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Agenda 
• Mobilitet Erasmus+ 
 - administration 
 - support og service 
 - Den internationale credit mobility 

 
• Mobilitet Nordplus 

 
• Samarbejdsprojekter i Erasmus+ 
 - Strategiske partnerskaber 
 - Videns alliancer 
 - kapacitetsopbygning 

 
• Samarbejdsprojekter i nordisk regi 
 - Nordplus: Intensiv kurser, fælles studieprogrammer, udviklingsprojekter 
 -Nordic-Russian cooperation programme 
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Erasmus+-mobilitet 
- Administration 
- Konsortier 
- Support og service  
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Erasmus+-administration (udgående) 

• Seneste opdateringer omkring E+ administrationen: 
 - kontrakter, dokumenter mm. 
 - OLS 
 - Mobility Tool+ 
 
• ”State of play” for UC’erne omkring ansøgningen 4. marts. 
 
• På hvilke områder kan der med fordel samarbejdes? 
 - erfa-grupper 
 - mere formaliserede samarbejder 
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Mobilitetskonsortier 

• Nationale konsortier 
 - videregående uddannelsesinstitutioner med ECHE 
 - andre organisationer, der er aktive på arbejdsmarkedet eller 
 aktive i uddannelse. 
 - alle kan ansøge 
• Min. 3 partnere, hvoraf 2 skal være videregående 

uddannelsesinstitutioner involveret i udgående mobilitetsaktiviteter 
• Mobility Consortium Certificate gælder for 3 år 

 
• Hvad laver et konsortium? 
 - varetager E+- administrationen 
 - varetager forskellige ECHE-forpligtelser: før, under og efter mobiliteterne 
 - samarbejde med øvrige konsortier rundt om i Europa om bl.a. 
praktikpladser. 
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Mobilitetskonsortier 

• Hvilke typer af mobiliteter kan konsortier gå sammen om? 
 - Traditionelt har det handlet om praktik 
 - Specielle typer af mobilitet 
 - Specielle fagområder 
 
• Forskellige typer af konsortiesamarbejder 
 - lokale/regionale myndigheder, vækstfora o. lign 
 - virksomheder 
 - chambre of commerce  
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Support og service omkring E+ mobiliteten 
(indkommende) 

• Lokalt/regionalt samarbejde 
 

1. Med lokale/regionale myndigheder og forskellige interesseorganisationer: 
 - boliganvisning 
 - samarbejde med sportsklubber og foreninger 
 - institutioner, der ønsker besøg af en internationalstuderende 
 - sprogcentre 
 
2. Med andre lokale videregående uddannelsesinstitutioner: 
 - velkomstprogrammer 
 - fortløbende socialt-kulturelle aktiviteter 
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Erasmus+ 

International credit mobility mellem  
Programlande & Partner lande 

Programlande Partnerlande 

EU-medlemslande: 
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 

Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, 

Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, 

Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom 

Andre program lande: 
Iceland, Liechtenstein, Norway, former Yugoslav Republic of Macedonia, 

Turkey. 

 

“Alle andre lande i verden” 
IPA. Western Balkans 

ENI. Eastern Partnerships 

ENI. South-Meditarenian 

ENI. Russian Federation 

DCI. Asia 

DCI. Central Asia 

DCI. Latin America 

DCI. South Africa 

PI. Industrialised America 

PI. Industrialised Asia 
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Den internationale credit mobility 

• Seneste nyt omkring den internationale mobilitet 
 - prognoser omkring forbruget af midler ved ansøgningsrunden 4. marts 
 - 2. ansøgningsrunde til udvalgte regioner, hvor DK har midler tilovers. 
 
 - Nordiske samarbejde E+ den internationale dimension 
 
• ”State of play” for UC’erne: 7 UC’er, 4UNI’er, 3 KUM, 1 EA 

 
• Erasmus mobility konsortier som en mulighed i den internationale credit 

mobility 
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IPA Western Balkans Albania,  Bosnia and Herzegovina,  Kosovo,  Montenegro,  Serbia 

Internationalt samarbejde                      
set med internationale 

uddannelsesprogrammers øjne 

ENI Eastern Partnership 
Armenia,  Azerbaijan,  Belarus,  Georgia,  Moldova,  Territory of Ukraine as recognised by 
international law 

ENI South-Mediterranean Algeria,  Egypt,  Israel,  Jordan, Lebanon,  Libya,  Morocco,  Palestine,  Syria,  Tunisia 

ENI Russian Federation Territory of Russia as recognised by international law 

DCI Asia 
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, 
Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam 

DCI Central Asia Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan 

DCI Latin America 
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Venezuela 

DCI South Africa South Africa 

PI Industrialised Americas Canada, United States of America 

PI Industrialised Asia Australia, Brunei, Hong Kong, Japan, (Republic of) Korea, Macao, New Zealand, Singapore, Taiwan  
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Nordplus mobilitet 
- Netværksbaseret mobilitet 
- Ekspres mobilitet 
- Mobilitet med selvstyreområderne 
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Netværksbaseret mobilitet 

• Videregående uddannelsesinstitutioner kan indgå i et netværk, hvor 
også andre organisationer, som er virksomme inden for videregående 
uddannelse kan indgå. 

