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Berätta kort om er själva, er organisation 
och er projektidé om ni har någon. Vilken 
förändring vill ni åstadkomma? 

Max 3 min per projekt!

Introduktion



Möjligheterna inom Erasmus+ småskaliga 

partnerskap



Varför? Ett bra första steg mot ett europeiskt samarbete

För vem? Mindre erfarna organisationer 
Organisationer med begränsad kapacitet
Helt nya organisationer till programmet Erasmus+
För org. verksamma inom skola, yrkesutbildning och vuxnas
lärande

Vad? Aktiviteter (fysiska, virtuella eller blandade) för att:
- utveckla transnationellt samarbete och nätverk
- höja kvaliteten på lärandet 
- ta fram nytt material, metoder och verktyg
- främja ett aktivt europeiskt medborgarskap
- inkludera målgrupper med begränsade möjligheter, etc.
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Hur? Koppla er projektidé med någon av Erasmus+ 
prioriteringar     
Välj partners utifrån projektets mål, prioritering och 
inriktning
- minst två organisationer från minst två olika Erasmus+ 

programländer
Möjlighet till förberedande besök 
Använd digitala plattformar 

Hur länge?
Kortare projekttid 6-24 mån

Hur mycket?

Klumpsumma om 30 000 euro eller 60 000 euro
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Utmaning: I samband med samhällets digitalisering blir också 

nätmobbningen vanligare. Kräver andra verktyg 

från skola och föräldrar

Behov: Ta del av andras sätt att arbeta med detta och ta 

fram nya metoder för att ta itu med det. 

Göra vad:  1-årigt skolutbyte för lärare och elever. 

Två skolor från två europeiska länder. 

Ex. erfarenhetsutbyte mellan pedagoger från olika 

länder och interkulturella utbyten för eleverna 

Ansökande: Skolor

Vad kan man göra? 
Projektexempel Erasmus+ småskaliga partnerskap



Projektlogik och projektledning i ett 
Erasmus+ projekt



• Behovsanalys: 
− Vilket/vilka utmaningar finns? Och vem är er målgrupp?

• Mål: 
− Vad vill vi förändra/förbättra för individer, organisationer eller ert närsamhälle?  

• Aktiviteter, produkter och samarbeten: 
− Hur kommer vi dit? 

• Effekt och påverkan: 
− Vilken effekt har projektet haft; på individer, organisationer och/eller ert närsamhälle? 

• Spridning/”dissemination”: 
− Vilka insatser ska vi göra för att sprida projektresultat? 

• Hållbarhet/”sustainability”: 
− Hur kan projektets resultat integreras i våra organisationers dagliga arbete?

Sätt in er i projektlogiken



Effektkedja - projektlogik



• Just do it!• Utvärdering

• Påverkan

• Resultatspridning och 
användning

• Aktivitetsplanering

• Arbetsprogram

• Praktiska 
arrangemang

• Målgrupper etc.

• Behov

• Mål

• Resultat

• Aktiviteter

• Tidsplan

Projektplanering i fyra stadier

1. Planering 2. Förberedelse

4. Uppföljning 3. Genomförande



• Verktyg för att identifiera tänkt effekt och utvärdera 
projekt framtaget av Storbritannien och Slovenien

• https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation#

Impact+

https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation


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



Europeisk online-plattform, öppen för alla 

Erasmus+ verktyg: Strategiska partnerskap, partnersök och spridning

School Education Gateway, SEG

https://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/index.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/index.htm


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



Bedömning av ansökan



Bedömning och poängsättning

• Projektansökan bedöms kvalitativt utifrån fasta kriterier – se 

Erasmus+ Programhandledning 2021 s. 196 -197

• En bedömare per ansökan

• För att en ansökan ska anses godkänd och kunna konkurrera om 

medel krävs minst 60 poäng av 100 poäng, samt minst hälften 

av möjlig poäng på varje kriterium.



Relevans

30 poäng

Bedömningskriterier

• Förslaget är relevant för insatsens mål och prioriteringar;
̶ Om ansökan avser den övergripande prioriteringen ”inkludering och 

mångfald” ska den anses vara mycket relevant.

• Profilen, erfarenheten och aktiviteterna som föreslås hos 
organisationerna är relevanta;

• Förslaget tillför ett mervärde på EU-nivå.



