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Generella förutsättningar och villkor I

Minst tre organisationer från minst tre olika programländer

Organisationer från icke programländer (s.k. partnerländer) 
endast vid betydande mervärde. 

Möjligt med s.k. associerade partners utan bidragsmedel 

Projektlängd 12 – 36 mån 



Generella förutsättningar och villkor II 

Schablonbelopp
Ansökt Beviljat 

Projektlängd Budgetposter Antal 
partners



• Behovsanalys och omvärldsbevakning

• Kapacitetsstärkande

• Innovativa resultat

• Indikatorer för mätning av måluppfyllelse

• Effekter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå

• Spridningsplan

= tydlig projektlogik

Utmärkande för en stark ansökan



Effektkedja - projektlogik

RESURSER
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AKTIVITET

ACTIVITY
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(kort sikt)

EFFEKTER
IMPACTS
(lång sikt)

Spridning - kommunikation av resultat och 
effekter 

Uppföljning, kvalitetssäkring och utvärdering



För att konkurrera om medel krävs en godkänd ansökan: 

Bedömning och poängsättning

Projektansökan bedöms kvalitativt utifrån fasta kriterier 
(Programguiden 2021, s. 181-183)

Minst 60 poäng

Minst hälften av möjlig 
poäng på varje kriterium



Relevans

30 poäng

Bedömningskriterier

Projektteam och 
samarbete

20 poäng

Projektdesign och 
implementering

20 poäng

Påverkan
30 poäng



• Projektets relevans för mål och prioriteringar

• Tydliga, realistiska och relevanta mål

• Synergier

• Innovativt

• Mervärde på EU nivå

Bedömningskriterier

Relevans

30 poäng



• Kvalitativ och genomförbar metod

• Tydlig projektplan

• Kostnadseffektivt

• Fokus på prioriteringarna

Bedömningskriterier

Projektdesign och 
implementering

20 poäng



• Partnerskapets sammansättning

• Fördelning av ansvarsområden

• Samarbete, samordning och kommunikation

• Inkludering av partnerland

Bedömningskriterier

Projektteam och 
samarbete

20 poäng



• Integration av projektets resultat

• Projektets potentiella effekt

• Spridningsplan

• Säkerställa projektets hållbarhet

Bedömningskriterier

Påverkan
30 poäng



Ansökningsprocessen till ett beviljat projekt

Ansökande organisation 
registrerar sig på 

Erasmus+ and European 
Solidarity Corps platform

Ansökan görs online från 
utbyten.se (kräver EU-

login)

Ansökan skickas in via 
webbformuläret

Giltighetskontroll
Finansiell 

kapacitetsgranskning

Kvalitetsbedömning 
(externa bedömare)

Rangordning efter 
kvalitetspoäng. Beslut 

om tilldelning av 
medel i turordning.

Beviljade projekt 
erbjuds kontrakt 

Första utbetalning efter 
kontraktssignering

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


Budget



Vilka aktiviteter kan finansieras?

Budgetposter

Project Management and implementation

Learning Teaching training Activities

Exceptional costs

Inclusion support

Transnational project meetings

Project results

Multiplier events



Project management and implementation

Projektledning, administration, styrning, uppföljning, utvärdering, kommunikation 
(intern och extern), dokumentation, framtagande av projektmaterial

Schablonsumma baserad på projektets längd och antal partners

500 euro/mån för koordinator och 250 euro/mån för partners



• Distance calculator - European Commission

Transnational project meetings

Implementering och koordinering

Resa inklusive uppehälle

För deltagande organisationer

Schablonbelopp per deltagare och 
reseavstånd

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


“Mobilitetsmöjligheten” i ett samarbetspartnerskap

• Deltagare:

personal som arbetar i den deltagande organisationen

elever/studenter från den deltagande organisationen

inbjudna lärare eller experter från icke deltagande organisationer

Learning/teaching/training activities (LTT-aktivitet)