 - som regel tematiske eller fagspecifikke 
 
• Mobilitetstyper: 
 - studentermobilitet fra 1-12 mdr. 
 - lærermobilitet min. 8 undervisnings-/arbejdstimer 
 - ekspresmobilitet for studerende fra 5 hele dage til 1 mdr. 
 
• Mobilitet indenfor det nordisk-baltiske område, også med: 
 - Grønland 
 - Færøerne 
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Samarbejdsprojekter i Erasmus+ 
- Strategiske Partnerskaber 
- Viden alliancer 
- Kapacitetsopbygning 



Vælg layout 
1. Højre klik uden for dit slide  

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

3. Bemærk at der findes 4 forskellige 
farvetemaer du kan vælge imellem 

Professionshøjskolernes Internationale Årskonference 2015. Susanne Suhr Andersen 

Internationalt samarbejde                      
set med internationale 

uddannelsesprogrammers øjne 

Strategiske partnerskaber 
 

- Regler for deltagelse 
- Typiske aktiviteter 
- ”State of play” for UC’erne ved ansøgningen 31/3 
- Eksempler på samarbejder 
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Strategiske partnerskaber 

• Deltagere kan være enhver offentlig eller privat organisation, der arbejder inden for, 
eller har interesse for uddannelse, læring og træning (fx uddannelsesinstitutioner, 
virksomheder, offentlige myndigheder, interesseorganisationer, faglige organisationer 
mm.) 
 

• Minimum 3 organisationer fra 3 forskellige programlande. Der er intet max på antal 
partnere, men der kan ”kun” støttes op til 10.  
 

• En koordinerende partner ansøger på partnerskabets vegne 
• Der ansøges til den koordinerende partners nationale kontor 
• Oprettelse af PIC kode for alle partnere er obligatorisk for at ansøge 

 
• Man kan søge om et sektorspecifikt eller tværsektorielt projekt 
• Varighed mellem 24 og 36 mdr. (start 1. september 2015) 
• Ansøgningsfrist forår 2016 
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Mobilitetsaktiviteter 

Mobilitetsaktiviteter kan indgå i et projekt, hvis der kan redegøres for 
nødvendigheden af disse i forhold til opnåelse af målene for projektet. 
 
• ”Blended” studentermobilitet: kombination af ”short term” fysisk 

mobilitet (5 dage til 2 mdr.) med virtuel mobilitet 
 

• ”Long term” undervisningsopgaver (2-12 mdr.) 
 

• ”Short term” fællestræning for ansatte (5 dage – 2 mdr.) 
 

• ”Intensive study programmes” (5 dage – 2 mdr.) 
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Tilskud 
Maksimum bevilling 300.000€ (2-årige) – 450.000€ (3-årige).  

Forventning om medfinansiering (ca. 30%) 

 

• Administration og implementering 

◦ 500 € pr måned til koordinator 

◦ 250 € pr måned til partner 

◦ Maksimalt 2.750 € pr måned  

 

• Transnationale projektmøder 

◦ 575 € kort distance 

◦ 760 € lang distance 

◦ Maksimalt 23.000 € pr år 
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Tilskud forsat 

• Intellectual output 

◦ Sats pr medarbejder kategori og land 

• Multiplier events 

◦ 100 € pr national deltager, 200 € pr europæisk deltager 

◦ Maksimum 30.000 € i alt 

• Real cost 

◦ Deltagere med handicap (dækkes med 100 %) 

◦ Exceptional cost (fx sub-contracting  - dækkes med 75%, maks. 50.000 €) 

• Lærings- og undervisningsmobilitet 

◦ Rejse + ophold (forskellige satser) + sproglig støtte 
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Aktivitetstyper 
 
Støtteberettigede 
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 Typiske aktiviteter 

Transnationalt samarbejde omkring: 
• etablering af muligheder for erfaringsudveksling 
• udvikling, afprøvning og implementering af innovative praksisser 
• tiltag der fremmer anerkendelse og validering af viden, færdigheder og 

kompetencer (formel, non-formel og in formel læring) 
• mellem regionale autoriteter omkring udvikling af uddannelse og træning 
Støtte til handicappede/specielle behov til at fuldføre uddannelse og 
overgang til arbejdsmarked 
• bekæmpelse af diskriminering og udskillelse 
Kompetenceudvikling af personale: 
• udfordringer omkring ligeværd, mangfoldighed og inklusion af 

marginaliserede grupper 
Entreprenørskab: 
• Kompetenceudvikling/udvikling af mind-set 
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”State of play” – 31/3 

Eksempler på samarbejder 
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• Ansøgningen i 2014: 8 ansøgninger og1½ projekt med UC’ers som 
koordinatorer 

• Ansøgningen i 2015: 15 ansøgninger og 5 projekter med UC’er som 
koordinatorer (4 EA, 3 UNI, 2, KUM, 1 NGO) 
 

• Eksempler på samarbejder: 
 - beslægtede fagområder fra andre nationale HEIs 
 - lokale/regionale myndigheder 
 - erhvervet/professionen 
 - konsulentfirmaer 
 - NGO’er/interesseorganisationer 
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Viden alliancer 

Kapacitetsopbygning 
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Knowledge Alliances 

• Min. 6 organisationer fra mindst 3 forskellige programlande, ud af 
hvilke mindst 2 skal være videregående uddannelsesinstitutioner og 
mindst 2 skal være virksomheder 

• Organisationer fra partnerlande kan deltage – added value 
• Ansøger skal være fra et programland. 