Bedömningskriterier

I vilken utsträckning:
̶ målen är tydligt fastställda, realistiska och berör frågor som är relevanta;

̶ aktiviteterna är designade på ett tillgängligt och inkluderade sätt;

̶ metoden är tydlig, lämpligt och genomförbar;

̶ projektplanen är tydlig, fullständig och effektiv och inkluderar faser för 
förberedelser, implementering och spridning av projektresultat;

̶ projektet är kostnadseffektivt och lägger lämpliga resurser på varje 
aktivitet;

̶ projektet använder digitala verktyg och lärmetoder som ett komplement 
till fysiska aktiviteter;

̶ projektet är utformat på ett miljövänligt/hållbart sätt.

Projektdesign och 
implementering

30 poäng



Bedömningskriterier

I vilken utsträckning:
̶ projektet har en lämplig blandning av deltagande organisationer med 

en koppling projektets profil;

̶ projektet involverar nya deltagare och mindre erfarna organisationer i 
insatsen;

̶ fördelningen av ansvarsområden och uppgifter visar att alla deltagande 
organisationer är engagerade och kommer att bidra aktivt;

̶ projektet visar på effektiva metoder för samarbete, samordning och 
kommunikation mellan de deltagande organisationerna.

Projektteam och 
samarbete

20 poäng



Bedömningskriterier

I vilken utsträckning:
̶ projektet visar på hur projektresultaten på ett konkret och logiskt sätt 

kan integreras i den vanliga verksamheten; 

̶ projektets möjlighet att påverka sina deltagare och deltagande 
organisationer samt närsamhället;

̶ projektet har en lämplig plan för hur projektet ska utvärderas;

̶ projektet har en konkret och effektiv plan för hur resultaten från 
projektet ska delas bland de deltagande organisationerna, till andra 
organisationer och allmänheten;

̶ EU-finansieringen ska visas.

Påverkan och 
spridning 

20 poäng



Aktiviteter & budget



Vilka aktiviteter kan finansieras?

Småskaliga partnerskap

Mål / ”Objectives” 

Aktiviteter/ ”Proposed activities”

Resultat / ”Expected results”

Klumpsummor (€)

30 000 

60 000



• Vad är de konkreta mål ni vill uppnå med projektet? Och hur 
kopplar de till era priorteringar?

• Målgrupper

• Projektets motivering och varför det ska finansieras

• Hur uppnår projektet behov och mål för
−Deltagande organisationer
−Målgrupperna

• Vilka är fördelarna av att arbeta transnationellt?

Mål - projektövergripande



• Titel och innehåll

• Aktivitetens målgrupp – vem ska delta och vem drar nytta

• Förklara hur aktiviteten ska bidra till att nå projektmålen

• Beskriv de förväntade resultaten

• Bidrag/belopp som tilldelas denna aktivitet

• Förklara hur ni kom fram till detta belopp

Aktiviteter  



• Redogörs övergripande för projektet samt för varje aktivitet

• Hur kommer ni att veta att projektet nått sina mål? Vilka 
metoder eller verktyg kommer ni använda?

• Hur kommer deltagandet i projektet bidra till deltagande 
organisationers långsiktiga utveckling? Planerar ni att 
använda resultaten efter projektets slut?

• Hur kommer ni sprida resultaten:
− Inom partnerskapet
− På lokal och regional nivå
−Andra grupper som kan nyttja era resultat

Resultat



Ansökan



• Läsa i programhandledningen (Erasmus+ Programme Guide)

• Identifiera behov och utvecklingspotential i er verksamhet

• Välja prioriteringar

• Titta på de nationella prioriteringarna inom den aktuella 
utbildningssektorn

• Börja skissa på en projektidé

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

• Gör en behovsanalys för hela partnerskapet

Vad kan ni göra redan nu? 



Ansökan görs online och ska skickas in senast

den 20 maj 2021 kl. 12:00:00

Sista ansökningsdatum

Erasmus+ and European Solidarity Corps page
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Ansökningsprocessen till 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

Kvalitetsbedömning 
(externa & interna 

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
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Inspiration I

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

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



Ansökningsformuläret









Kontakta UHR

Kontakta oss vid frågor eller funderingar på KA2partnerskap@uhr.se

För tekniska problem med ansökningsformuläret kontakta 
Erasmusplus@uhr.se

Sista ansökningsseminariet 11 maj – deadline i dag 4 maj

Tack!

mailto:KA2partnerskap@uhr.se
mailto:Erasmusplus@uhr.se


Tack!
www.uhr.se

Tack!
www.uhr.se


