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Gemensamma digitala ordningsregler

Använd chatten för frågor 

Delta med både för- och efternamn

Mikrofonen avstängd men videokameran på!



Gemensam informationsdel

− Universitets- och högskolerådets verksamhet

− Möjligheter inom Erasmus+ partnerskap

Genomgång av ansökan – uppdelning i två grupper

− Samarbetspartnerskap

− Småskaliga partnerskap

Dagens innehåll



Våra uppdrag

         

     



UHR = det svenska programkontoret för EU-
program och andra internationella program 
inom hela utbildningssektorn 

• Bidra till internationell kompetens och 
interkulturella perspektiv

• Höja kvaliteten inom hela utbildningsområdet

• Ansvara för information om internationell 
utbytestjänstgöring för anställda i staten.

Utbildning, utbyten, utveckling  – för alla som vill vidare



European Education Area 2025



Policy och verklighet – hur hänger allt samman?

Strategi

Mål

VerktygProjekt

Resultat

Beviljade 
projekt

Erasmus+ (och 
andra program)



Möjligheterna inom Erasmus+ 
partnerskap 2021-2027



• Länk till EU-kommissionens 
webbplats: Programme guide | 
Erasmus+ (europa.eu)

Erasmus+ Programme Guide

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en


Erasmus+ och de viktiga prioriteringarna
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Erasmus+ och de viktiga prioriteringarna II



Sektorsspecifika prioriteringar - exempel

Skola: Stärka
lärarprofessionen

Skola: Motverka 
tidiga skolavhopp

Yrkes: Anpassa
yrkesutbildning och praktik till 
arbetsmarknadens behov

Yrkes: Öka attraktiviteten
för yrkesutbildningar

Vux: Utveckla lokala 
lärcentra som arbetar mot 
livslångt och inkluderande 
lärande.

Högre: Utveckla STEM/STEAM 
inom högre utbildning och främja 
kvinnors deltagande inom STEM.

Högre: Främja 
innovativa läro- och 
undervisningsmetoder.

Vux: Främja deltagandet i 
Erasmus+ bland alla med-
borgare och generationer.



Frågor från chatten

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/File:P_question.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Bensträckare, 5 minuter



Erasmus+ 2021-2027

Mobilitet

KA 1

• Kompetensutveckling för 
lärare och personal

• Studier
för studenter inom högre 
utbildning och elever inom 
grund- och gymnasieskolan

• Praktik
för elever inom högre 
utbildning och yrkesutbildning

• Nytt: ackreditering för skola 
och vuxenutbildning

Nytt: utomeuropeisk mobilitet 
för yrkesutbildning

Samarbeten för
innovation och

erfarenhetsutbyten
KA 2

Stöd för policy- och 
systemförändring

KA 3

• European Youth together

• Jean Monnet actions

• eTwinning, EPALE, School
Education Gateway

• Europass

• Euroguidance

• ECVET, EQF, EQAVET

• TCA/Kontaktseminarier

Partnerships for Cooperation
- Samarbetspartnerskap
samarbets- och utvecklingsprojekt
- Småskaliga partnerskap
(för alla sektorer utom HE)

Partnerships for Excellence
Europauniversitet (tidigare pilot)

Yrkeskunskapscentrum (tidigare pilot)

Teacher Academies
Erasmus Mundus gemensamma 
masterprogram
(flyttad från KA1)

Partnerships for Innovation
Alliances
Forward-looking projects
(flyttad från KA3)



En utveckling av strategiska partnerskap från programperioden
2014 – 2020  

Det nya KA2: Partnerships for cooperation

Small-scale partnerships Cooperation partnerships



• Deltagande organisationer (ej individer): privata, ideella eller offentliga 
organisationer.

• Finansiell kapacitetsgranskning för alla organisationer som inte finansieras till 
100% med offentliga medel.

• Erasmus Charter for Higher Education nödvändig för lärosäten i programländer.