 
• Varighed 2- 3 år. 
• Tilskud fra 500.000 € til 1 mio. € 

 
• Impact ud over partnerskabet, skal resultere i målelige forandringer i 

”world of education” og ”world of business”. 
 

• 10 projekter udvalgt i 2014. 
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Capacity Building for Higher Education 
• Build capacity and help modernise higher education institutions in Partner 

Countries, to ensure a structural, long-lasting impact 
 
Joint Projects:   
- Focus on curriculum development, modernisation of teaching approaches, 

of governance and functioning of HEIs, strengthening relations between 
HEIs and the wider economic and social environment 

      Impact at institutional level 
 

Structural Projects: 
- Focus on modernisation of policies, governance and management of higher 

education systems, strengthening of relations between higher education 
systems and the wider societal and economic environment. 

     Impact on higher education systems and reforms at national and/or  
     regional level 
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Deltagelse af partnerlande 

• Følgende regioner kan deltage: 
 - South-mediterranean, Eastern Partnership, Western Balkans, Russia 
 - Asia, Central Asia, Latin America South Africa 
• Special mobility strand for staff and students 
 - South-mediterranean, Eastern Partnership, Western Balkans 
 
• Regler for deltagelse: 
 - mindst lige så mange HEIs fra partnerlande som fra programlande 
 - mindst 2 HEIs fra involverede partnerlande 
 - mindst 3 programlande med min. 1 HEI fra hver 
• Varighed: 2 -3 år 
• Tilskud: 500.000 € til 1 mio. € 
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Instrument / Region Total Budget 2015  
Credit mobility (€) 

2015 
Capacity building  (€) 

2015 
ENI 112.730.647 56.535.399 51.268.314 

 ENP SOUTH 56.096.328 26.439.441 26.919.702 

ENP EAST 35.264.851 19.970.216 13.104.887 

Total Russia  18.829.702 12.382.788 6.446.914 

DCI 106.293.221 29.221.730 57.245.140 

Latin America 24.667.160 5.598.033 11.761.780 

Asia 55.711.584 17.213.950 32.100.258 

Central Asia 16.257.950 4.842.298 8.327.264 

Middle East 4.146.261 0 1.774.820 

South Africa 5.510.265 1.567.449 3.281.019 

EDF 0 0 0 

IPA 34.625.128 22.354.886 12.270.242 

PI 14.106.243 13.217.820 0 

USA Canada 5.318.162 5.318.162 0 

Asia industrialised, 
Australia, New Zealand 

5.642.612 5.642.612 0 

Gulf countries 888.424 0 0 

Total 267.755.240 121.329.835 120.783.696 
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Samarbejdsprojekter i nordisk regi 
- Nordplus 
- Nordic-Russian cooperation programme 
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Projekter i Nordplus 

• Intensiv kurser: 
 - ny budgetmodel, der ligner de tidligere Erasmus IP’er 
• Udviklingsprojekter: 
 - kvalitetssikring, spredning af resultater, nye undervisningsformer 
 - samarbejde med arbejdsliv, offentlige- og private   
 organisationer, NGO 
• Fælles studieprogrammer 

 
• ”State of Play” for UC’erne ved ansøgning 2/3 2015 
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Nordic- Russian Cooperation Programme 

• Administreres af det norske søsterkontor, SIU: Nordic-Russian cooperation  
 
• Der var varslet et ”Call” i foråret 2015, men situationen mellem Norden og 

Rusland  er pt. ikke helt stabil 
 

• ”State of play” for UC’erne ved 1. og 2. ansøgningsrunder: 
 - 16 godkendte projekter i alt 
 - 5 UC’er deltager  
 
• The general objective of the programme is to promote multifaceted contacts 

in the fields of education and research, in the interests of sustainable social 
and economic development in Russia and the Nordic countries. The 
programme aims to initiate long-term partnerships that will improve the 
direct links between the involved institutions 
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http://siu.no/eng/Programme-information/BRICS-and-Eurasia/Nordic-Russian-cooperation
http://siu.no/eng/Programme-information/BRICS-and-Eurasia/Nordic-Russian-cooperation
http://siu.no/eng/Programme-information/BRICS-and-Eurasia/Nordic-Russian-cooperation
http://siu.no/eng/Programme-information/BRICS-and-Eurasia/Nordic-Russian-cooperation

