
Samarbeidspartnerskap



I korte trekk

For alle sektorer

Stort sett samme samarbeidsmuligheter som før

Fokus på utvikling, overføring og testing av innovativ praksis

Søknadsfrist er 20. mai (12:00)
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Struktur på dagens presentasjon

• Partnerskapets rammer

• Prosjekteksempler

• Budsjett

• Arbeide med søknaden

• Nytt søknadsskjema



Partnerskapets rammer



Partnerskapets målsetning

• Øke kvaliteten og relevansen på 

utdanningen/opplæringen

• Utvide nettverk

• Styrke institusjonen

• Partnerskapet skal utvikle, overføre eller 

spre innovativ praksis

• Partnerskapet jobber med en tematikk 

som er relevant innen Erasmus+



Tversektorielt samarbeid

• Man søker til den sektor der prosjektet

passer best ikke nødvendigvis der 

institusjonen kommer fra. 

• Store muligheter til tversektorielt 

samarbeid



Rammer

• Deltakere fra minst 3 programland

• Må være koblet til minimum ett prioritert 

område i programmet

• Kan ha med partnere fra land utenfor 

Europa

• Inntil 400 000 €

• 1 til 3 års varighet (et prosjekt kan 

forlenges, men kan maksimalt vare i 36 

måneder)

• Aktiviteter skal (stort sett) finne sted der 

prosjektdeltakerene kommer fra



Prosjektresultat

• Det forventes at prosjektene skal utvikle 

innovative resultater

• Resultatene skal være “re-usable, 

transferable, up-scalable”

• Er en fordel om resultatene kan brukes I 

flere sektorer. 

• Man forventes spre resulatetene sine

• Målrettet spredning gir større effekt



Overgripende tema

Bærekraftig

Inkludering og mangfold

Digital dimensjon

Programguiden s. 175-191



Prosjekteksempler



Kidsa Øvsttun AS – barnehage/skole

• Utgangspunkt: 

• Synet på barn, lek og læring varierer sterkt mellom ulike land i 

Europa

• Samarbeid mellom barnehager og hjem er avgjørende for barns 

trivsel, læring og utvikling

• Prosjekt:

• Å utvikle en veileder som skal hjelpe barnehagelærere til å forstå 

og snakke med de foresatte i ulike familiesituasjoner og med 

variert kulturbakgrunn

• Resultat:

• En skriftlig veileder og et opplæringsprogram.

• Ca 200 barnehagelærere i de 5 partnerlandene har fått 

opplæring

• HVL har brukt resultatene i barnehagelærerutdanningen

• Prosjektdeltakere ble invitert til en barnehagekonferanse i regi av 

Europakommisjonen fordi prosjektet er et eksempel på «best 

practice», som har stor spredningsverdi



Blått kompetansesenter – VET

• Utgangspunkt: 

• Dårlig eller ikke-eksisterende system for 

validering av ikke-formell kompetanse innen 

havbruksnæringen

• Prosjekt:

• Partnerskapet utviklet et system for validering 
av uformell kompetanse samt 

opplæringsmoduler innenfor næringen.

• Resultat:

• 48 elever/lærlinger fra tre selskap har brukt 

modulene inn i fagbrevet og alle 48 har 

bestått fagprøven. Samtlige firma vil bruke 
opplæringmodulene for resterende arbeidere 

som ikke har fagbrev slik at de kan oppnå 

dette



Universitetet i Stavanger – KA203

• Utgangspunkt: 

• Et behov for bedre og mer tilgjengelig 

dirigentstudier gjennom digitalisering

• Prosjekt:

• Partnerskap som utvikler nettkurs i samarbeid med 

arbeidslivet, med mål om å gjøre dirigentstudier 
mer tilgjengelige 

• Resultat (forventet):

• Online MOOC i dirigering 

• Studier/kurs som kombinerer MOOC med 

samlinger/on-campus («blended learning»)



Folkeuniversitet Øst – Voksnes læring

• Utgangspunkt: 

• Innvandrere trenger arbeid, språk og 

integrering

• Helse- og omsorgssektoren trenger 

personale

• Prosjekt:

