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Program

10:00 – 10:10 Inledning, 
Gunnel Rydholm Olsson, NA-direktör, UHR

10:10 – 10:30 Projekten i den europeiska utbildningspolitiska 
kontexten,
Jessica Hintze, UHR

10:30 – 11:30 Kontraktet, redovisning och budget,
Clara Bolin, Jari Rusanen, UHR 

11:30 – 12:30 Lunch, WTC Restaurang

12.30 – 12:50 Förväntningar, lärdomar och spridning av resultat, Annika 
Nittmar, Uppsala universitet

12:50 – 13:15 Projektledning i ett EU-projekt, 
Yevgeniya Averhed, Folkuniversitetet i Uppsala

13:15 – 13:30 Bensträckare



13:30 – 14:00 Mobility Tool+, 
Ewa Gustafsson, Johan Eckerman, UHR

14:00 – 14:15 Erasmus+ Project Results Platform, 
Maria Wennberg, UHR 

14:15 – 16:30 Särskild genomgång för varje utbildningsområde 
med fika

Lokal Manhattan: Skola 

Lokal Genève: Yrkesutbildning

Lokal Paris: Vuxenutbildning

Lokal Sydney: Högre utbildning

Program





Vad gör UHR?



UHR arbetar för att höja kvaliteten inom svensk 
utbildning genom att ge människor förutsättningar 
att delta i internationellt utbyte och samarbete: 

• EU-program och andra internationella program 
inom utbildningsområdet

• Utbytestjänstgöring för statsanställda 

• Arbete och praktik inom EU:s institutioner

• Nationellt centrum för Europass och Euroguidance

FAKTA 2016:
Ett 20-tal utbytesprogram
1 512 ansökningar
887 beviljade ansökningar 
425 miljoner kronor fördelade bidrag
60, 3 miljoner kronor i stipendier till studieavgiftsskyldiga studenter

Internationellt samarbete och mobilitet 



Översikt Erasmus+ 30 år



Beviljade ansökningar 2017



Beviljade ansökningar 2017
• Skolutbildning

̶ 7 projekt
̶ Beviljat belopp:  1 356 316 euro
̶ Projektägare: 

Göteborgs universitet
Norrköpings kommun
SDF Örgryte-Härlanda
Gymnasieskolan Spyken 
Linnéuniversitetet 
Västerås stads Gymnasie- och vuxenutbildning
Fridaskolan Vänersborg

• Vuxenutbildning
̶ 8 projekt
̶ Beviljat belopp: 1 818 009 euro
̶ Projektägare:

Hälsinglands utbildningsförbund
OPAD
Folkuniversitetet i Uppsala
Internationella Kvinnoföreningen
Europeiskt Teckenspråkscenter
Nynäshamns KompetensCentrum
Finska folkhögskolan

• Högre utbildning
̶ 5 projekt
̶ Beviljat belopp: 1 746 433 euro
̶ Projektägare: 

Karlstads universitet 
KTH (2 projekt)
Uppsala universitet
Högskolan i Borås

• Yrkesutbildning
̶ 10 projekt
̶ Beviljat belopp: 2 104 939 euro
̶ Projektägare: 
Lunds Universitet
Folkuniversitet i Lund
Högskolan Kristianstad
Integration för alla
Uppdragshuset
Hälsinglands Utbildningsförbund, 
Sverigefinska folkhögskolan
Flyinge AB
Norrbottensteatern
Skellefteå Kommun



Skola Yrkes Vux Högre

Budget 4 074 443 1 937 765 1 552 437 933 487

Beviljat 3 090 061 2 104 939 1 818 009 1 746 433

Bidragsbudget Erasmus+ KA2 Sverige 2017



Erasmus+ Sverige 2014 - 2017
Jessica Hintze, koordinator skola



Antal inkommande ansökningar 2014 – 2017 – per 
utbildningssektor
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Antal beviljade projekt 2014 – 2017 per 
utbildningssektor 
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Varför beviljat projekt?