LTT-aktiviteter beviljas om de bidrar till att 
nå projektens mål



Tvådelad schablon

Learning/teaching/training activities (LTT-aktivitet)

Ska äga rum i något land inom partnerskapet eller för en associerad organisation 
samt städer där EU har sina institutioner

Reseschablon
(travel support)

Baserad på deltagare och 
reseavstånd 

Högre schablon för grönt 
resande 

Uppehälle
(individual support)

Schablon per person/dag



Project results

Bidrag för utveckling av huvudsakligt resultat/produkt(er)
tex. kursinnehåll, pedagogiskt material, större analyser och studier, IT-verktyg, metoder

Löneschablon (lönekostnad/dag) per yrkesroll i projektet och land
- Fyra yrkeskategorier: manager; researcher/teacher/trainer; technician; administrative staff
- Antal dagar och angiven yrkeskategori måste motiveras för varje sökt projekt resultat

Managers och/eller administrative staff
- Personalkostnader för bekostas i regel med posten Project management and 

implementation. 
- Undantag ska motiveras.



Multiplier events

Bidrag för anordnande av spridningskonferenser och 
seminarier kopplade till en/flera framtagna projektresultat

Schablonbelopp
Inhemska/internationella/

digitala
Fysiska eller digitala

Externa deltagare
(ej deltagare från 

partnerorganisationer)



Bidrag för deltagare med begränsade möjligheter – två kategorier:

Inclusion support 

1. Ett schablonbelopp 
• 100 euro per deltagare
• söks under rubriken Learning, teaching, 

training activities

2. 100% ersättning för faktiska 
kostnader
• direkt knutna till specifika 

deltagare. 
• måste motiveras/beskrivas i 

ansökan
• söks under rubriken Special costs



Exceptional costs

Faktiska kostnader: 
- 80 % av giltiga kostnader (dvs. 20 % självfinansiering)
- högst 50 000 euro per projekt 

Avser bidrag för inköp av produkter eller kompetens som inte 
finns hos de deltagande organisationerna

- måste tydligt beskrivas och motiveras i ansökan
- exempel: köp av tjänster för utvärdering och översättning,  
- inköp av projektspecifik utrustning (dock ej normal kontorsutrustning) 

Exceptional costs för dyra resor
- kan täcka resekostnader om schablonen inte räcker till
- extra medel för användande av miljövänligare transportsätt
- måste motiveras särskilt i ansökan



Budgethantering inom projektet

Ersättningar inom 
projektet

Projektkoordinator

Projektpartner 1
Projektpartner 2
Projektpartner 3

etc.

Redovisning till UHR, 
fastställda schabloner

Schabloner

Rapportering

Ersättning

Underlag Ersättning



Inspiration

Sök efter projekt! Vad har gjorts förut, vad är på g?

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/


eTwinning – nätverket för lärare och skolor i Europa

SAMARBETE I PROJEKT 

Hitta andra lärare – både för eTwinning och Erasmus+ 
Samarbeta – använd projektytan Twinspace som nav, 

och låt gärna också eleverna aktivt 
kommunicera över landsgränserna

KOMPETENSUTVECKLING

Nätverka och lär dig mer genom: 
Tematiska diskussionsgrupper 

Lärevent och webbinarier



Electronic

Platform for 

Adult

Learning in

Europe

Europas största nätverk för alla
som arbetar med vuxnas 
lärande 

- för lärare, utbildare, akademiker, 
beslutsfattare och alla med en 
yrkesmässig roll inom vuxnas 
lärande i hela Europa



Ansökan görs online och ska skickas in senast

den 20 maj 2021 kl 12:00 Brysseltid



Bra att tänka på

• Avsätt tid för att gå igenom frågorna i formuläret

• Var tydlig, undvik upprepningar, lyft fram det viktigaste

• Korrekturläs hela ansökan

• Beskriv hur ni tänker arbeta med prioriteringarna i projektet

• Beskriv hela projektet och hela partnerskapet



Ansökningsformuläret









Tack!
www.uhr.se

Tack!
www.uhr.se


