
Søknadskrivingsseminar

Erasmus+ Strategiske partnerskap

Oslo, 6.2.2020

Programmet begynner 10:00

Internett:

1) Koble til Konferanse-Gjest

2) Åpne din nettleser

3) Skriv inn email

4) Godta betingelser x2

5) Surf



Hvem sitter i salen?

Representanter fra institusjoner fra hele utdanningssektoren som skal søke på:

1. Strategiske partnerskap (KA201, 202, 203, 204)

a) Som fremmer innovasjon

b) Utveksling av god praksis

2. Skoleutvekslingspartnerskap (KA229)



Nytt i 2020

• Mulighet å søke om ekstra midler til green 

travel

• Oppdaterte onlineskjemaer

• Men husk å skriv teksten i Word

• Organisation ID har erstattet PIC-koden



Organisasjons ID

• PIC er omgjort til en ny OID

• Brukes i alle Erasmus+-tiltak som driftes 

av Diku (og Bufdir)

• Sjekk om dere har en OID her

• Alle partnere i en søknad må også ha en 

OID.

• Assosierte partnere trenger ikke OID

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration


Fylkes- og kommunesammenslåing 

• Fylkeskommuner eller kommuner må 

enten oppdatere informasjonen om 

organisasjonen eller lage en ny 

organisasjon

• Skoler etc. bør oppdatere eposter og 

liknende knyttet til OID. 

• Alle som har fått nye epostadresser må 

oppdatere EU-Login (eller lage ny)

• Kontakt Diku dersom dere er usikre



Brexit

• Storbritannia blir med ut programperioden

• Britiske partnere deltar ut prosjektperioden

• Det er uavklart hva som vil skje med neste 

programperiode.



Søknadsbehandling

• Innsending

• Gyldighetssjekk

• Validering

• Dobbeltfinansiering

• Kvalitetssjekk av en eller to eksperter

• Relevans (30 poeng)

• Partnerskap (20 poeng)

• Prosjektdesign (20 poeng)

• Virkning og spredning (30 poeng)

• Rankingliste per tiltak

• Budsjettjustering

• Fordeling



Søknadsfrist

• 24. mars, 2020, klokken 12:00

• NB: Søknaden kan skrives på et hvilket 

som helst EU-/EØS-språk





Nytt og større program 2021-2027

• Evolusjon ikke revolusjon

• Større

• Mer inkluderende 

• Forenkling og fleksibilitet

• I tråd med norsk politikk:

• Kobling forskning, innovasjon og utdanning

• Kobling til arbeidsliv og livslang læring

• Demokrati og medborgerskap, bærekraftig 

utvikling, folkehelse og livsmestring



Noen stikkord om ny programperiode

• Omstrukturerte mobilitetstiltak

• Elevmobilitet i skole (dagens skoleutvekslingspartnerskap 

utgår)

• Omstrukturerte partnerskap

• Sekkebeløp – forskjellige nivåer

• Fire typer

• Small-scale partnerships

• Cooperation partnerships

• Partnerships for innovation

• Forward-looking partnerships



Møt en ekspert



diku.no

Hvor skal jeg nå?

1. Skoleutvekslingspartnerskap KA229 (her - Tjuvholmen)

2. Strategiske partnerskap for skole/barnehage KA201 (opp fra entréen - Modum)

3. Strategiske partnerskap for VET og fagskole KA202 (denne etasjen - Svalbard)

4. Strategiske partnerskap for høyere utdanning KA203 (denne etasjen - Mjøsa)

5. Strategiske partnerskap for voksnes læring KA204 (opp fra entréen - Trollveggen)

Usikker? Spør oss!