Behovsanalys för organisationen har gjort och kopplats till målen
och prioriteringar för programmet

”Value for money” – väl genomarbetad budget

Europeiskt mervärde

Innovation

Tydlig röd tråd från behovsanalys till 
projektledning/genomförande, implementering och spridning

Huvudingredienser i en kvalitativ ansökan



- Livslångt lärande

- Mobilitet

Kvalitet och resultat 
inom utbildning

- Jämlikhet

- Social integration

- Aktivt medborgarskap

Kreativitet och 
innovation 

(entreprenörskap)

Behovsanalys kopplad till mål utbildning 2020 
Utbildning 2020



Nyckelkompetenser
Internationalisering 

och ökad kvalitet

Europeiskt 
utbildningsområde

Språkundervisning 
och språkinlärning 

Behovsanalys kopplad till specifika mål Erasmus+



Exempel: Prioriteringar inom strategiska 
partnerskap  horisontella

Grundläggande och övergripande kompetenser i ett 
livslångt lärande perspektiv

Öppen och innovativ utbildning förankrad i den digitala 
tidsåldern

Inkluderande utbildning (i enlighet med 
Parisdeklarationen)



Se och 
reflektera

Utbyta 
metoder 

och 
arbetssätt

Förändra
Utveckla 

något 
tillsammans

Strategiska partnerskap – innovation och 
erfarenhetsutbyte



Röd tråd - kvalitet i ansökan 

Relevans
(30 p)

Projektteam och 
planering

(20 p)

Projektutformning 
och genomförande

(20 p)

Påverkan och 
spridning

(30 p) 



Konkret – syftet med ert projekt?



• Vilka är din organisations behov? - diskutera

• Vilken prioritering ska ni arbeta mot i första hand? - diskutera

• Projektet kan vara ett verktyg för att;
 Lösa ett problem
 Utveckla metoder
 Implementera nya arbetssätt genom innovativa pedagogiska metoder/verktyg
 Utbyta erfarenheter
 Utveckla ett internationellt perspektiv inom utbildningsområdet och lärande
 Få kompetensutveckling
 Få ökad förståelse för andra kulturer

- diskutera

Din organisations projekt – vad bygger det på?



Förväntningar på projektet



Effekt och påverkan

Överförbarhet

Innovation

Hållbarhet

Good practice och success stories – förväntningar 
på Erasmus+ projekt



Kontraktet och underlag 
Clara Bolin



Det är programguiden för 2017 tillsammans med kontraktet som är 
det regelverk som styr ert projekt. Kontraktet är uppbyggt av sex 
dokument/delar:

1. Special Conditions (signeras)
 Huvuddokumentet med regler, bidragssumman och kontaktadresser

2. Annex I - General Conditions
 Allmänna regler i bilaga

3. Annex II
 Beskrivning av projektet, partners och budget

4. Annex III - Financial and contractual rules
 Regler kring underlag, ekonomi och kontroller

5. Annex IV - Applicable rates
 De schabloner som gäller för de olika aktiviteterna

6. Annex V - Mandates
 Mandaten som era partners givit i samband med att ni skickade ansökan

Kontraktet



• Kontraktsändring kan behövas vid förändringar av projektet 
under projektperioden. De får dock inte ändra projektets innehåll 
avsevärt eller försämra kvaliteten

• Begäran ska skickas in omedelbart då behov uppstår men senast 
en månad innan projektets sista dag enligt kontraktet

• Exempel på kontraktsändringar:
 Vissa budgetförändringar 
 Byte av partner/koordinator (enbart svensk koordinator möjlig)
 Väsentlig förändring av innehåll
 Förlängning av projekttiden (36 månader max)
 Förändrat rapporteringsdatum

• Om osäker ifall det behövs, kontakta UHR!

