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Internationellt 
samarbete och 
mobilitet
UHR förmedlar 
internationella utbyten, 
kompetensutveckling 
och praktik utomlands.



Beviljade ansökningar 2018

• Skolutbildning
̶ 6 projekt
Projektägare:
 Sandgärdskolan
 Södertörns högskola
 Utbildningsförvaltningen Motala kommun
 Viksjöfors skola
 Vänersborgs kommun
 Västerås stad, Barn och utbildningsförvaltningen

• Vuxenutbildning
̶ 9 projekt
Projektägare:
 Centrum för flexibelt lärande (CFL)
 Hälsingslands utbildningsförbund
 Ideum Arvidsjaur Kommun
 Intercult
 Krinova
 Lunds universitet
 Medborgarskolan Stockholm, Kulturama
 Pro IFALL AB
 Stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala universitet

• Högre utbildning
̶ 11 projekt
Projektägare: 
 Högskolan Kristianstad
 Karlstads universitet
 Karolinska institutet
 Kungliga Tekniska högskolan
 Linköpings universitet
 Malmö universitet
 Stockholms konstnärliga högskola
 Södertörns högskola
 Uppsala universitet

• Yrkesutbildning
̶ 8 projekt
Projektägare: 
 Europeiskt Teckenspråkcenter
 Folkuniversitetet Stiftelsen vid Lunds 

universitet
 Gästrike återvinnare
 Göteborgs Stad Yrgo, högre yrkesutbildning
 Högskolan Kristianstad
 NTI Gymnasiet Malmö
 Pro IFALL AB
 Svenskt Underhåll AB



Inkomna och beviljade ansökningar -
Högre utbildning
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Inkomna och beviljade ansökningar -
Yrkesutbildning
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Inkomna och beviljade ansökningar -
Vuxenutbildning
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Inkomna och beviljade ansökningar - Skola
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Kontrakt och underlag 



Det är programguiden för 2018 ihop med kontraktet som utgör regelverket 
för 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
 Avtalen/fullmakterna som era partners givit i samband med att ni skickade ansökan

Kontraktet



Budgetposterna

+ 
Intellectual 

outputs 
(produkter)

+ 
Multiplier 

events 
(seminarier, 
konferenser)

+ 
Learning, 

Teaching & 
Training 
activities 

(mobiliteter)

+ 
Exceptional 

costs

+ 
Special 
needs 

support

Project management and implementation
Alla får
automatiskt

Beviljas
utifrån
projektets
inriktning
och behov

Transnational project meetings
De flesta har: 
antal utifrån
behov



Underlag och dokumentation

• Enligt kontraktet måste ni spara och på begäran kunna uppvisa 
underlag (s.k. supporting documents) för 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).
 Specificeras i Annex III Financial and contractual rules, där finns även 

detaljerade beskrivningar av hur underlagen ska vara utformade

• Koordinerande organisation ansvarar för att underlag finns för 
projektet i sin helhet (Se Annex I, Artikel II.2.3)
 Den formella rapporterings-/dokumenteringsskyldigheten kan inte

delegeras till en annan organisation



Project management and implementation 

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

• Krav på underlag:
 Beskrivning av genomförda aktiviteter och redovisning av resultat som 

producerats
 Resultat uppladdade i Erasmus+ Project Results Platform (EPRP) samt 

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 av 

projektet



Transnational project meetings

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

• Krav på underlag:
 Närvarointyg
 Om resa sker från/till annan ort än där sändande/mottagande organisation 

är belägen, ska resplan eller biljett kunna uppvisas 
 Program och dokument som använts eller spridits under mötet

• Viktigt att tänka på:
 Kommissionens avståndskalkylator ska användas vid uträkning av schablon
 En formell länk mellan deltagande personer och partnerorganisationerna 

måste finnas
 Plats, datum och antal deltagare ska rapporteras



Intellectual outputs

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

• Krav på underlag:
 Bevis på producerad/e IO/s i EPRP
 Tidrapporter
 Underlag som styrker formella länken mellan personal och organisation

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

management and implementation om inte specifikt sökts och godkänts
 Personalkategori ska redovisas utifrån personens funktion i arbetet/utvecklingen av 

