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Småskala partnerskap

Ny ordning



Kvifor ein ny type ordning?

• Få med fleire inn i Erasmus+ programmet -

utvide målgrupper OG få nye søkarar

• Innhaldsmessig: kompetansebygging i 

organisasjonene som deltek og erfaring i 

internasjonalt samarbeid

• Tilnærming: Sjølvstendige prosjekt for å løyse 

spesifikk tematikk eller’ såkornmidler’ til å 

prøve ut partnarskap/spørsmålstilling før ein

går videre med større prosjekt
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Struktur på presentasjonen

• Målgrupper og tema i småskala 

partnarskap

• Prosjekteksempel

• Krav til søkarar

• Kva kan ein søke om/budsjett



Eksempel på tema

• Utviklingsprosjekter generelt som kommer 

lokalsamfunn, barn, unge og voksne til 

gode 

• Inkluderingsprosjekter

• Integrasjonsprosjekter

• Styrke samarbeid mellom offentlige og 

ideelle aktører

• Utforske frivillige organisasjoner 

sine muligheter til å bidra inn i 

lokalsamfunnsutviklinga

• Styrke internasjonalt - lokale samarbeid

, 



Målgrupper – kven kan søke

Bibliotek, frivillige organisasjonar, 

ungdomsorganisasjonar, NAV, 

idrettsforeningar, frivillighetssentraler, 

lokalt næringsliv

= tenk grasrotandelen!



Kva så med skular?

• Barnehagar, grunnskular, vidaregåande

skular og organisasjonar innanfor

vaksne si læring kan også søke desse

midlane

• Fokus på nye deltakar som vil bli kjent 

med programmet og/eller har 

spesifikke tema dei vil undersøke som 

ikkje krev eit stort budsjett



Eksempel på prosjekt: Sport

Utfordring: Inkludere personar i fysisk aktivitet 

som elles ikkje ville fått tilbod

Mål: Gje enkel tilgang til fysiske aktivitetar, 

spesielt for grupper som er underrepresentert 

pga ulike hindringar (feks lavinntektsfamilier)

Innhald : Introduksjonskonferanse og 

forberedelsesmøte, internasjonal 

idrettskonkurranse kor utøverar frå alle 

partnerorganisasjonene deltek, trenerworkshop, 

nasjonal tredagers konkurranse i kvart av 

partnerlanda.
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Eksempel  på prosjekt: Integrering 

Utfordring: Integrere vaksne

innvandrarar inn i arbeidslivet

Mål: Gje arbeidstrening, språkopplæring 

og fast arbeid og/eller skape eigen 

arbeidsplass

Innhald :Innvandrarar organiserer kafe 

der dei lagar mat, serverer og handterer 

gjester og betaling. Samarbeid med 

hospitering i andre land for å sjå kva 

tiltak dei har i høve arbeidstrening
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Eksempel  på prosjekt: frivillig arbeid 

Utfordring: Personar som slit med 

mental helse er isolert og i lite fysisk 

aktivitet

Mål: Lage eit fast tilbod der dei kan 

møtes ute i naturen og gjere noko som 

følest nyttig og gjev mestring

Innhald : Tilbod frå lokalt hagelaget om 

kjøkkenhage/pallekarmer og kursing i 

hagestell vår-sommar-haust. Matlaging 

på vinteren.
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Eksempel  på prosjekt: Skule

Utfordring: Dårleg tilpassa og relevant  

engelskopplæring i yrkesfag (fellesfag)

Mål: Målrette og tilpasse engelsk 

undervisninga slik at den vert relevant for 

elevane innanfor sitt fagfelt. 

Innhald : Lærarar og instruktørar

hospiterer hjå kvarandre og utvekslar

metodar og verktøy. Lagar workshop for 

sine kollegaer for erfaringsdeling 
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Eksempel  på prosjekt: yrkesfag + 

lokalsamfunnsutvikling

Utfordring: Fråflytting frå mindre 

lokalsamfunn

Mål: Få fleire ungdommar/unge vaksne til 

å vende tilbake til sitt  lokalsamfunn og 

finne arbeid eller skape ei  bedrift

Innhald : Skule og bedrifter samarbeider 

rundt besøkt til lokale bedrifter, tilbyr faste 

praksisplassar for ungdom,  tilbyr 

arbeidsveke, utvikle betre rådgjevarteneste
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Krav/innhald småskala partnarskap

• Minimum 2 partnarar – ein

europeiske partnar

• Må vere ein organisasjon – ikkje

enkeltindivid

• Varigheit 6-24 mnd

• Budsjett: søke enten euro 30.000 

eller 60.000



Kva kan ein få støtte til?

• prosjektadministrasjon 

• partnarmøter

• seminar, kurs

• arbeid (lønn)

• overnatting 

• materiell 

• reiser 

• utstyr



Søknadsfrister 2021

20. Mai

3. November

Sport: Opptak av søkerwebinar

Søkerportal sport

Vi gjev rettleiing - ta kontakt!

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


diku.no

Spørsmål?