Kontraktsändring (s.k. amendment)



Budgetposterna i ett strategiskt partnerskap

+ 
Intellectual 

outputs 
(produkter)

+ 
Multiplier 

events 
(seminarier, 
konferenser)

+ 
Learning, 

Teaching & 
Training 
activities 

(mobiliteter)

+ 
Exceptional 

costs

+ 
Special 
needs 

support

Project management and 
implementation

Transnational project meetings Alla har

Valfria



• För överföringar som ökar/minskar en budgetpost med mindre 
än 20 % behövs ingen kontraktsändring

• Två budgetposter kan inte tillföras medel: Project management 
and implementation och Exceptional costs

• För ändringar som leder till mer än 20 % skillnad ska en skriftlig 
begäran om kontraktsändring skickas in till UHR

• Den totala budgeten kan aldrig öka

Budgetförändringar - kontraktsändring



Underlag och dokument

• Enligt kontraktet måste ni spara underlag för att visa er rätt till 
Erasmus+-medel

• Regleras främst i ”Annex I - General conditions” samt i 
”ANNEX III – Financial and contractual rules”

• Olika underlag beroende på budgetpost och om det är 
schabloner eller faktiska kostnader (endast Special needs och 
Exceptional costs)

• Koordinerande organisation ansvarar för att underlag finns för 
projektet i sin helhet (Se Annex I, Artikel II.2.3)
Det går alltså inte att delegera den formella rapporterings-

/dokumenteringsskyldigheten till en annan organisation



Project management and implementation

• Regleras i Annex III Financial and contractual rules, Artikel I.2 A.

• Nödvändiga underlag:
Beskrivning i slutrapporten av genomförda aktiviteter och 

resultat som producerats
Resultaten ska laddas upp i Erasmus+ Project Results Platform

(EPRP) och finnas tillgängliga hos projektpartnerna

• Viktigt att tänka på:
Ändringar i projektimplementering och plan jämfört med 

ansökan ska beskrivas i slutrapporten tillsammans med skälen 
till ändringarna

 Partnerskapet bestämmer vad pengarna ska användas till 
Denna budgetpost är den enda projektfinansieringen för 

administration



Transnational project meetings

• Regleras i Annex III Financial and contractual rules, Artikel I.2 B. 

• Nödvändiga underlag:
 Närvarointyg signerat av mottagande organisation. Närvarointyget ska 

innehålla deltagarens namn, syftet med aktiviteten (mötet) samt start- och 
slutdatum för aktiviteten

 Om en deltagare har rest från/till en annan plats än där 
sändande/mottagande organisation finns ska även resplan finnas. 
Resplanen ska innehålla avrese- och ankomstplats

 Deltagarlista signerad av alla deltagare och mottagande organisation. För 
varje deltagare ska namn, epost, organisation, och signatur finnas.

 Detaljerat program och dokument som använts eller spridits under mötet

• Viktigt att tänka på:
 Det är Kommissionens avståndskalkylator som avgör schablon
 En formell länk mellan deltagande personer och partnerorganisationerna 

måste kunna visas
 Plats, datum och antal deltagare ska rapporteras
 Deltagare från värdlandet är tillåtna i budgeten om avstånd mer än 100 km



Intellectual outputs

• Regleras i Annex III Financial and contractual rules, Artikel I.2 C.

• Nödvändiga underlag:
 Resultaten i tillräcklig kvalitet och i enlighet med ansökan
 Tidrapporter per individ innehållandes namn, personalkategori, datum för 

arbetet, antal dagar där arbete med outputen gjorts
 Underlag som visar på den formella relationen mellan personen och 

partnerorganisationen (exv. anställningsbevis, volontäravtal)

• Viktigt att tänka på:
 Resultaten ska laddas upp i Erasmus+ Project Results Platform (EPRP)
 Arbetskostnader för administration ska täckas av Project management and 

implementation om inte specifikt sökts och godkänts. Dvs. endast 
utvecklingsarbete kan belasta budgetkategorin.

 En arbetsdag motsvarar 8 timmar (eller det som gäller enligt reglerna i 
landet där arbetet genomförs)

 För att räknas som personal ska en formell länk finnas mellan personen 
och organisationen (dvs. anställd eller volontär). Konsulter räknas inte
under denna kategori

 Alla vars arbetskostnader belastas projektet ska ha en av de fyra 
personalkategorierna (ska tydligt framgå av tidrapport!)



Multiplier events

• Regleras i Annex III Financial and contractual rules, Artikel I.2 D.

