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Litt om webinarene i Erasmus+-uken

• Bruk Q&A for spørsmål 

• Presentasjon og opptak blir gjort tilgjengelig på 

Diku.no

• Folkets spørretime på fredag kl. 11

• Mer informasjon? Book veiledning med en e-

post



Plan for webinaret

• Erasmus+ Grant agreement + addendum (kontrakt + 

tilleggskontrakt)

• Prosjektsyklus/styring

• Økonomi

• Hva blir dekket i andre webinar? 

• Mobility Tool+ (MT+) - mandag kl. 14.00 -14.45

• Erasmus+ 2021-2027 – onsdag kl. 11.00 -11.45

• Digital mobilitet  – onsdag kl. 13.00 - 13.45

• Korona-rapportering i MT+ - fredag 9.00 - 9.45

• Resultat og spredning – fredag kl. 10.00 -10.45



Kontrakt og forpliktelser

Erasmus+ KA102 og KA116



Kontrakt og vedlegg

Grant agreement Annex 1 – General 

conditions
Annex 2 – Budget Annex 4 - Rates Annex 3 – Financial 

and contractual rules



Oppsummering

Grant agreement Annex 1 – General 

conidtions

Annex 2 – 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 tilskudd 

de ulike postene

Dokumentasjonskrav

Kontaktinformasjon Endringer i 

kontrakten

Maksimalt tilskudd Avslutning av 

kontrakten

Kontoinformasjon Gyldighet av 

kostnader

Budsjettoverføringer Kontroller og 

revisjoner

Rapporteringsverktøy 

– Mobility tool+



Men hva med korona?

• Addendum

• Virtual activities

• Pågående prosjekter i 2018, 2019 og 2020

• Husk å returnere kontrakt

• Forlenging av prosjektperiode

• 2018 – 2021 (36 mnd)

• 2019 – 2022 (36 mnd)

• 2020 – 2022 (NB! 24 mnd)

• Hvordan? Send e-post til din kontaktperson 

så snart som mulig



Prosjektgjennomføring

Erasmus+ KA102 og KA116



Prosjektsyklus

Søknad Tildeling Mobilitets-

opphold

Kontrakt Slutt-

rapport

Prosjektgjennomføring

Monitorering

og veiledning

Mobility Tool (styringsverktøy)



RIK



Relevans – Innvirkning - Kvalitet

• Relevans: 

- At gjennomføringen harmonerer med målsettingene til et mobilitetsprosjekt,

- Læringsutbytte, kvalitet (Learning agreement), 

- Styrke institusjonenes kapasitet til å jobbe internasjonalt.

• Innvirkning: 

- Gode tiltak for å evaluere resultatene av prosjektet

- Har mobilitetsoppholdet hatt positiv innflytelse over institusjon og deltakere? 

- Gode formidlingsrutiner av resultatene i etterkant

- Hva nå? Kan vi bygge på dette arbeidet?

• Kvalitet:

- Sammenheng mellom målsetting og aktiviteter

- Forberedelser/ praktisk info, utvelgelse av elever, implementering og oppfølging, 

- Fordeling av ansvar, support/ kontakt, 

- Kommunikasjon mellom institusjonene, sender og mottaker.

- Kvaliteten på ordninger for anerkjennelse og validering av deltakernes læringsutbytte (ECVET)



Men hva med korona?

• Mobilitetsopphold:

• Virtuelle aktiviteter

• Jobbe fram nye partnerskap?

• Strategiarbeid

• Akkrediteringssøknad



Sluttrapport, økonomi og 

kontroller

Erasmus+ KA102 og KA116



Sluttrapport

Husk

• Å levere senest 60 dager etter prosjektslutt

• Å føre mobiliteter i MT+ før de reiser, og bruk riktig 

kategori.

• At punkt 2: Oppsummering, må være skrevet, eller 

oversatt, til engelsk

• At alle deltakerrapporter må være levert

• Registrer riktig antall reisedager – ikke legg 

til reisedøgn hvis dere ikke har brukt det.



Økonomi

• 80 % ved signering av kontrakt (30 dager)

• 20 % ved godkjent sluttrapport (60 dager)

• Alle utbetalinger i Euro



Fleksibilitet i budsjettet (2020)

• Midler innvilget til Organisasjonsstøtte kan ikke økes

• Max 20% av midlene tildelt for ErasmusPro aktiviteter 

(Organisasjonsstøtte, reisestøtte, individuell støtte, inkludert 

midler tildelt til forberedende besøk) kan overføres til andre 

typer aktiviteter.

• Midler tildelt for ErasmusPro Forberedende besøk (reise og 

individuell støtte) kan økes med max 20%

• Midler tildelt for ansattmobilitet (reise og individuell støtte) kan 

økes med max 20%

• Midler tildelt til «Spesielle behov» og ekstraordinære kostnader 

for elever med særskilte behov, kan ikke bli overført til en annen 

budsjettpost 



Faktiske kostnader – dokumentasjon 

på kostnader må leveres inn til Diku

ved rapportering.

Kan tildeles til språk som ikke er 

tilgjenglig i OLS

Disse kategoriene er basert på satser. 

Trenger ikke ta vare på alt av 

kvitteringer, men dokumentere antall 

mobiliteter og lengde på 

mobilitetsopphold



Individuell støtte (individual

support)

• Penger under posten «Individual support» skal i sin helhet gå til 

deltakerne

• Overføre pengene til deltakerne og overlate organisering til 

disse

• Organisere og (del-) betale på vegne av deltakerne

• Etterbetale til deltakerne basert på kvitteringer



Fleksibilitet i mobilitetsprosjektet 

Eksempel mobiliteter

Søkt: 5 til Tyskland & 5 til i Spania

Tilslag: 5 til i Tyskland

Ønske: 5 til Spania

Med mindre det ikke kommer frem i tildelingsbrevet fra DIKU om 

at du IKKE kan sende til Spania på grunn av prosjektets innhold/ 

beskrivelse, KAN DU overføre mobilitetene til Spania☺

• Årsak: En teknisk manøver fra DIKU

• Kontakt oss om du uskikker på dette



Monitorering og veiledning

• Som spesifisert i kontraktens vedlegg

• Desk, check, on the spot check, system check, eventuelt veiledning ved behov

Hva må dere ha av dokumentasjon?

• Samarbeidsavtale (ECVET)

• Learning agreement (ECVET)

• Mobility agreement (ansatte)

• Grant agreement – direkte utbetalinger til elever/lærlinger

• Dokumentasjon på lengde på mobilitetsopphold

• (Europass)



diku.no

Takk for oppmerksomheten
ole.berge@diku.no

kjersti.lillegraven@diku.no

nadia.brahimi@diku.no
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