
Erasmusseminaret 2020 (Dag 1/3)

Erasmus+ 2021-2027 - Nytt program 



Åpning av Erasmusseminaret

v/ Vidar Pedersen, fagdirektør, Diku 



Hilsen fra Henrik Asheim

Forsknings- og høyere utdanningsminister 

Henrik Asheim



Åpning av Erasmusseminaret

v/ Vidar Pedersen, fagdirektør, Diku 



Hvorfor er Erasmus+ viktig for 

Norge? 

v/ Mads Gravås, Seniorrådgiver, KD  



Årets Erasmusinstitusjon 2020

v/ Vidar Pedersen, fagdirektør, Diku



Årets 

Erasmus-

institusjon 

2020 er …



Hilsen fra Henrik Asheim

TAKKETALE ved rektor ved NMBU

Sjur Baardsen



Erasmus+ in the European Project

v/ Vanessa Debiais-Sainton, Head of Unit for Higher

education, the European Commission



diku.no

Pause & beinstrekk

Vi er tilbake 11:20 



Psst! Det er en 

pause i seminaret. Vi 

er tilbake 11:20 ☺

Vi viser hvert 

øyeblikk 

origamivideoen! Ha 

et A4-ark klart!





Program torsdag 26. november 

10.00-10.15 Åpning av Erasmusseminaret 2020

10.15-10.40 Hvorfor er Erasmus+ viktig for Norge?

10.40-10.45 Årets Erasmus-institusjon 

10.45-11.10 Erasmus+ i det europeiske prosjektet 

11.10-11.20 Pause & beinstrekk 

11.20-11.45 Endringer og nye muligheter i ny programperiode 

for Erasmus+ – et dypdykk i tiltakene rettet mot HU 

11.45-11.50 Hilsen fra ny utdanningsråd i Brussel 

11.50-12.00 Tidsplan for utlysninger i ny programperiode

12.00 Slutt på Webinar 1: Erasmus+ 2021-2027

Photo by Michael Fousert on Unsplash



Aktuelle programmer 

og tilskudd

Utdanningskvalitetsprisen for høyere 

utdanning

• En million kroner for å belønne godt arbeid med 

utdanningskvalitet

• Frist for nominasjon: 31.01.2021

UTFORSK

• Programmet støtter etablering av varige 

samarbeidsrelasjoner med utvalgte land

• Søknadsfrist: 01.02.2021



Portugal

Søknadsfrist

11.12.2020

Romania

Søknadsfrist

15.01.2021
(mobilitet)

15.02.2021
(samarbeid)

Tsjekkia

Søknadsfrist

10.02.2021
(mobilitet)

17.02.2021
(samarbeid)

Slovakia

Planlagt

Januar 2021

Polen

Planlagt

Januar 2021

Slovenia

Planlagt

Januar 2021

Kroatia

Planlagt

Vår 2021

EØS-midlene utlysninger

Alle utlysninger: www.diku.no

E-post: eeanorwaygrants@diku.no

http://www.diku.no/
mailto:eeanorwaygrants@diku.no


Bidra til kapasitetsbygging og sosial utjevning i Europa gjennom utdanningssamarbeid.

1. Inkluder nye land i ditt internasjonale nettverk

2. Bygg på eksisterende Erasmus+-prosjekt med finansiering fra EØS-midlene

3. Bidra til kapasitetsbygging og sosial utjevning i Europa

4. Gi studenter på utveksling et høyere stipend enn Erasmus+

5. Bidra til ny kunnskap om tema som digitalisering, inkluderende undervisning m.m.

5 gode grunner til å bli med



Webinar:

«Hva kan EØS-midlene tilby 

norsk høyere utdanning?»

19. januar 2021

Mer informasjon på: www.diku.no

E-post: eeanorwaygrants@diku.no

http://www.diku.no/
mailto:eeanorwaygrants@diku.no


Program torsdag 26. november 

10.00-10.15 Åpning av Erasmusseminaret 2020

10.15-10.40 Hvorfor er Erasmus+ viktig for Norge?