• Nödvändiga underlag:
 Beskrivning av eventet i slutrapporten
 Deltagarlista där varje deltagare signerat och som innehåller deltagarens 

namn, epostadress samt vilken organisation den personen tillhör och 
organisationens adress

 Program för mötet/konferensen samt alla övriga dokument som 
använts/spritts under mötet.

• Viktigt att tänka på:
 För att Multiplier eventet ska vara giltigt måste även de ansökta 

Intellectual outputsen som har koppling till eventet ha utvecklats
 Ersättning fås endast för deltagare utanför projektets 

partnerorganisationer. Ersättningen är olika beroende på om nationell 
deltagare eller utländsk

 Endast event i de länder som deltar i projektet och EU:s säten är giltiga



Learning, teaching and training activities

• Regleras i Annex III Financial and contractual rules, Artikel I.2 E.

• Nödvändiga underlag:
 Närvarointyg signerat av mottagande organisation. Närvarointyget ska 

innehålla deltagarens namn, syftet med aktiviteten (mobiliteten) samt 
start- och slutdatum för aktiviteten

 Om en deltagare har rest från/till en annan plats än där 
sändande/mottagande organisation finns ska även resplan finnas. 
Resplanen ska innehålla avrese- och ankomstplats

• Viktigt att tänka på:
 Endast mobiliteter i de länder som deltar i projektet är giltiga
 Medel fås för resor och uppehälle
 Uppehället täcks under själva aktiviteten samt under eventuella direkt 

sammanhängande resedagar före och efter perioden (en före och en efter)
 En formell länk måste kunna visas mellan personen som deltar i 

mobiliteten och partnerorganisationen



Exceptional costs

• Regleras i Annex III Financial and contractual rules, Artikel II.2 B. 

• Nödvändiga underlag:
 Fakturor, kvitton etc. på de faktiska kostnader projektet haft. Spara dessa!

• Viktigt att tänka på:
 Medfinansieringskrav på 25 % av faktiska kostnader
 Endast för kostnader som godkänts av UHR (antingen i samband med 

ansökan eller genom kommunikation med UHR)
 Enbart kostnader för underleverantörer av tjänster/varor (kan inte vara 

sådant som finns in-house eller kontorsmaterial)



• Enligt kontraktet (Annex I General conditions, Artikel II.8) måste 
all kommunikation och material inom projektet referera till 
Erasmus+ och att finansiering kommer från Europeiska unionen
 broschyrer, webbsidor, outputs etc.

• Måste innehålla Erasmus+ logotyp (inkl. EU-flaggan), kan laddas 
ner från:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promotional_en.htm

• Mer information finns här:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/
pdf/use-emblem_en.pdf

Grafisk profil

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promotional_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf


• Allt material ni utvecklar ska tillgängliggöras enligt kontraktet 
Artikel I.8 och Artikel II.9.3 i Annex I

• En öppen licens för användande av materialet ska finnas för alla, 
se programguiden för 2017 s.262.

• Ni ger EU ytterligare rättigheter än enbart användarlicens, se 
Artikel I.8 i kontraktet och Artikel II.9.3 i Annex I. Detta inkluderar 
resultatet från utvecklande av Intellectual outputs.

• OBS! Ni har fortfarande kvar er upphovsrätt och alla andra 
immateriella rättigheter.

Rätt till användning



Ekonomi, redovisning och kontroller
Jari Rusanen



• Totala summan för projektet finns i kontraktets huvuddokument

• Budgetdetaljerna finns i Annex II 
 Det som inte finns med där kan inte finansieras av projektet (möjligt 

undantag för Special needs support)

• Budgetreglerna finns i Annex I och Annex III

• För de budgetposter som har schablon ska inte faktiska 
kostnader redovisas till UHR
 Obs. er internredovisning behöver dock ha koll och kostnaderna måste 

vara identifierbara och verifierbara. Samtliga intäkter/utgifter ska således 
projektredovisas i er interna bokföring

• För budgetposterna exceptional costs och special needs support 
krävs underlag för alla faktiska kostnader

• Utbetalning sker efter kontraktet signerats och efter godkända 
rapporter. Ni ansvarar för överföringar till partners. 

