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Nordplus og nordisk samarbeid

• Ett Nordplusprogram

• Finansiert av Nordisk ministerråd

• En programkomite – godkjenner alle tildelinger

• Felles søknadsfrist

• Felles regler og rutiner

• Felles søknadssystem – Espresso

• Felles nettside – nordplusonline.org

• Felles nordisk administrasjon



Hvorfor Nordplus?

• En koordinator, en søknad, en kontrakt, en rapport

• Muligheter for kortere og enklere prosjekt 

• «Kort» reiseavstand

• Kan skrive på norsk

• Få partnere

• Støtte til reise (elever) og reise/opphold (studenter/ansatte)

• Forberedende besøk



Økonomi og prosjekter

• Årlige programmidler EUR 9 mill.

• Søkt sum EUR 25 - 30 mill.

• Antall prosjektsøknader ca. 650

• Antall tildelinger ca. 400

• Ca. 3 000 institusjoner mottar støtte per år

• Opp mot 10 000 studenter og elever drar på utveksling



Underprogrammer i Nordplus

Ett felles nordisk/baltisk program, med fem underprogrammer

• Nordplus Junior

• Nordplus Voksen

• Nordplus Høyere utdanning

• Nordplus Nordiske språk

• Nordplus Horisontal



Nordplus Junior
Mål

• Styrke og utvikle samarbeid samt skape nettverk av barnehager, grunn- og videregående skoler mellom deltakerlandene

• Fremme utvikling av kvalitet, kreativitet og fornyelse innen undervisning

• Læring for alle: å fremme like muligheter for læring gjennom inkluderende undervisning

• Styrke de nordiske språkene og fremme kunnskap og forståelse for nordisk kultur, nordisk språk og levesett i skole og 

det daglige liv

• Fremme kunnskap og forståelse for nordisk og baltisk språk og kultur

• Fremme samarbeid mellom skoler og arbeidsliv

Hvem kan søke støtte:

• Barnehager, grunnskoler og videregående skoler

• (gymnasier/studieforberedende- og yrkesforberedende linjer)

• Andre typer institusjoner kan være partnere



Nordplus Junior
Hva kan det søkes støtte til:

Mobilitetsaktiviteter:

• Forberedende besøk

• Klasseutveksling

• Elevutveksling – studier og praksis

• Lærerutveksling

Prosjektstøtte:

• Prosjektsamarbeid knyttet til et spesifikt tema og gir skoler mulighet til å utvikle pedagogiske og 

didaktiske metoder og verktøy.

• Kan dreie seg om spredning av resultater, utvikling av læreplaner, mm.

Nettverksstøtte:

• Støtte til å etablere nettverk for langsiktig samarbeid



Nordplus Nordens språk

Mål

• Styrke språkforståelsen særlig blant barn og unge i de nordiske språk, primært dansk, svensk 

og norsk.

• Stimulere interessen for, kunnskap om og forståelse for de nordiske språk.

Gir støtte til prosjektsamarbeid, ikke mobilitet.

• konferanser

• kurs

• publikasjoner

• språkteknologiske prosjekter

• mm.



Nordplus Horisontal
Mål

• Programmet har som målsetting å binde sammen sektorprogrammene og på den måten gi nye og 

utvidede samarbeidsmuligheter innenfor utdanningsfeltet

Hvem kan søke støtte:

• Institusjoner, organisasjoner og firmaer som arbeider innenfor feltet utdanning og livslang 

læring. Nordplus Horisontal gir støtte til prosjektsamarbeid mellom utdanningssektorer (minimum to ulike 

sektorer og institusjoner fra minimum tre land)

”Ulike sektorer” defineres her som:

• skoler/barnehager

• høyere utdanning

• voksenopplæring

• næringsliv

• offentlig sektor

• frivillige organisasjoner



Hva kjennetegner en god søknad?

En god søknad

• skal beskrive mål og forventede resultater

• skal beskrive aktivitetene

• skal beskrive arbeids- og ansvarsfordelingen

• skal synliggjøre aktiviteten(e)s merverdi

• skal ha en realistisk målsetting for aktiviteten(e) slik de er budsjettert

• skal ha et realistisk budsjett ut fra tilgjengelige midler

• skal synliggjøre mål for spredning av resultater

• skal inneholde en egenevaluering (analyse av gjennomføringsevne)

• skal vise integrasjon av aktiviteten(e) i institusjonene/organisasjonene
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Krav til en søknad/et prosjekt

• Må søke elektronisk i søkesystemet Espresso

• Mobilitetsstøtte: minst to institusjoner i to forskjellige Nordplusland

• Prosjekt/nettverksstøtte: minst tre institusjoner i tre forskjellige Nordplusland

• Søknaden/prosjektet må være forankret i skolens ledelse. Kreves signert 

intensjonserklæring fra alle deltakerinstitusjoner

• Varighet opp til tre år



Covid-19

• Nordplus vil gjennomføre utlysningen for 2021 på vanlig måte.

• Vi kommer til å være fleksible med tanke på utsettelse av aktiviteter og omdisponering av tildelte 

midler. 

• Midler som er tildelt mobilitet og annen reiseaktivitet kan brukes på digitale alternativ hvis 

reisingen ikke lar seg gjennomføre. 



Tidslinje

• Utlysning 1. november. Espresso åpent for søking

• Søknadsfrist 1. februar

• 2-4 februar: søknadene sendt til evaluatorene

• Mars/april: Tildelingsmøte – søknadene ferdig vurdert

• 26 april: Programkomitemøte

• Begynnelsen av mai: Utsending av kontrakter



Til hjelp

Håndbok –på skandinavisk og engelsk :

• Hvem kan søke støtte?

• Hva kan det søkes støtte til?

• Økonomi

• Hvordan søke støtte?

• Hva er en god søknad?

• Behandling av søknader?

• Prosjektoppfølging og rapportering

• Hjelpetekster i søkesystemet Espresso på skandinavisk og engelsk

• Nettside – www.nordplusonline.org

http://www.nordplusonline.org/


Informasjon og kontakt

Nettside: http:/www.nordplusonline.org

Facebook: Nordplus (@wearenordplus)

E-post: nordplus@diku.no

Spørsmål?

http://www.nordplusonline.org
mailto:nordplus@diku.no

