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Velkommen til

Digitale mobilitet i Erasmus+



Plan for webinaret

• Hva er digital mobilitet?

• Hvorfor bruke digitale møter?

• Hvilke muligheter har dere?

• Hvordan gjør dere dette?



Hva er digitale møter? 

• Når deltakere ikke kan møtes fysisk, men gjennomfører prosjektaktivitetene digitalt

• Deltakere kan være ansatte, elever, lærlinger…



Hvorfor bruke digitale møter?

• På grunn av reiserestriksjoner som følge 

av covid-19

MEN

• Deltagelse av flere

• Digitalisering og bærekraft ("green 

Erasmus+") står sterkt i ny 

programperiode for Erasmus+ 2021-2027

• Nasjonale læreplaner

• Innføring av teknologi i skolen



Hvilke muligheter har vi? (1)

KA1

• Ingen støtte for reise (“Travel”), opphold (“Individual support”) og kursavgift 

(“Course fees cost”) utbetales for virtuelle aktiviteter

• Organisational support: beregnes som antall deltakere i de virtuelle aktivitetene 

x enhetskostnaden

• Overføring til Exceptional costs: inntil 10% fra hvilken som helst 

budsjettkategori for å dekke utgifter for utstyr eller tjenester som trengs for å 

gjennomføre virtuelle møter

(jf. covid19-addendum)



Hvilke muligheter har vi? (2)

KA2

• Overføring av inntil 60% fra budjsettkategoriene

Transnational Project Meetings, Multiplier events, 

Learning/teaching/training activities and Exceptional costs til

andre budsjettkategorier (bortsett fra Project Management and 

Implementation and Exceptional costs)

• Inntil 10% fra hvilken som helst budsjettkategori kan overføres

til Exceptional costs for å dekke utgifter for utstyr eller

tjenester som trengs for å gjennomføre virtuelle møter



Hvilke muligheter har vi? (3)

• Transnational Project Meetings: ingen ekstra enhetskostnader for virtuelle

aktiviteter

• Multiplier events: antall eksterne deltakere x 15% av enhetskostnaden, opp til

EUR 5000,-

• Learning, teaching and training activities: 

• ingen støtte for reise (“Travel”)

• støtte for opphold (“Individual support”) beregnes som antall deltakere x antall

dager/måneder x 15% enhetskostnaden

• OBS! Minstekrav for aktivitetensvarighet gjelder fortsatt

• Exceptional costs: støtte gis til utstyr og tjenester som trengs for å gjennomføre

virtuelle møter

(jf. covid19-addendum)



Mobilitet - aktiviteter og utfordringer

Aktiviteter:

- Soft-skills

- Praktiske oppgaver

- Opplæringsfilmer

- Virtuell virkelighet



Mobilitet – aktiviteter og utfordringer

Utfordringer:

• Kompetanse og formidling

• Forberedelse og ressursbruk

• Forankring

• Teknologi/ Utstyr



Digitalt samarbeid i Strategiske 

partnerskap

➢KA229 Skoleutvekslingspartnerskap

«I am unique», Thor Heyerdahl 

videregående skole

➢ Internasjonalisering hjemme i 

grunnskolelærerutdaningen, 

Universitetet i Agder

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/internasjonalisering-hjemme


diku.no

Spørsmål?
Ole-Johan Berge – ole.berge@diku.no

Anna Lena Jammer – anna.jammer@diku.no