10.40-10.45 Årets Erasmus-institusjon 

10.45-11.10 Erasmus+ i det europeiske prosjektet 

11.10-11.20 Pause & Beinstrekk 

11.20-11.45 Endringer og nye muligheter i ny programperiode 

for Erasmus+ – et dypdykk i tiltakene rettet mot HU 

11.45-11.50 Hilsen fra ny utdanningsråd i Brussel 

11.50-12.00 Tidsplan for utlysninger i ny programperiode

12.00 Slutt på Webinar 1: Erasmus+ 2021-2027

Photo by Michael Fousert on Unsplash



Les gjerne

nyhetsbrevet vårt

• Informasjon

• Inspirasjon

• Søknadsfrister

• Arrangementer

Gå til nyhetsbrev.diku.no



Nye rapporter fra Diku

Dikus rapportserie 1/2020

Samarbeid mellom høyere utdanning og 

arbeidsliv – internasjonale perspektiv

Dikus rapportserie 2/2020

Erasmus+ i norsk høyere utdanning

Dikus rapportserie 3/2020

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020

Du finner dem på diku.no

http://www.diku.no/


Er du på Facebook?

Det er vi også!

Følg oss

– så følger du med



Aktuelle notater

Dikus notatserie 1/2020

Etablering av mentorordninger 

– en kartlegging av institusjonenes arbeid og 

behov for dialog og erfaringsdeling

Dikus notatserie 2/2020

Arbeidsrelevans i høyere utdanning 

– eksempler fra Sentre for fremragende 

utdanning

Du finner dem på diku.no



Psst! Det er en 

pause i seminaret. Vi 

er tilbake 11:20 ☺



Endringer og nye muligheter i ny 

programperiode for Erasmus+  
Et dypdykk i tiltakene rettet mot høyere utdanning 

v/ Ieva Serapinaite, seniorrådgiver, Diku



Det europeiske kunnskapsområdet

Det europeiske utdanningsområdet

Det europeiske forskningsområdet

Handlingsplan for digital undervisning

Det europeiske høyere utdanningsområdet



Den nye Erasmus+ perioden

Evolusjon, ikke revolusjon

Noen evolusjoner kan ha ringvirkninger som brer seg videre

Mer

inkluderende

Mer

fremtidsrettet 

Mer 
samskapende

Mer 
bærekraftig

Mer 
internasjonal



Den nye Erasmus+ strukturen  
KA1 Mobility of 

individuals

KA2 Cooperation for innovation 

and exchange of good practices

KA3 Support for policy 

reforms 

Jean Monnet 

actions

Mobility of learners 

and staff

• European mobility

• Global mobility 

(ICM)

Youth participation 

Discover EU

Multilingualism  

Partnerships for cooperation

• Small-scale partnerships

• Cooperation partnerships

• Capacity building

Partnerships for innovation

• Alliances

• Forward-looking projects

Partnerships for excellence 

• Teacher academies

• Centres for vocational 

excellence

• Erasmus Mundus joint 

master degrees 

• European universities

Sport

Youth

Open methods of coordination 

Policy experimentations

EU-wide or international 

surveys as well as thematic 

and country-specific expertise

Transparency and recognition 

of skills and qualifications, as 

well as transfer of credits 

Policy dialogue with 

stakeholders within and outside 

the European Union

Cooperation with international 

organisations 

JM higher education

• JM Modules

• JM Chairs

• JM Centres of 

Excellence

JM in other fields of 

education and 

training (in Europe)

Support to 

designated 

institutions 

Online cooperation platforms: Erasmus+ virtual exchanges, Europass, Euroguidance, Eurydice, SEG, Euroepan 

Youth portal, eTwinning, EPALE, etc.  



EUROPEISK OG GLOBAL MOBILITET 



Individuell mobilitet

Inkludering

Alle studieretninger på alle nivå; personer med færre muligheter; 
flere former for mobilitet

Digitalisering

Digitalisering av administrative og pedagogiske systemer, BIP og 
internasjonalisering av studieprogram 

Grønnere profil

Bevisstgjøring om klimamål, miljøvennlige valg og grønnere 
praksis på campus

Internasjonal dimensjon

Flere muligheter for internasjonalt samarbeid med partnere 
utenfor Europa



PARTNERSKAP FOR SAMARBEID 



Samarbeidspartnerskap

Småskala partnerskap 
For organisasjoner med liten administrativ kapasitet eller ingen erfaring til å 
gjennomføre internasjonale prosjekt