• Strategisk partnerskap som utviklet kurs 

som kombinerte fagspesifikk 

språkopplæring med praksis

• Resultat:

• 179 personer deltok i pilotkurs

• Over 70 fikk jobb etterpå

• Ble nominert til europeisk 

voksenopplæringspris

Foto: Folkeuniversitetet Øst



Budsjett



Generellt om budsjett

• Alle aktivitetstyper genererer et budsjett

• Budsjettet må være realistisk og stå i 

forhold til de foreslåtte aktivitetene

• Rom for små og store prosjekt -

proporsjonalitet

• Forklar store summer 

• Assosierte partnere kan ikke få

finansiering

• Innebakt egenandel

• Overgang til ny finansieringsmodell

• Sport og europeiske NGO:er bruker 

allerede denne modellen 

• 120.000 / 250.000 / 400.000



Enhetskostnader

• Project management and implementation

• Transnational project meetings

• Project results

• Multiplier events

• Learning, teaching and training activities



Project management 

and implementation

Støtte til administrasjon og implementering 

av prosjektet

• Planlegging og drift av partnerskapet 

• Lokal prosjektaktivitet

• Informasjon

• Spredning av resultat

• Etc.

500 € per mnd for koordinator, 250 € per mnd

for partnere



Transnational project

meetings

• Prosjektstyringsmøter

• Antall møter og deltakere må 

begrunnes

• Støtte til reise og opphold 



Project results

• Lønnskostnader knyttet til utvikling

• Ulike satser avhengig av land og kategori

• Vær realistisk – se i forhold til resultat og 

totalt budsjett

• Overblikk over estimerte dagsverk for de 

ulike elementene



Multiplier events

• Spredningstiltak. Fok eksempel

konferanse, kurs eller workshop

• Støtte til arrangering av møte

• Støtten baseres på antall deltakere

(nasjonale, internasjonale, digitale)



Learning/teaching/training 

activities

• Forskjellige mobilitetsaktiviteter for 

ansatte/studenter/elever/lærlinger som 

skal bidra til å nå overordnede mål for 

prosjektet

• Støtte til reise og opphold



Andre kostnader

• Special needs support

• Exceptional costs

• Grønn reise

• Inkludering



Veien videre



Søknadsprosessen

• Forankring og ansvarliggjøring av 

partnerne og dine kollegaer 

• Involver et eventuelt støtteapparat tidlig i 

prosessen

• Begynn tidlig – ikke la søknaden ligge til 1 

uke før innsending

• Ny Erasmusportal der søknadsskjemaene 

finnes. 

• Søkerwebinar 21. april (14:00-15:30)

• Opptak av søkerwebinar for sport

• Søkerportal sport

• Les programguiden!

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-erasmus-sport-info-day_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Oppsummering

Fortid Nåtid Nær fremtid Fremtid

Hva er bakgrunnen til prosjektet 

eller initiativet (et definert 
problem, et behov for forandring 
eller utvikling)?

Finnes det en god (og 

tilgjengelig) behovsanalyse (en 
rapport for eksempel)?

Hvilke tiltak og aktiviteter har 
allerede funnet sted?

Hva er prioriteringene på 

regionalt, nasjonalt, eller 
europeisk nivå (finnes det en 
internasjonaliserings-strategi 

eller europeisk utviklingsplan)?

Hva er utviklingen på feltet i dag 
(hva står på dagsorden i de 
forskjellige partnerlandene)?

Hvilke løsninger ønsker dere å 

implementere… Når? Hvor? 
Hvorfor samarbeide 
internasjonalt? 

Hvem  skal dere samarbeide 

med?

Hvorfor valgte dere partnerne 

deres og prosjektets 
målgruppe?

Er den skisserte løsningen 
relevant for alle partnere?

Hva er det endelige målet når vi 

ser på målbar effekt og 
permanent forandring?

Hvordan vil dette påvirke 
utdannings- og 

opplæringssektoren i
partnerlandene?



diku.no

Spørsmål?


