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* Covid Addendum (september 2020)



Kontrakt og vedlegg (2)

Covid Addendum (september 2020)



Oppsummering

Grant agreement Annex 1 – General 

conidtions

Annex2 – Budget Annex 3 – Financial 

and contractual rules

Annex 4 - Rates

Prosjektnummer Forpliktelser Estimert budsjett Økonomiske 

rammebetingelser

Satser – travel, individual

support og organisational

support

Prosjektstart - slutt Personvern Oversikt over tilskuddde 

ulike postene

Dokumentasjonskrav

Kontaktinformasjon Endringer i kontrakten

Maksimalt tilskudd Avslutning av kontrakten

Kontoinformasjon Gyldighet av kostnader

Budsjettoverføringer Kontroller og revisjoner

Rapporteringsverktøy–

Mobility tool+

Annex 5 – Templates 

agreements *

* Covid addendum

regulering mellom 

skolen/deltakeren/motta

keren

Fra fysisk til virtuelt 

mobilitet 
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Fleksibilitet og restriksjoner

• Betydende grad av fleksibilitet så lenge 

man forholder seg til målsetningen med 

prosjektet

• Kan bytte destinasjon og mobilitetstype

• Ved større endringer – ta kontakt

• Dersom prosjektet er ilagt begrensninger 

av evaluator, må man forholde seg til 

disse
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Valg av aktiviteter

• Hva innebærer de forskjellige 

mobilitetstypene?

• Job-shadowing

• Kurs/konferanse

• Undervisningsopphold

• Ikke, studiebesøk, forberedende besøk, 

følgepersoner, ekskursjoner, besøke 

norske institusjoner

• Er det du har fått innvilget fremdeles 

aktuelt? 
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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

Mal for læringsavtale (bør tilpasses noe)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/mobility-agreement-teaching_en.pdf
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Mobility Tool+

• Registrering av mobiliteter – aller helst før 

utreise

• Individuelle deltakerrapporter –

spørreskjema på epost, grunnlag for 

sluttrapport

• Budsjettoppfølging

• Sluttrapport

Den som står som kontaktperson i søknaden, 

får automatisk tilgang

Mer om dette i ettermiddag….
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Dokumentasjon

• Det er ikke nødvendig med 

hotellkvitteringer og flybilletter

• Dere må kunne dokumentere at aktiviteten 

har funnet sted

• Bekreftelse fra vertsinstitusjonen eller 

kursarrangør (må inneholde datoer)

eller

• Program for oppholdet pluss 

reisedokumenter

• Betalt kursavgift

Se Annex III for detaljerte regler
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Sluttrapport og Oppfølging fra Diku

• Sluttrapport 60 dager etter prosjektslutt

• Trenger ikke legge ved dokumentasjon

• Underveis i prosjektet

• Direktekontakt med Diku

• Mulighet for webinar – meld inn ønsker 

• Kontroll av utvalgte prosjekter - «on-the-spot-

check during action»

• Etter fullført prosjekt

• Evaluering av sluttrapport

• Desk check av dokumentasjon

• Kontroll av utvalgte prosjekter - «on-the-spot-

check after completion»
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Covid-19

• Utvide prosjektperioden

• Finne og pleie kontakter

• Få igjen tapte utgifter (Force Majeure)

• Tilleggskontrakt

• Digital mobilitet gir ikke støtte til 

reise/opphold eller kursavgift

• Digital mobilitet kan utløse støtte for 

organisational support

• Kan flytte penger til exceptional costs

• Må respektere minimumskrav for 

lengde og det internasjonale aspektet



Regneeksempel

Dere inviterer en nederlandsk ekspert til å 

holde et todagers kurs med 10 av skolens 

ansatte

• 10 x 350 = 3.500 euro

For å gjøre dette trenger dere midler til å 

kjøpe soft- eller hardware. 

• Egentlig budsjett til reise og opphold for 10 

personer = 13.750 euro

• Dere overfører 10 % av dette til 

Exceptional costs = 1.375 euro

• Dere kan da kjøpe utstyr for 1.833 euro 

(458 i egenandel, da bare 75 % av 

totalkostnaden kan dekkes)



KA101                              KA104                     



Takk for oss!

erasmuspluss@diku.no