Vilka kan delta?



Småskaliga partnerskap – Small-scale Partnerships

För vilka och med vilket syfte?

Projektlängd 6 – 24 månader

Bidrag: 30.000 eller 60.000 €

Minst 2 partners, minst 2 
programländer

Skola, yrkesutbildning, 
vuxnas lärande



Småskaliga partnerskap

Förenklat system

Flera utlysningar: 20  maj, 3 november 2021



Samarbetspartnerskap – Cooperation Partnerships

För vilka och med vilket syfte?

Projektlängd 12 – 36 månader

Bidrag: 100.000 - 400.000 €

Minst 3 partners, minst 3 
programländer. Partners från 

partnerländer möjliga

Skola, yrkesutbildning, 
vuxnas lärande, högre utbildning

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC-ND

En utlysning: 20  maj 2021

https://www.life-time.se/vardkvalitet/patienterna-ska-vinna-pa-okad-samverkan-mellan-landsting-och-lakemedelsforetag/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Mot en gemensam klumpsummemodell

Action Lump sum Administrative requirements

Small-scale partnerships
(decentralised/centralised)

30 000 Minimum two partners (1 coordinator + 1 partner)
Basic estimate of the cost of activities 
Only general, no specific objectives60 000

Cooperation partnerships
(centralised)

120 000
Minimum three partners 
Max 20 % budget for project management
Description of methodology and organisation: general and specific objectives 
Gantt chart with timeline and milestones
Budget split coordinator/partners250 000

400 000

Same as above +
Work package(s) associated to each specific objective
% of budget per work package
Result indicators (qualitative and quantitative)
Evidence for results



Samarbetspartnerskap

Project management and implementation

Transnational project meetings

Automatiskt utifrån
projektlängd

Söks utifrån behov, 
ska motiveras. 

Schabloner.

Söks utifrån behov, 
ska motiveras. 

Faktiskt kostnad

Multiplier events

Project results

Learning, Teaching & Training Act.

Exceptional costs

Inclusion support



Frågor från chatten

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/File:P_question.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


• Läsa programhandledningen (Erasmus+ Programme Guide)

• Identifiera behov och utvecklingspotential i er verksamhet

• Välj prioriteringar

• Börja skissa på en projektidé

• Hitta partners i andra programländer (verktyg: eTwinning, EPALE, School
Education Gateway, Erasmus+ kontaktseminarier)

• Gör en behovsanalys för hela partnerskapet

Hur går ni vidare?



11 maj kl. 10-13

Ansökningsseminarium för potentiella ansökare. 

Kort beskrivning av projektidé samt projektspecifika frågor skickas via mejl
senast en vecka i förväg till: ka2partnerskap@uhr.se

Följ nyheter och evenemang på www.utbyten.se för information om 
ansökningsomgångar och seminarier

2021-05-04

Framtida ansökningsseminarium om Erasmus+ partnerskap

mailto:k2partnerskap@uhr.se
http://www.utbyten.se/


2021-05-04

Möjligheterna inom TCA – Transnational training and 
cooperative activities

• Kontaktseminarier

• Teambuilding

• Peer-learning

Alla kontaktseminarier finns på 
Erasmus+ kontaktseminarier | 
Utbyten.se och på SALTO:s hemsida  
SALTO - SALTO (salto-et.net)

https://www.utbyten.se/program/erasmus-kontaktseminarier/
https://salto-et.net/


•

• Gå in på vår hemsida utbyten.se

• Följ oss på Facebook

• Prenumerera på vårt nyhetsbrev

• Kontakta oss via e-post: ka2partnerskap@uhr.se

För information och när du har frågor

http://www.utbyten.se/
https://www.facebook.com/Utbyten/
https://www.utbyten.se/om-utbyten/vart-nyhetsbrev/
mailto:k2partnerskap@uhr.se


Tack!
www.uhr.se

Tack!
www.uhr.se


