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Developing Intereuropean Resources for 
Trail builder Training (DIRTT)

› Prosjektet skal utvikle og pilotteste en 
utdanning for konstruktører, 
entrepenører og forvaltere av stier for 
terrengsykling

› Et voksende behov drevet av økende 
interesse for aktiviteten, målrettede 
tiltak fra idrettsorganisasjonene, 
folkehelseinitiativ fra myndighetene og 
utviklingsprosjekter ved 
reiselivsdestinasjoner

› Målet er å heve kvaliteten ved å 
etablere en «Europeisk standard» for 
bærekraftige terrengsykkelstier

› Varighet 36 måneder

› Tildelt 



Partnerne

› International Mountain Bicycling
Association Europe, Nederland

› Scottish Cyclists Union, UK

› DGI, Danmark (tilsvarer 
breddeidrettsdelen i Norsk 
Idrettsforbund)

› Agueda kommune, Portugal

› Bike Plan AG, Sveits

› Edinburgh Napier University, UK

› Opplysningskontoret For 
Terrengsykling, Norge



Vår ERASMUS+ historie

› Initiativ fra UCN (University College Northern Denmark) høsten 2017 om mulig E+ 
samarbeid
• TEFFIC (Transforming Educational Programmes For Future Industry 4.0 Capabilities)

• Møte i Kongsberg, januar 2018

• Oppfølging via Skype

• Søknad mars 2018 (UCN som lead applicant)

• Innvilget 441 720 €

› Henvendelse fra Skupnost VSS (Slovenias forening for høyere yrkesfaglig utdanning) i 
februar 2018, kontakten ble formidlet gjennom Abelia
• STEAMHub (Optimization of Regional Resources for Straightening STEAM Competences)

• Møte i Kongsberg, juni 2018

• Møte i Bled (Slovenia), desember 2018

• Søknad mars 2019 (FTO som lead applicant)

• Avslått



DIRTT søknadshistorie

› Initiativ fra Buskerud Fylkeskommune (reiseliv) i 
desember 2018

› Utgangspunktet var en Europeisk gruppe som hadde 
jobbet fram et prosjekt
• Norsk representant Lars Wraae Jensen, Tråkk&Roll/Nes 

kommune/OFT 

• Prosjektet fikk ingen akademiske samarbeidspartnere til 
søknadsrunden i 2018

• ERASMUS+ søknad var derfor ikke utviklet

› FTO utviklet en søknad basert på erfaringene med TEFFIC 
UCN og arbeidet som terrengsykkelgruppen hadde gjort

› Søknaden ble videreutviklet på et to dagers arbeidsmøte 
i Kongsberg i januar 2019 der alle partnere var tilstede

› Underveis var det en kontinuerlig prosess med 
epostutveksling og flere Skype møter mellom partnerne



DIRTT søknadshistorie

› Søknaden ble kvalitetssikret på et 
møte ved Osloregionens kontor i 
Brussel i mars 2019

• Her fikk vi verdifulle 
tilbakemeldinger fra Sjur Rynningen 
Bie-Lorentzen som har fungert som 
evaluator av ERASMUS+ søknader

› Søknaden innsendt mars 2019, 
tildelt  387 731 €



Erfaringer

› Bruk godt prosjektplanleggingshåndverk når søknaden utvikles

• Konkrete målbare prosjektmål

• Tydelige milepæler med konkrete produkter

› Bruk ressursene i DIKU – be om hjelp og spør hvis du er i tvil!

• De er kompetente og hyggelige ☺

• Delta på seminar for søknadsutvikling og Oppstarts- og erfaringsseminar 

› Etabler  tydelige og transparente rutiner for prosjektgjennomføringen

• Her er det mye å lære av DIKU

› Vær tydelig og grundig i kommunikasjonen med partnerne, avklar forventninger

› Gjennom ERASMUS+ programmet får vi et ferdig etablert system for gjennomføring 
av flernasjonale prosjekter, noe man ikke ville fått med nasjonale programmer
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