Den internasjonale dimensjonen i
Erasmus+
Erasmusseminaret 2019

Overordnede mål
• Stryke kvaliteten på europeisk høyere utdanning

• Styrke EU-land som attraktive studiedestinasjoner
• Fremme mellommenneskelig forståelse
• Bidra til bærekraftig sosioøkonomisk utvikling i
partnerland, gjennom mobilitet mellom partnerland
og programland

Budsjettposter
• Development Cooperation Instrument (DCI)
• The European Neighbourhood Instrument (ENI),

• The Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)
• The Partnership Instrument for cooperation with third
countries (PI)
• The European Development Fund (EDF)

Totalt budsjett for 2020, EUR 395 mill.

Den internasjonale dimensjonen i
Erasmus+
• International credit mobility (ICM)
• Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD)
• Capacity Building in the field of Higher Education (CBHE)
• Jean Monnet activities (JM)

Credit mobility
• International strand to fund 180,000
scholarships for mobility to / from with
partner countries
• Short-term studies (3-12 months) or
traineeships abroad that count to a degree
back home

• At bachelor, master and doctoral level…
• …and for staff (5 days – 2 months)

Erasmusmundus Joint
Master Degrees
• Excellent integrated Master courses
offered by consortia of 3+ HEIs from
Programme (and Partner) Countries
• Attract best students worldwide through
EU-funded scholarships (four years'
intakes)

• 12 – 24 month courses with study in 2+
countries; joint or multiple degrees
• Programme-Country institutions may
submit a proposal on behalf of an
international consortium

Capacity Building in the field
of Higher Education
• Joint project focus on HEI capacities

• Structural projects focus on HE reform

2-3 year Partnerships of HEIs from
programme and partner countries
Southern Mediterranean, Eastern Europe,
Western Balkans, Russia, Asia & Central
Asia, Latin America, Africa, Caribbean,
Pacific (ACP)

Jean Monnet Activities

• Focus on European integration
studies

• Teaching and research (Modules,
Chairs, Centres of Excellence)

• Policy debate with academic world
(Networks, Projects)

• Support to activities of institutions

Søknadsfrister og budsjett 2020
Calls 2020

Deadline

Budget (approx)

International credit
mobility

5 February 2020

EUR 178 million

Erasmus Mundus Joint
Master Degrees

13 February 2020

EUR 175 million tbc
47 new masters

Capacity Building for
Higher Education

5 February 2020

EUR 160 million
Ãppr 175 projects

Jean Monnet Actions

20 February 2020

EUR 18.1 million

Hvorfor delta?
• Stort potensiale for norske institusjoner til å utvikle og styrke eksisterende
partnerskap og strategiske allianser, og til å etablere nye, innenfor områder der
partnerne har felles interessere og kan utfylle hverandre
• Bidrar til å øke kvaliteten og den internasjonale profilen på utdanningen både i
Norge og partnerland
• Bidrar til å styrke kunnskap og kompetanse hos ansatte og studenter som deltar
og er aktive i en utfordrende internasjonal kontekst
• Åpner for synergier mellom Erasmus+, Horisont 2020 og nasjonale ordninger for
samarbeid om forskning- og høyere utdanning

E+ prosjektetableringsstøtte, sentraliserte tiltak
Kostnader som dekkes:
•

Reise- og møtekostnader både for søker og andre
partnere i prosjektet

•

Lønn for ansatte i organisasjonen som tildeles
prosjektetableringsstøtte (ikke andre partnere i
prosjektet)

•

Kostnader til kjøp av ekstern assistanse og rådgivning

•

Kostnader knyttet til tilrettelegging for deltagelse av
personer med særlige behov

Støttebeløp: Inntil kr 50 000,- partner, inntil kr 100 000,koordinator. Åpen søknadsfrist til Diku i Espresso.
Mer info: https://diku.no/programmer/erasmusprosjektetableringsstoette-pes-sentraliserte-tiltak

Mer informasjon om den internasjonale
dimensjonen i Erasmus+
Diku:
International credit mobility Vegard Furustøl Vibe:
vegard.vibe@diku.no

