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KA229 Skoleutvekslingspartnerskap

• Partnerskap med kun skoler som ble 

startet i 2018 og 2019 eller som har 

oppstart nå i 2020

• Partnerskap mellom skoler som ble startet 

i 2017 med prosjektkode KA219

• Har du et annet partnerskap? 

Se opptak fra våre webinarer for 

Strategiske partnerskap (KA201, KA202 

og KA204) på våre hjemmesider.



Programmet for i dag

Dere skal få informasjon...

… om KA229 Skoleutvekslingspartnerskap

… om kontrakten

… om budsjettet

… om rapportering

… om utfordringer på grunn av covid-19



Om KA229 Skoleutvekslingspartnerskap: 

Koordinator eller partner?

Koordinator

• 2020-1-NO01-KA229-xxxxxx_1

• Overordnet ansvar for gjennomføring 

av prosjektet

• Rapporterer på vegne av hele 

prosjektet

Partner

• 2020-1-XXnn-KA229-xxxxxx_ikke1

• Medansvar for gjennomføring av 

prosjektet

• Rapporterer for delprosjektet sitt

➢Rapporterer til Diku

➢Eget budsjett for delprosjektet sitt

➢Må melde ifra til Diku om endringer

➢Må kunne levere dokumentasjon i tilfelle kontroller



Prosjektets livsløp

Prosjektstart

Prosjektslutt

Varighet fra 

12 til 24 måneder
(ev. 36 måneder v/ forlenging pga. 

covid-19)

Aktivitet 1

Aktivitet 2

Aktivitet 3

Aktivitet 4



Om kontrakten (1)

• Grant agreement and Special conditions (med signatur): gir informasjon om 

• informasjon om prosjektstart, -slutt og -lengde

• Totalbudsjett og regler for budsjetteendringer

• Utbetalinger: 80% ved oppstart, 20% etter godkjent sluttrapport

• Regler for rapportering

• Kontaktperson og juridisk ansvarlig

• Annex I – General conditions

• Annex II – Description of the project viser fordelingen av prosjektets budsjett mellom 

budsjettpostene

• Annex III – Financial and contractual rules regler for bruk av midlene og tilhørende 

dokumentasjonskrav

• Annex IV – Applicable rates informasjon om hvor mye penger som ble tildelt per aktivitet



Om aktiviteter og budsjettet

• Enhetskostnader: fast sats for gjennomførte aktiviteter

• To budsjettposter:

1. Midler til prosjektstyring («Project Management and 

Implementation»)

2. Midler for læringsaktiviteter («Learning, teaching and training 

activities»), består av 

a) Midler til reise («Travel»)

b) Midler til opphold («Individual support»)

• Dokumentasjonskrav: bekreftelse på at aktiviteten er 

gjennomført 

• Signert deltakerliste eller individuell bekreftelse fra mottakerorganisasjon 



Fleksibilitet i prosjektet

Mulig å endre på

- Antall deltakere - så lenge minimumskravet i kontrakten innfris

- Datoer og sted for aktiviteter

• Budsjettsummen per kategori: Mulig å flytte midler mellom 

budsjettpostene («Grant Agreement», avsnitt I.3.3 Budget 

transfers without amendment)

MEN: Ta kontakt med Diku dersom du er usikker!



Om rapportering

• Rapporteringsfrist er 60 dager etter prosjektslutt

• Koordinatorer rapporterer sitt eget budsjett og hele prosjektets kvalitet

• Partnere rapporterer kun sitt eget budsjett og hjelper koordinatoren med den kvalitative 

rapporten

• Dokumentasjonskrav er i hovedsak signerte deltakerlister og bekreftelse på 

gjennomført opphold som er signert av mottakerorganisasjonen, men sjekk 

«Annex III – Financial and contractual rules»



Om utfordringer på grunn av covid-19

• Utvidelse til 36 måneder er mulig

• Bruk av force majeure, f. eks. når reiser må 

avbestilles eller avbrytes

• Mulighet til å gjennomføre virtuelle møter

Mer til dette temaet i våre webinarer om

➢ Digital mobilitet 

onsdag 14. oktober, kl. 13-13.45

➢ Korona-rapportering i Mobility Tool+ 

fredag 16. oktober, kl. 9-9.45



diku.no

Anne Gro Skibenes – anne.skibenes@diku.no

Anna Lena Jammer – anna.jammer@diku.no

Eldrid Gaukstad – eldrid.gaukstad@diku.no

Ta kontakt ved spørsmål
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