Projektbudgeten



• Dagskurs för dagen som ert konto krediterades med medel från 
Erasmus+ 
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index
.en.html

• För projekt som är 25 månader eller längre blir det två kurser 
iom. två utbetalningar

• All redovisning och hantering gentemot UHR sker dock i EUR!

Valutaväxling

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html


On-the-spot during the implementation of the project – under 
projekttiden

• Kvalitetskontroll (revision) under projektgenomförandet på plats 
hos er

• Minst 1 st. projekt per utbildningssektor

• Slumpmässigt urval

• Kontroll av underlag och kvalitet av genomförda 
aktiviteter/produkter

• Revisionsbrev skickas ett par veckor i förväg

• Underlag måste finnas tillgängliga på plats (systematiserat)

• Vid komplettering hör vi av oss per mail, ni har då 30 dagar att 
inkomma med kompletteringen

Kontroller av projektet



Desk check – efter projektslut

• Djupgranskning av underliggande dokument som krävs för att få 
rätt till medel ur varje budgetpost

• Projektet ombeds skicka in utvalda underlag. För schabloner, 
underlag som visar att aktiviteten genomförts. För faktiska 
kostnader kvitton/fakturor etc.

• Minst 2 st. projekt per utbildningssektor 

• Slumpmässigt urval

Kontroller av projektet



On-the-spot after completion of the project – efter projektslut

• Finansiell kontroll (revision) efter projektslut på plats hos er

• Minst 1 st. projekt inom skolutbildning, högre utbildning och 
vuxenutbildning. Minst 2 st. inom yrkesutbildning

• Slumpmässigt urval

• Kontroll av underlag, bokföring och genomförda aktiviteter

• Revisionsbrev skickas ett par veckor i förväg

• Underlag måste finnas tillgängliga på plats (systematiserat)

• Vid komplettering hör vi av oss per mail, ni har då 30 dagar att 
inkomma med kompletteringen

Kontroller av projektet



• Det är koordinatorn som är ansvarig för hela projektet

• Betyder även att säkerställa att alla underlag finns tillgängliga

• Att det är en systematiserad ordning på underlagen

• Om underlagen inte är på svenska eller engelska behövs en kort 
översättning på handlingarna

• Underlag ska sparas i minst 5 år från och med den dag då 
slutbetalning skett (eller slutbrevets datum om ingen 
slutbetalning)

• Projektet ska särredovisas i ert egna bokföringssystem

Påminnelser gällande ekonomi/underlag



Rapportering
Jari Rusanen



• Alla projekt ska rapportera. Olika många rapporter beroende på 
projektlängd
 12-24 månader: Endast slutrapport
 25-36 månader: Progress report, interim report och slutrapport

• Syftet med interimsrapporteringen är att följa upp ert projekt 
och göra en formell avstämning. Även kopplat till den andra 
delutbetalningen

• Slutrapportering är kontroll av genomfört projekt och är kopplat 
till sista utbetalning (vid godkänd slutrapport och projekt)

• Datum för rapportering finns i ert kontrakt, Artikel I.4.3 samt I.4.4

• Uppföljningsbesök och/eller uppföljningssamtal kan förekomma 
därutöver

Rapporteringskrav



• Alla rapporter ska skickas in via EU-kommissionens verktyg 
Mobility Tool+

• Rapporterna bedöms och poängsätts. Dåligt resultat 
neddragning av budget

Hur görs rapporteringen



Lunch 11.30 – 12.30
WTC Restaurangen



Förväntningar, lärdomar och spridning 
av resultat
Annika Nittmar, Uppsala universitet





Nationellt uppdrag från riksdagen att anordna fortbildning för att 
främja den svenska skolans internationalisering

Språkdidaktik

Integration & Inkludering

Fortbildningsavdelningen 
för skolans internationalisering 
Uppsala universitet



I Europa sker en ökad utslagning av unga med en mångspråkig 
och/eller mångkulturell bakgrund samt av unga med socio-
ekonomiska problem. 