Erasmus Mundus Joint Master Degrees Unni K. Sagberg:
unni.sagberg@diku.no
Capacity Building in Higher Education Sidsel Holmberg:
sidsel.holmberg@diku.no
Jean Monnet activities Thomas de Ridder:
thomas.de.ridder@diku.no

EU-kommisjonen:
Information on Erasmus+ funding opportunities
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Mer inspirasjon…
Noen norske prosjekter, Diku.no:
JM: Studentaktiv læring om europeisk integrasjon
https://diku.no/programmer/erasmus-jeanmonnet/studentaktiv-laering-om-europeisk-integrasjon
CBHE: Verden trenger flere og bedre optikere
https://diku.no/programmer/erasmuskapasitetsbygging/verden-trenger-flere-og-bedreoptikere
EMJMD: https://diku.no/aktuelt/resultatene-fra-erasmusmundus-tildelingen-er-klar

The Erasmus+ Project Results Platform
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Takk☺

diku.no
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Den internasjonale dimensjonen
ved USN – hvordan VI gjør det
• Internasjonal seksjon – generelle oppgaver +
spesialistoppgaver
• En av spesialistgruppene > PROSJEKTGRUPPE (3-4
kontaktpersoner)
• Ansvar for å følge opp nasjonale og europeiske
(desentraliserte og sentraliserte) utlysninger
• Jobber mot fagmiljøene – tilbyr administrativ støtte i
prosessen fra idé til levert søknad
• Ulik tilnærming ved ulike søknader
• Avgrenser internasjonal dimensjon til to utlysninger:
CBHE (kapasitetsbygging) og ICM (global mobilitet)

26.11.2019
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Universitetet i Sørøst-Norge: Den internasjonale
dimensjonen
• God uttelling på E+-prosjekter med «internasjonal dimensjon» – (samarbeid med partnere
utenom programlandsonen)
• Flere ansatte med stor internasjonal kontaktflate – prosjektene har ofte sitt opphav i «peer to
peer»-samarbeid
• En del fagmiljøer med internasjonal mer enn europeisk tilnærming? Dedikerte fagpersoner
som VIL noe
• SI (Internasjonal Seksjon) har jobbet aktivt med å presentere utlysningene, f.eks. gjennom
nyhetsbrev, presentasjoner, nettverkstenking overfor faglig ansatte
• Interessenter blir koblet til spesialister for de forskjellige utlysningene
• 3-4 personer i teamet
• Dialog om fagfelt, relevans, teamoppsett, forankring i eget fagmiljø m.m.

26.11.2019
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Universitetet i Sørøst-Norge: Den
internasjonale dimensjonen
• Koordinerer ett og har fått tildelt et nytt
kapasitetsbyggingsprosjekt
• Litt ulik tilnærming fra SIs side: OCULUS
(optometri) – inn på slutten, TESS
(management og miljøteknologi) – pådriver og
igangsetter
• Nyttige erfaringer – men sistnevnte innebærer
mer arbeid☺!

26.11.2019
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Global Mobilitet
• Seksjon for internasjonalisering (SI) kontakter fagmiljø direkte – hvor vi
ser et mulig potensiale
• Guider fagmiljø på hvordan knytte dette til studieprogram
• Fagmiljø får frister til å levere utkast til søknad før jul (15.12)
• Leses gjennom av SI - fagmiljøene får tilbakemeldinger på utkast
(medio januar)
• SI tar endelig avgjørelse på hvilke land/samarbeid som prioriteres
• Søknad leveres primo februar
• Synergier med andre DIKU-finansierte prosjekter (NORPART, CBHE,
Eurasia)
• Nye samarbeidspartnere
• Internasjonal seksjon som prosjekteier – aktiviteten skjer i fakultet
(«hvem gjør hva»- utfordring)
26.11.2019
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CBHE – KA2 - kapasitetsbygging
•
•
•
•
•
•

