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• Generelt om utviklingsmidlene

• Søknadsprosessen

• Tips til søknadsskriving og utforming av 
prosjekter fra Norges grønne fagskole –
VEA 

• Spørsmål



Stimulere til høy kvalitet i høyere 
yrkesfaglig utdanning



• bedre læring for studentene

• økt kvalitet i undervisningen

• høy arbeidsrelevans



Hvem, hva, når?

• 50 701 000 NOK 

• Norske institusjoner med akkrediterte 
fagskoleutdanninger

• Inntil 2 års varighet (oppstart mai 2022)

• Alle fagområder

• Stedbasert og nettbasert

• Søknadsfrist: 10. januar 2022 kl. 12:00



Innretninger
• Utvikling av nye utdanninger i samarbeid med lokalt og 

regionalt næringsliv

• Digital kompetanseheving for tilsatte for å møte behov 
for omstilling i arbeidslivet

• Bruk av digital teknologi for læring

• Engangsinvesteringer i utstyr og infrastruktur



Hva kan midlene brukes til?
• Lønn og frikjøp for ansatte ved fagskolen og hos 

samarbeidspartnere 

• Kompetansehevingstiltak for ansatte ved 
fagskolen 

• Kombinasjonsstillinger og hospiteringsordninger

• Innkjøp av tjenester 

• Innkjøp av utstyr og infrastruktur

• Spredningsaktiviteter 

• Reisekostnader for prosjektdeltakere 



En søknad skal bestå av: 

- utfylt søknadsskjema i Espresso

- følgebrev fra styret



Hvordan blir søknadene vurdert?

Alle søknadene blir vurdert av en vurderingskomite. 

Søknadene som blir levert vil bli vurdert etter kriteriene:

-Prosjektets relevans

-Kvaliteten på prosjektdesignet

-Kvaliteten på prosjektteamet



Prosjektets relevans

• Relevans for utlysningens kvalitetsutviklingsområder 
(hvilken innretning har du valgt)

• Behov for prosjektets resultat 

• Forankring i søkerinstitusjonens strategiske arbeid 
med utdanningskvalitet



Prosjektetsdesignets kvalitet

• Tydelig og helhetlig plan for prosjektet 

• Samsvar mellom prosjektets mål og aktiviteter 

• Gjennomførbarhet 

• Kostnadseffektivitet 

• Plan for oppfølging av prosjektresultater etter 
prosjektperioden



Kvaliteten på prosjektteamet

• Prosjektteamets samlede erfaring og ekspertise 

• Prosjektorganisering – og ledelse 

• Involvering av relevante støtteenheter og  studenter 

• Involvering av relevant arbeidsliv 



Budsjett og egenandel?
• Budsjettet må være realistisk og stå i forhold til innretningen og 

de foreslåtte aktivitetene. 

• Vis at det er sammenheng mellom aktiviteter, budsjett og 
forventet resultat 

• Det stilles ikke krav til egenandel for finansiering av de mindre 
prosjektene. Forventningene til egenandel øker imidlertid med 
størrelse og forventet kostnad. 

• For søknader om tilskudd til investeringer i utstyr og infrastruktur 
vil det ved tildeling av tilskudd legges vekt på om søker bidrar 
med egenfinansiering, og/eller om det foreligger annen 
finansiering. 



Rangering og prioritering 
av søknader
• Søknadene blir vurdert etter en karakterskala som 

går fra 1 som er dårlig, til 7 som er fremragende. 

• Fagskoler med fagområdegodkjenning vil bli 
prioritert

• Ved prioritering mellom ellers like gode søknader vil 
midlene bli forsøkt spredt mellom 

• fagområder

• geografiske områder 

• mellom utviklingsområdene det kan søkes 
støtte til 



Hovedtrekk for de gode søknadene
• Svarer godt på samtlige vurderingskriterier 

• Klar og helhetlig prosjektplan

• Kan vise til at prosjektet er relevant for studentene og arbeidslivet

• Har faglig sterke prosjektteam 

• God plan for utviklingsarbeidet = er presis på hvem som skal 
spille hvilken rolle i prosjektet / eks. det er tydelig hva fagmiljøet 
skal gjøre, hva ulike støtteenheter skal gjøre og hva studentene 
skal gjøre

• Gode planer for spredningsaktiviteter/plan for oppfølging av 
prosjektresultater etter prosjektperioden

• Forskningsbasert og utdanningsfaglig argumentasjon for sine 
valg



Tips og råd til søknadsskrivingen

• Husk at vurderingskomiteen ikke vet noe om prosjektet 
ditt

• Sørg for at vurderingskomiteen forstår sammenhenger 
og helheten

• Hva er målet og hva skal gjøres for å nå det? Skriv 
utfyllende og forklarende

• Ikke overlat noe til fantasien; forklar hva, hvordan og 
hvorfor

• Skriv søknaden uten fagskolens stammespråk, eller 
dens tekniske kunnskap



Glem ikke å:

1. Lese utlysningsteksten nøye

2. Gjør deg tidlig kjent med søknadsskjemaet i Espresso

3. Involvere hele eller større deler av fagmiljø tidlig og 
underveis i prosjektet

4. Bruke støtteapparatet ved din institusjon og ta tidlig 
kontakt med relevante støtteenheter

5. Ta kontakt med oss i direktoratet om dere har spørsmål



-Søkerwebinar om utviklingsmidlene 
På Zoom tirsdag 30.november – kl. 

1300. Lenke til søkerwebinaret vil 
komme på utlysingssiden

- Seks råd for en god søknad -



Karin: karin.brennholm@hkdir.no
Øyvind: oyvind.rothe@hkdir.no

Utlysing utviklingsmidler 2022

Takk for oppmerksomheten!
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