Vilka möjligheter har skolan att på ett strukturerat och konkret sätt 
arbeta med särskilt utsatta elevgrupper för att ge dem bättre 
förutsättningar att fullfölja skolutbildningen, bli aktiva 
samhällsmedborgare samt attraktiva på den europeiska 
arbetsmarknaden?

Projektidé



• Lärarfortbildning, mottagning av nyanlända, 

modersmålsundervisning, studiehandledning, Europass …

• Språkintroduktion, elevkontakt, klassrumssituationer

• Bryta negativa trender tex isolering och utanförskap, 

bygga hållbara lokalsamhällen genom ökad delaktighet,

utbildning, entreprenörskap …

• Brygga mellan skola – arbetsliv, yrkesorientering,

lärlingsprogram, utbildning 

Projektpartners

http://skola.uppsala.se/sv/Celsiusskolan/Celsiusskolan/


Education for Equity
Social, Linguistic and Cultural Inclusion

2014-2017



• Varför når unga inte skolans uppställda mål?

• Varför lämnar ungdomar skolan i förtid?

• Vilka strategier, metoder och förhållningssätt kan förbättra dessa 
förhållanden?

Frågeställningar





Karaktäriserades av:

• Positivitet

• Entusiasm

• Optimism

• Ambition 

Fas 1 - Formande



• Uppstartsmöte i Uppsala

• Lära känna varandra

• Hur ska vi lägga upp arbetet?

• Projektorganisation

• Regler och direktiv

• Ekonomi och administration

• Marknadsföring

Att komma igång …





• Guidelines

• Digital Platform

• Professional Development Events

• Publications

• Film

• Networks

Vad ska vi åstadkomma?
Outputs



• Transnational Meetings

• Joint Staff Training Events

• Skype-möten

• Arbetsgruppsmöten

• Administrativa möten

Hur ska vi samarbeta?



Även med god planering …





Karaktäriserades av:

• Långsam process, frustration, få konkreta resultat

• Fokus på kulturella skillnader

• Metoddiskussioner

• Förvirring kring roller och ansvar

• Personalförändringar

Fas 2 – Turbulens





• Definiera centrala begrepp och termer

• Gå tillbaka till ansökan

• Prioritera

• Håll kontinuerlig kontakt – fysiska möten är viktiga!

• Ha tålamod

Att tänka på …



Joint Staff Training Event

… en positiv injektion i projektarbetet!

Vändningen







Karaktäriserades av:

• Kvalitetstid för diskussioner, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, 
samförstånd kring sk ‘good practice’

• Enighet kring hållbara metoder och förhållningssätt för att
åstadkomma positiva resultat för elever

̶ Inkludering
̶ Elevmotivation
̶ Samverkan skola – arbetsliv
̶ Relationen hälsa – utbildning
̶ …

Fas 3 – Normalisering







Karaktäriserades av:

• Konkreta resultat

Film

Antologi

Fortbildningsaktiviteter

• Tillfredsställelse

Fas 4 – Genomförande











Nådde vi våra mål?

Resultat

• Egen kompetensutveckling

• Guidelines

• Nätverk

• Platform

• Kurser och seminarier

• Film och antologi

Effekt

• Bidrag till arbetet med att minska 
antalet ’drop outs’ 
och ’NEETs’ i Europa



Så nu är det dags …



Lärdomar

• Ha realistiska och konkreta mål

• Var noga med val av partners
Tre partners – sårbara

• Koordinerande org. eller 
partnerorg.?

• Avsätt tid

• Planera för spridningsaktiviteter 
redan från början

• Gör en projektplan — ett levande 
dokument

• Var noga med dokumentation och 
uppföljning

• Satsa på tekniken, den är 
nödvändig

• Håll kontakt med UHR

• Planera för det oförutsedda

• Var flexibla





• Beställ antologin: fba@fba.uu.se

• Besök plattformen och se filmen: www.educationforequity.eu

Mer information

mailto:fba@fba.uu.se
http://www.educationforequity.eu/


Projektledning och administration
Yevgeniya Averhed, Folkuniversitetet i Uppsala



YOUR LOGO

Ämnen vi kommer att ta upp..  