«Tung» søknad – krever betydelig planlegging og forarbeid
Utlysningen kommer normalt i oktober-november, søknadsfrist i februar
Forarbeidet må starte mye tidligere – anbefalt et år før frist
Sonderer fagmiljøene for interesse, kapasitet og kompetanse til å koordinere CBHE
Tverrfaglige koblinger interessante (eks. management og teknologi, helse og maritime fag)
Ved «klaff»: Bruk forrige års utlysning som rettesnor for forarbeidet med søknadsarbeidet pga
sen utlysning ift forarbeidet
• Sjekk EUs prioriteringer innenfor utlysningen – stemmer de med egne ønsker?
• Kartlegg nasjonale prioriteringer for partnerlandene – de bør også stemme med idé og veivalg

26.11.2019
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Prioriteringer
• EUs prioriteringer innen feltet må være styrende – EU vil ha noe igjen for pengene de gir!
• Se om institusjonens interesser/kompetanse/strategi sammenfaller med EUs priorieteringer –
gir et godt utgangspunkt for videre arbeid
• Vær nøye med å sjekke nasjonale prioriteringer i partnerlandene – CBHE er en utlysning for
partnerlandene mer enn oss selv – «impact» hos partnerne viktigere enn «impact» i Norge
• Sikre at det faglige teamet internt har tilstrekkelig tyngde og gjennomføringskraft – sololøp
kommer det sjelden noe godt ut av
• Sjekk faglig forankring – kontakt instituttleder for å sikre at teamet har tid til å jobbe med
prosjektet

26.11.2019
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Partnersammensetning
• Hvem ønsker dere å ha i konsortiet? Sjekk med partnere dere kjenner om de kjenner noen med
ønsket kompetanse inn i prosjektideen
• Forskjellige regioner gir ulik uttellingsprosent – men det styrende bør være ønsket om å gjøre noe
innovativt – samt innenfor EUs rammer/prioriteringer
• Sjekk Dikus og EACEAs sider for kravspesifikasjon – nyttig å gjøre dette helt i starten, og ha
guidelines/retningslinjer i planen fra start til mål
• Sjekk at partnerne er «eligible»
• Fordel hvis partnere har tidligere erfaring fra EU-prosjekter, særlig i budsjettøyemed
• Fordel å ta inn ikke-akademiske partnere, illustrerer samfunnsmessig impact/dissemination utover
rent HEI-samarbeid
• CBHE er et slags samfunnsoppdrag - «societal impact» - selv om hovedvekten i prosjektet er mellom
HEIs
• Sjekk – hvis mulig - om det er gitt EU-støtte til tilnærmet like prosjekter tidligere, og til hvilken region

26.11.2019
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Tidslinje – CBHE-forarbeid
•
•
•
•
•
-

Etablering av intern faglig-administrativ arbeidsgruppe – 12 måneder før frist
Intern faglig avklaring på å gå videre – 11 måneder før frist
Kontakte programlandspartnere og ikke-programlandspartnere – 10-11 måneder før frist
Gjennomføre initielle Skype-møter/avklare tilnærming – 9 måneder før frist
Søke Diku om midler til prosjektetablering (PES) – 7-8 måneder før frist:
Svært godt incentiv til å få formalisert samarbeidet, jobbe med søknad og «bli kjent»

• Hvis innvilget, planlegg fysisk «workshop» – fortrinnsvis i partnerland (altså – dem prosjektet er ment
å begunstige)
• Hvis avslag, søk igjen☺ - Diku har løpende frister på PES-søknaden. Se i så fall nøye på
tilbakemeldingen og justér.
• Workshop – anbefalt avholdt 3-4 måneder før frist

26.11.2019
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Tidslinje – CBHE-forarbeid
•
•
•
•

Workshop – i forkant:
Planlegg godt
Avklar problemstilling/forslag til løsning på forhånd (så godt det lar seg gjøre☺)
Anbefaler noen Skype-møter og felles kommunikasjonsplattform er på plass før workshop –
gjør kommunikasjonen smidigere (og lettere) (Eks.: Zoom, Dropbox m.fl.)
• Vær tydelig på å holde prosjektet innenfor EUs rammer – følg med og evt korriger der det er
nødvendig
• Skisser arbeidspakker, ansvar for hver av dem
• Avklar intern ansvarsfordeling: Koble på intern controller (budsjett), og kommunikasjonsavd.,
instituttmedarbeidere? Foreslå ekstern audit i tillegg