Større partnerskap 

Flere partnerskapstyper ifht. mål, størrelse, kompleksitet og varighet

Sektorielle og tverrsektorielle partnerskap  

Idrettssamarbeid

Utvidelsen av sportsprogrammet vil omfatte mobilitet og kapasitetsbygging

Kapasitetsbygging

Samarbeid om modernisering og internasjonalisering av høyere utdanning



PARTNERSKAP FOR INNOVASJON 



Allianser

Innovasjonsallianser (innen høyere utdanning)

Tettere koblinger mellom høyere utdanning og arbeids-/næringslivet

Innovasjon og entreprenørskap innen høyere utdanning  

Nye, innovative og tverrfaglige tilnærminger til undervisning og læring

Innovasjonsallianser (tverrsektorielle)

Tverrsektoriell samarbeid om utvikling av ferdigheter

Kartlegging av megatrender og utvikling av kompetansetilbud 

Fremtidsrettede prosjekt 

Identifisering og oppskalering av fremtidsrettede ideer for politikkutvikling

Støtte til ulike innovasjonsprosjekt som bidrar til sosial samhørighet



PARTNERSKAP FOR EKSELLENS



Partnerskap for eksellens

Europeiske lærerakademier

Kvalitet i lærerutdanning med fokus på inkludering og flerkulturalitet

Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring

Kvalitetsutvikling i yrkesutdanningssystemer 

Grunnopplæring av unge mennesker og omskolering av voksne

Erasmus Mundus fellesgader

Fremragende kvalitet, talentrekruttering og internasjonalisering

Europeiske universiteter

Bredere og dypere internasjonalt samarbeid

Kobler utdanning, forskning, innovasjon og samfunnsdimensjon



SYNERGIER 



Et hav av muligheter

Erasmus+

Horisont Europa

Kreativt Europa 

Internasjonale ordninger 

Nasjonale program



Takk!

Kontakt: erasmus@diku.no



Hilsen fra utdanningsråd i Brussel 

v/ Hege Landmark-Høyvik, utdanningsråd ved den norske 

EU-delegasjonen i Brussel



Hilsen fra Henrik Asheim

Utdanningsråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel

Hege Landmark-Høyvik



Tidsplan for utlysninger i ny 

programperiode

v/ Vidar Pedersen, fagdirektør, Diku 



Tidsplan for utlysninger i 2021

• Hvilke tiltak har ikke utlysning i 2021? 

➢ Global mobilitet 

➢ Kapasitetsbygging

➢ Europeiske universitet 

• Den nye budsjettmodellen for partnerskap er 

også utsatt med ett år, men blir først testet for 

partnerskap innen Sport i 2021

• Oppdateringer fra Europakommisjonen

• Utlysning og Programme Guide 2021 er forsinket på grunn av budsjettforhandlinger 

• Muligens er søknadsfrister utsatt: nye søknadsfrister tidligst i mars og april 



Prosjektetableringsstøtte Erasmus+ 

- ny programperiode2021-2027

Støtte til å utarbeide søknad til Erasmus+ sentraliserte 

tiltak.

Beløp:

• Sport og Jean Monnet: 50 000 som koordinator / 25 000 

som partner

• Alle andre sentraliserte tiltak: 100 000 som koordinator / 

50 000 som partner

Aktiviteter: 

• Reise- og møtekostnader

• Lønn for ansatte i organisasjonen som tildeles 

prosjektetableringsstøtte

• Kostnader i forbindelse med ekstern assistanse og 

rådgivning 



Prosjektetableringsstøtte Erasmus+

- ny programperiode2021-2027

Søknad til Diku må inneholde:

• identifiserte partnere

• klar plan for det sentraliserte prosjektet

• en arbeidsplan for søknadsarbeidet

• budsjett

Ny utlysning kommer snart. Det er ingen 

fastsatt søknadsfrist, men det oppfordres til 

å søke så fort det planlagte Erasmus+ 

prosjektet begynner å ta form.



Takk for at du deltok i dag!

Neste uke har vi to tematiske webinarer:

• 1. desember: Administrasjon, samarbeid og 

samspill mellom tiltak (10:00 – 12:30)

• 3.desember: Et digitalt, inkluderende og 

interaktivt Erasmus+ og sosial samling i 

Gatherly! (10:00 – 14:00)

Meld deg gjerne på hvis ikke du allerede 

har gjort det!



diku.no

Flere spørsmål?

erasmus@diku.no