 Uppstartsfasen i projektet 

 Administration och redovisningsmallar 

 Uppföljning och administration under projektets gång 

 Interna rutiner 



YOUR LOGO

Uppstartsfasen i projektet  
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Checklista

Partners ska alltid ha tillgång till

hela ansökan och budget samt 

”Grant agreement” och Handbok

Att skicka ut kontraktet mellan FU

-partners innan kick-off 

Att utveckla (anpassa) 

projektmallar innan kick-off 

Alltid utbilda partners i ekonomi

och administration i projektet

oavsätt tidigare erfarenhet

(0,5 till en dag)



YOUR LOGO

Administration och redovisningsmallar 
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1. Project management manual with QA indicators and check-list for reporting

2. Detailed activities chart, budget and payments, reporting deadlines

3.   Templates for reporting: 

 Staff costs (timesheets)

 Financial reporting 

 Dissemination template 

4. Brand and image of the project:

 One PPT templates with all logos, disclaimers, project logo, number, etc.

 One Word template

 Check all the logos/ disclaimers at financial/reporting xl and word docs



YOUR LOGO
Page  88

Uppföljning och administration under 
projektets gång 

Kontinuerlig 

uppföljning är viktig!! 

*Rapporter ska skickas in en 

gång per halvår

*Feedback till partners – under 2 veckor

*Bara efter ”ok” elektronisk rapport 

kan de skicka in papperskopior 

Nya partners skickar första rapport

3 månader efter start

Utbetalning kan vara kopplat 

till godkända rapporter (ska stå

i kontraktet – ok från partners) 

Kontinuerlig uppföljning sparar

mycket tid och försäkrar 

att allt är på plats 



YOUR LOGO

Arkivera rätt! 
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En pärm per partner med tydlig struktur och innehållsförtäckning

Eller 

En pärm per period (Interim - Final)

Viktigt att det är lätt att hitta även för utomstående 

(referensnummer)



YOUR LOGO

Kommunikationsstrategi 

Page  90

Coordination e-
mails

Skype

Partner 
meetings

Ad-hocs

On-line storage

Google doc?

Asana?



YOUR LOGO

Interna rutiner 

Det finns innehållsförteckning på pärmar så det är lätt att hitta även för den 
som inte var involverat i projektet 

Underlag är arkiverat i pappersform

Underlag är nummererat och kopplat till projektet 

Utdrag ur huvudboken på projektnumret

Projektnummer står på alla underlag



YOUR LOGO
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Frågor?



YOUR LOGO
Page  93

Tack för visat intresse

och 

lycka till!



Bensträckare - 15 min



IT-verktyget Mobility Tool+
Johan Eckerman
Ewa Gustafsson



• Mobility Tool+ är ett verktyg där ni administrerar och följer upp ert 
Erasmus+ projekt.

• Det är även genom Mobility Tool+ ni skickar in er slutrapport och progress-
/interimsrappport. Kontrollera ert kontrakt om det gäller ert projekt.

• Det är projektets kontaktperson som automatisk får inloggningsuppgifter 
utskickade. Kontaktpersonen kan ge ytterligare personer behörighet att 
”läsa” eller ”revidera” information.

Mobility Tool+ grunderna



Mobility Tool+ inloggning

• För att kunna logga in på Mobility Tool+ = krävs att personen 
har ett EU Login-konto. Två olika it-verktyg som jobbar ”ihop”.

• EU Login = EU kommissionens ”identifieringstjänst”.

• Angiven e-postadress i Mobility Tool+/projektansökan måste 
stämma överens med EU Login-kontot för att  personen ska 
kunna logga in i Mobility Tool+.



Mobility Tool+ Inloggat läge



1. Firmatecknarens underskrift (Declaration of Honour)

2. Skannade fakturor – gäller endast budgetposten ”Exceptional costs”

Vid byte av firmatecknare (Legal representative i ansökan) behöver UHR 

ändra det i MT+ innan du kan skicka in slutrapporten.

Vilka dokument ska laddas upp?



