolle ifm med studentenes utdanning

Hva

• 2 dager til 2 måneder (+ reisetid)

• Undervisningsopphold

• Praksisopphold i bedrift

• Hospitering/observasjon (i VET-skole eller bedrift)



Finansiering

• Bidrag til kostnader

• Sekkebeløp basert på destinasjon 

og lengde

• Distance calculator

• Administrasjon

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm


On-line skjema: De ulike hovedpunktene

1.Context 7.Special Costs

2.Participating Organisations 8.Follow-up

3.European Development Plan 9.Budget Summary

4.Project Management 10.Project Summary

5.Activities 11.Annexes

6.Participants 12.Checklist

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/


European Development Plan

• ... skal ikke være veldig lang

• … skal ikke være en detaljert beskrivelse av aktivitetene i 

akkurat denne søknaden (annet punkt i søknaden)

• … skal identifisere et behov knyttet til kvalitetsutvikling

• … skal vise at mobilitet er et relevant virkemiddel for å svare på 

behovet

• … bør si noe om skolens visjon på aktuelle problemstilling

• … «…reflecting on the impact of mobility on their respective

organisations beyond the mere mobility itself.»



European Development Plan
Tenk tidslinje…

Identifiser 
behov

• Målbare 
indikatorer om 
mulig

Løsning på 
behov

• Hvorfor 
internasjonal 
mobilitet?

Langtidseffekt

• Plan for å sikre 
effekt på sikt



Søknadsbehandling

• Gyldighetssjekk

• Double funding

• Kvalitetssjekk

• Relevans (30 poeng)

• Prosjektdesign (40 poeng)

• Virkning og spreding (30 poeng)



Relevans – Prosjektdesign- Virkning og spredning

• Relevans: 

• At gjennomføringen harmonerer med målsettingene til et mobilitetsprosjekt (programme guide)

• Læringsutbytte, kvalitet (Learning agreement)

• Styrke institusjonenes kapasitet til å jobbe internasjonalt

• Prosjektdesign: 

• Forankring og langsiktig planlegging (European Development Plan)

• Forberedelser/ praktisk info, utvelgelse av studenter, implementering og oppfølging

• Sammenheng mellom målsetting og aktiviteter

• Kvalitetssikre samarbeid med mottakerinstitusjon

• Gode tiltak for å evaluere resultatene av prosjektet

• Virkning og spredning:

• Måle effekt – finne kvantifiserbare indikatorer?

• Karakterer, gjennomføring, tilsøkning/attraktivitet…

• Gode formidlingsrutiner av resultatene i etterkant

• Har mobilitetsoppholdet hatt positiv innflytelse utover den enkelte mobilitet?



Konsortium som søker

• En koordinerende institusjon søker på vegne av en gruppe 

institusjoner fra samme land

• Minimum tre institusjoner inkludert koordinator

• Alle må være norske

• Hvilken som helst søkerinstitusjon kan være koordinator

• Hvorfor?

• Samle ressurser (finansiering av prosjektansvarlig?)

• Styrke samarbeidet lokalt/nasjonalt

• Spre risiko



Samarbeidsprosjekt

Key Action 2



Erasmus+ strategiske partnarskap

• Samarbeidsprosjekt 

• Minst tre land må delta

• Fokus på opplæring/utdanning

• Må passe inn under prioriteringane til EU 

Kommisjonen

• I hovudsak europeiske land - eventuelt andre 

land om det ein kan dokumenterast meirverdi



Hordaland fylkeskommune – matfag

• Utgangspunkt: 

• Utfordringar med å få rekruttert unge folk inn i 

restaurantfag og lite kjennskap til lokale og 

regionale mattradisjonar blant dei unge

• Prosjekt:

• Utvikle strategiar for å auke rekrutering av 

elevar og lærlingar inn i restaurant og 

matfaga. Gje betre grunnlag for å ta i bruk 

lokale og regionale matressursar.

• Resultat:

• Stort antal lærlingar har vore på utveksling i 

UNESCO byar

• Auka fous på lokale ressursar og tradisjonar



Osterøy industrilag/Østerøy - CNC

• Utgangspunkt: Liten vidaregåande skule 

som ikkje hadde avanserte nok CNC 

maskiner for elevane

• Prosjekt: Vurdere eksisterande 

opplæringstilbod, utarbeida 

utvekslingssamarbeid med europeiske 

aktørar der elevane fekk opplæring i CNC, 

utvikle opplæringsmodular 

• Resultat: Utarbeida opplæringsmodular og 

fekk elevar på utveksling



Sør-Trøndelag fylkeskommune – Entreprenørskap

• Utgangspunkt: Ville forbetre

entreprenørskapsundervisninga si slik at den vart 

betre forankra i faga/på skulen

• Prosjekt: heilskapeleg perspektiv på 

entreprenørskap gjennom fokus på haldningar til 

entreprenørskap i skulen, metoder, integrering av 

entreprenørskap i fag, klasseleiing, best practice-

samlingar og bruk av digitale ressursar som 

eTwinning blant  elevgruppa.