IO:n
 En formell länk ska finnas mellan personen och organisationen (dvs. anställd eller 

volontär). Konsultarbete är inte tillåtet under denna budgetpost!
 En arbetsdag motsvarar det som gäller i respektive land (Sverige = 8 timmar)



Multiplier events

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

• Krav på underlag:
 Deltagarlista/-listor
 Program för mötet/konferensen samt övriga dokument som 

använts/distribuerats 

• Viktigt att tänka på:
 För att eventet ska vara giltigt förutsätts att ansökta Intellectual outputs 

har utvecklats
 Schablonbidrag ges endast för externa deltagare, d.v.s. från andra 

organisationer än de som deltar i projektet. 
 Schablonen är olika beroende på om inhemsk eller utländsk deltagare
 Event får endast äga rum i länderna som deltar i projektet eller EU:s säten



Learning, teaching and training activities

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

• Krav på underlag:
 Närvarointyg/-listor

• Viktigt att tänka på:
 Schablonsbidrag genereras för resa (travel) respektive uppehälle 

(individual support)
 Endast aktiviteter i de länder som deltar i projektet är giltiga
 Uppehället (individual support) täcks under själva aktiviteten samt för 

eventuella resdagar i direkt anslutning till aktiviteten (en före och en efter)
 En formell länk måste kunna visas mellan personen som deltar i 

mobiliteten och partnerorganisationen
 Inhemska deltagare kan redovisas, förutsatt att reseavståndet överstiger 

10 km och att aktiviteten involverar deltagare från minst två 
programländer



Exceptional costs

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

• Krav på underlag:
 Fakturor, kvitton etc. på de faktiska kostnader projektet haft 
 Av varje faktura/kvitto måste avsändaren (inkl. adress) framgå samt 

beloppet (inkl. valuta), datum samt specifikation av varan/tjänsten

• Viktigt att tänka på:
 Medfinansieringskrav på 25 % av faktiska kostnader
 Endast för kostnader som beviljats i ansökan (eller efter kommunikation 

med UHR)
 Enbart kostnader för (externa) underleverantörer av tjänster/varor 
 Kostnader ska redovisas utan moms, undantag endast om organisationen 

inte kan få momsen åter



• Totala summan för projektet finns i kontraktets huvuddokument

• Budgetdetaljerna finns i Annex II 

• Budgetreglerna finns i Annex I och Annex III

• För budgetposter som baseras på schabloner ska inte faktiska 
kostnader redovisas/rapporteras
 intäkter/utgifter ska dock projektredovisas i er interna bokföring samt vara 

identifierbara och verifierbara

• För budgetposter som baseras på faktiska kostnader, såsom 
Exceptional costs och Special needs support, ska faktiska 
kostnader redovisas/rapporteras

• Utbetalning sker efter signerat kontrakt och efter godkända 
rapporter. Koordinerande organisation ansvarar för överföringar 
till partners. 

Projektbudgeten



• All redovisning och hantering gentemot UHR sker i EUR

• Vid kostnader som uppstått i annan valuta än euro ska dagskurs 
för dagen som ert konto krediterades med medel från Erasmus+ 
användas: 
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index
.en.html

• För projekt som är 25 månader eller längre gäller två kurser i och 
med två utbetalningar

Valutaväxling

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


Vissa budgetöverföringar (budget transfers) får göras på egen 
hand, utan att kontraktsändring krävs:

• max 20 procent får flyttas från en budgetpost till en annan. 
Inga överföringar får dock göras:

 till Project management and implementation och Exceptional costs; eller
 från Special Needs Support

• En budgetpost får, efter omflyttning, öka med max 20 procent 
av den beviljade summan, undantaget Special Needs Support 
som kan ökas obegränsat;

• Inga överföringar är tillåtna till budgetposter där inga medel är 
beviljade, undantaget Special Needs Support;

• Stöd finns i Mobility Tool+ för att se hur många procent som är 
inrapporterat för respektive budgetpost.

Budgetändringar utan kontraktsändring



• Vid behov av (större) förändringar i projektet under 
projektperioden kan kontraktsändring begäras
 Ändringarna 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
 Väsentlig förändring av innehåll
 Förlängning av projekttiden (36 månader är dock max)
 Förändrat rapporteringsdatum

• Vid osäkerhet om kontraktsändring behövs, kontakta UHR!