• Länken finns på www.utbyten.se

• Direktlänk

• Webbinarier: Vi skickar inbjudningar kontinuerligt

Länk till Mobility Tool+

http://www.utbyten.se/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-22242995-onzMRdetCyCHlAEXevhOWR4AnfV24YYRmj6Fczm1BcuOAa7H6gTdzZLVgcRQPUTXixrzH5pmZzusQS8hxk1WzuAm-Jj71zxYb8yrVTezQzffztHa-e3DSQqdmLdWA5gQN16gMJjSVyIb6vePHyJfjlFbG8Ou


Var hittar jag vägledningen?

Vägledningen öppnas i ett nytt fönster, den finns på en webbplats som 
heter European Commission Erasmus+ IT Documentation. 



• Kontrollera avstånd med hjälp av ”distance calculator”

• Använd textrutor för att förklara

• Röda siffror i budgetdelen = kontrollera

• Vissa fält ej obligatoriska t ex ”Participant ID” 

• Grå fält i budgetfliken går ej att ändra, gå in i respektive sektion/flik 
istället

• Uppgifter från kontraktet överförs till MT+ kontakta UHR vid fel

• Byte av firmatecknare (Legal representative) och kontaktperson – ni 
måste meddela UHR omgående

Att tänka på 



Kontakta 

Ewa Gustafsson 

erasmusplus(at)uhr.se

Uppge alltid ditt projektnummer

Frågor om Mobility Tool+



Erasmus+ Project Results Platform
Maria Wennberg



• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Erasmus+ Project Results Platform (EPRP)

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


• En databas med syfte att sprida resultaten från Erasmus+ projekt

• Även kallat VALOR/Dissemination platform

• Över 50.000 projekt inom Erasmus+ finns tillgängliga på EPRP

• Alla projekt inom strategiska partnerskap finns tillgängliga i EPRP 
från och med underskrivet kontrakt

• Kontaktpersonen i projektet får behörighet till EPRP

• Obligatoriskt att ladda upp resultat i EPRP inom 60 dagar från 
projektets slutdatum-slutrapporten blir inte godkänd om 
resultaten inte finns tillgängliga i EPRP

Erasmus+ Project Results Platform (EPRP)



1. Logga in i EPRP med EU/ECAS-inloggningen (ni får ett 

påminnelse-mail när projekttiden är slut)

2. Ladda upp projektresultat, logotyp och adress till projektets 

webbsida 

3. Ladda upp slutresultat  för genomläsning av UHR 

4. UHR publicerar resultaten när slutrapporten blir godkänd

Vad ska projektägaren göra i EPRP?



Ladda upp resultat 1(4) på EPRP



Ladda upp resultat  2(4) på EPRP



Ladda upp resultat 3(4) på EPRP
Upp till 100 MB kan 
laddas upp, se mer 
information i FAQ



Ladda upp resultat 4(4) på EPRP



1. Good Practice – utgörs av projekt vars slutrapport håller extra hög kvalité. 

1. Success Stories – Det nationella programkontoret (NA) ger förslag på vilka projekt 
som kan väljas ut som success stories. Kommissionen (KOM) väljer av dessa projekt ut 
de som kan vara viktiga att sprida i ett europeiskt perspektiv. Behöver nödvändigtvis 
inte vara ett projekt med hög kvalité på slutrapporten. 

Urval – goda exempel



• eac-projectsplatform-helpdesk(at)ec.europa.eu

• erasmusplus(at)uhr.se

Vid frågor, kontakta



• Förberedande besök kan sökas löpande under året. För att träffa 

partners inför planering av samarbetsprojekt och ansökan

Förberedande besök

https://www.utbyten.se/program/erasmus-forberedande-besok/


• https://www.adminproject.eu/

• http://www.erasmustools.eu/

• https://www.utbyten.se/program/

Projektadministration - förslag på länkar

https://www.adminproject.eu/
http://www.erasmustools.eu/
https://www.utbyten.se/program/


www.uhr.se
www.utbyten.se

bten.sewww.utbyt
en.se

http://www.utbyten.se/


Sektorsspecifik del – 14.15 – 16.30

Skola - lokal Manhattan (sitter kvar) 
Yrkesutbildning - lokal Genève
Vuxenutbildning - lokal Paris
Högre utbildning - lokal Sydney