26.11.2019
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Tidslinje – CBHE-forarbeid, arbeidspakker
• På workshop/PES-møte: Jobb mye med overordnet innhold i arbeidspakkene –> grunnlaget for
budsjettet
• Fordel ansvar for WPs –> detaljene utarbeides av WP-ansvarlig
• Følg EUs maler for oppsett av arbeidspakker. Kan variere fra år til år, men jobb tentativt ut fra
fjorårets templater
• Vær tydelige på rollefordeling, organiser også et konsortiumsstyre (minimum: koordinator +
repr. for partnerland) for å løse tvister
• Les også Programguiden NØYE - dumt med slurv og misforståelser like før levering

26.11.2019
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Tidslinje – CBHE-forarbeid, budsjett
• Utarbeid edruelig, nøkternt budsjett -> «overbud» fører til trekk i totalbudsjettet, påvirker innholdet i
WP-ene
• Prøv å komme tidlig i gang med budsjettet – mange partnere venter med å signere mandat til de vet
hva deres del av budsjettet er (og mandatet skal signeres av legal representative, som oftest
rektor/vice chancellor o.l.)
• Avtal retningslinjer for budsjettildeling: Kan man stole på noen man ikke kjenner godt?
Varierende praksis: Enkelte forskuddsbetaler, andre refunderer for regning
- MEN, HUSK: Dersom budsjettet ikke holdes eller WP-ansvarlige ikke utfører oppgavene er det
koordinator som står ansvarlig for budsjettet overfor EU
- Gulrot!!: EU-komponent innvilges ved tilslag på søknad
- EU-komponenten er KDs bidrag til prosjektet = samme sum som din (koordinators) del av
totalbudsjettet
- EU-komponenten går til koordinerende institutt ved USN

26.11.2019
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Tidslinje – CBHE-forarbeid, administrativ sjekk, ca 1 måned
før frist
• Sjekk OID-koder (EU-godkjenning, erstatter tidligere PIC) for alle partnere god tid i forveien
• Har de ikke OID, må de søke EACEA slik at de registrert («declared») før fristen. Koordinators
jobb å passe på! Merk at grant agreement ikke blir sendt fra EU før OID er «validated» for alle
partnere
• Ha et ekstra øye med hvordan konsortiet er organisert i forhold til evalueringskriteriene:
Relevans (30 p), prosjektets kvalitet og oppsett (quality of design) (30 p), kvaliteten på konsortiet
(quality of team) (20 p) og virkning/spredning (impact and dissemination) (20 p)
• Sørg for at declaration of honour (egen rektor) og mandater fra partnerne er signert!
• Lykke til☺!

26.11.2019
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Techno-Economic-Societal Development Training in Sri
Lanka
Chamara Kuruppu, School of Business &
Thor-Egil Eide, Section for Internationalisation

Erasmus Seminar, Stavanger.
21st November 2019
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Introduction
• Solid waste in open dumps around the island.
• Such dumps as sources of Life-threatening diseases.
• Disasters related to the waste dump in Colombo in 2017.
• A new policy draft on Waste Management in 2018.
- “Sufficient knowledgeable human capital for effective waste
management”.
34

Objectives
• To build new bachelor & master programmes in waste management,
sustainability & circular economy, and waste treatment.

• To enrol more female students in new educational programmes.
• Strengthen capacity of academics to teach in the new programmes.
• To increase the university-industry cooperation in Sri Lanka.
• To offer advices to implement efficient waste management systems.
11/26/2019
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Process of developing project proposal
• What was the trajectory of the project idea?
• Who initiated the cooperation at the USN?
• Partner mapping – Which HEIs could be our partners?
• How did we determine possible partners and communicate
with them?
11/26/2019
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• How was the process of seeking a travel grant from the DIKU
and its contribution?
• How was the workshop with our partners in November 2018?
• How did we manage the necessity of identifying a new Sri
Lankan HEI?
• How did we manage to finalise the proposal?
11/26/2019
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Thank You!
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