• Resultat: Betre forankring av entreprenørskap i 

skulen og mellom anna involvering av mentorar

frå lokale verksemder.



To typar partnarskap

• Strategiske partnerskap som fremjar innovasjon

I desse prosjekta kan ein søkje støtte til å utvikle innovative 

produkt og til aktivt å spreie resultatane ein utviklar til eit større 

publikum

• Strategiske partnerskap som fremjar utvikling av god 

praksis

Målet med desse prosjekta er å utvikle gode tverrnasjonale 

nettverk der ein kan utvikle, utveksle og dele god praksis, idear og 

metodar.



Kva kan ein få støtte til?

• Prosjektadministrasjon

• Partnarmøte

• Utveksling (mobilitetar)

• Lønn

• Seminar/konferansar

• Særskilde utgifter



Litt statistikk

• Mellom 10-12 søknader kvart år

• 4-6 søknader vert støtta = nær 50% 

innvilgelse

• Kor mykje søker ein om? 

Innovasjonsprosjekt ofte opp mot euro 

450.000. Erfaringsbaserte prosjekt rundt 

euro 200-300.000 – avhengig av kor 

mykje utveksling ein har i prosjektet

• Får ein det ein søker om? 



Korleis skrive ein god søknad

….og korleis ser 

søknadsskjemaet ut?



Dette må du svare på

• Problemstilling Kva ønskjer ein å løyse gjennom 

prosjektet?

• Behov og bakgrunn Grunngje - kvifor? kva har vore gjort før?

• Tilleggsverdi Kva er nytt/innovativt/utfyllende?

• Internasjonalt Kva tilleggsverdi kontra lokalt og 

• nasjonalt?

• Målgruppe For kven?

• Resultat og verknad Kva er resultatet? Kven vil nyte godt av 

resultatet? Korleis vil resultata verte

formidla til andre? Korleis mål verknaden? 



Evalueringskriteria

• Relevans 

• Prosjektutforming og implementering 

• Sammensetning og samarbeid i 

partnerskapet 

• Verknad, spreiing av resultat og 

bærekraftighet 

Ein god prosjektidé gjev ikkje nødvendigvis 

ein god søknad -

FORTEL EI HISTORIE !



Strategic

Partnerships

Knowledge

Alliances

Capacity building 

Relevance 30 25 30

Quality of project

design and 

implementation

20 25 30

Quality of the project 

team and the 

cooperation 

arrangements

20 30 20

Impact and 

dissemination/

sustainability

30 20 20



Relevans

• Kjennskap til politisk bakgrunn, mål og 

prioriteringer – lokalt, regionalt, nasjonalt, 

europeisk….

• Svar på identifiserte behov «needs analysis» 

(blant partnere og i feltet)

• Klare, konkrete og realistiske mål 

• Målgrupper?

• Forklar at de planlagte aktivitetene og 

resultatene møter behovene 



Budsjett

• Budsjettet må være realistisk og stå i 

forhold til de foreslåtte aktivitetene

• Rom for små og store prosjekt –

proposjonalitet

• Planlegg aktivitetene først, så budsjettet

• Forklar store summer (lønnsmidler)!



Val av partnarar og samarbeid



Kompetanse, ferdigheter og kunnskap
Prosjektet trenger partnere som har:

• Kunnskap og ferdigheter om temaet eller tiltaket

• Ressurser - ansatte som har tid til å jobbe med 

prosjektet

• Direkte kontakt til brukergruppe eller andre 

relevante målgrupper

• Tilgang til eit breidt nettverk  

(beslutningstakere, organisasjoner, osv.)

• Felles prioriteringer i forhold til strategisk 

utvikling

• Nøkkelord: gjennomføringsevne



Verknader av prosjektet- skape og spre

• Effekten av aktivitetar og resultat på folk, praksis, 

organisasjonar og system

• Håndfaste: tilnærming eller modell, verktøy eller 

produkt, rapporter og studier, retningslinjer, 

evalueringer, sertifikater, nyhetsbrev og brosjyrer.

• Andre resultat: kunnskap og erfaring, 

(språk)ferdigheter og kulturforståelse

• Impact = nyttiggjering av resultat

• Sustainability= kva skjer etter prosjektet er over?



Unødvendige feil og manglar ved søknaden

• Feil val av søknadsskjema – spør 

oss om de er i tvil. Målgruppe 

avgjerande

• Feil i budsjett; søkt for mykje / for 

lite, eller feil budsjettpost

• Gløymt obligatoriske vedlegg

• Sent inn søknaden for seint



Oppsummering - ein god søknad har dette:

• Ha ein reflektert begrunnelse for prosjektet

• Vere i samsvar med prioriteringane i 

programmet

• Skildre mål, partnerskap, aktivitetene og

forventa resultat

• Ha ei realistisk målsetting for aktivitetane slik

dei er budsjettert

• Ha eit sterkt partnerskap som har ein klar

rolle- og ansvarsfordeling

• Synliggjere aktivitetan(e)s integrasjon og

meirverdi

• Synliggjere mål for spreiing av resultat



diku.no

Takk for oppmerksomheten

erasmus@diku.no