Ändring i kontraktet (s.k. amendment)



Rapportering och kontroller



• 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)

• Datum för rapportering finns i ert kontrakt, Special Conditions
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+

• Slutrapporten bedöms och poängsätts. En slutrapport under 50 
poäng leder till minskning av slututbetalningen.

• Genom en särskilt stark slutrapport kan projektet flaggas som 
good practice

Hur görs rapporteringen



• Verktyg för administration och uppföljning av projekt

• All rapportering görs i verktyget.

• Kontaktpersonen loggar in med hjälp av EU Login

• Kontaktpersonen kan ge ytterligare personer behörighet att läsa 
(view) eller revidera (edit) information

Vid frågor, kontakta Ewa Gustafsson på erasmusplus(at)uhr.se. Uppge 
alltid ditt projektnummer. 

Rapporteringsverktyget Mobility Tool+



Platsbesök under pågående projekt (”on-the-spot during the 
implementation of the project”)

• Kvalitetskontroll (revision) under projektgenomförandet på plats 
hos er

• Slumpmässigt urval

• Kontroll av underlag och kvalitet av genomförda 
aktiviteter/produkter

• Besked om besöket skickas ett par veckor i förväg per e-post

• Underlag måste finnas tillgängliga på plats (systematiserat)

Kontroller av projektet



Fördjupad granskning (”desk check”) 

Djupgranskning av underlag (”supporting documents”) 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.

• Slumpmässigt urval

• Innebär inget besök

Kontroller av projektet 



Platsbesök på avslutat projekt (”on-the-spot after completion of
the project”) 

Finansiell kontroll (revision) efter projektslut på plats hos er

• Slumpmässigt urval

• Kontroll av underlag, bokföring och genomförda aktiviteter

• Besked om besöket skickas ett par veckor i förväg

• Underlag måste finnas tillgängliga på plats (systematiserat)

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. Gäller även kvitton/fakturor

• 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



• 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) och en 
disclaimer, se:

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en

Visa att ni får medel av Erasmus+

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en


• Allt material ni utvecklar ska tillgängliggöras enligt Special 
Conditions, Artikel I.8 samt Artikel II.9.3 i Annex I

• En öppen licens för användande av materialet ska finnas för alla, 
se programguiden för 2018 s.261.

• 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.

Tillgång till projektresultat (”open access”)



• 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)



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

Erasmus+ Project Results Platform (EPRP)

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


• Logga in i EPRP med EU Login (kontaktpersonen får ett mejl från 
systemet när projekttiden är slut)

• Ladda upp projektresultat, logotyp och adress till projektets 
webbsida 

• Ladda upp slutresultat  för genomläsning av UHR 

• UHR publicerar resultaten när slutrapporten blir godkänd

Vad ska projektägaren göra i EPRP?



• https://www.adminproject.eu/

• http://www.erasmustools.eu/

• https://www.utbyten.se/program/

Använd mallarna som inspiration – tänk på att justera enligt era 
behov och i enlighet med kontrakten!

Projektadministration – tips och länkar

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


Projektledning – att följa den röda 
tråden



Europeisk utbildningspolitik (policy) 

Strategi

Mål

VerktygProjekt

Resultat

Från Europa 2020 via Utbildning 2020 till Erasmus+

Beviljade 
projekt

Erasmus+ (och 
andra program)



• Vilket problem finns? Var är vi nu? (Behovsanalys)

• Vad vill vi förändra/förbättra för individer, organisationer, regioner, 
nationer, Europa? Var vill  vi egentligen vara? (Mål) 

• Hur kommer vi dit? Hur förbättrade/förändrade vi? (Aktiviteter, produkter, 
samarbeten)

• Hur väl lyckades vi? (Indikatorer – måttstock för att mäta mål - outputs och 
outcomes)

• Vilken effekt har projektet haft; på individer, organisationer, regioner, 
nationer, på Europa? Vilken förändring har projektet bidragit till på 
respektive nivå? (Impact)

Synliggör projektlogiken för dig själv och 
för andra!

Vilka insatser ska vi göra för att sprida projektresultat? Vem vill vi påverka? 
(dissemination – en planerad process)

Vilka förutsättningar finns för att vårt resultat ska leva vidare efter projektavslut? 
(sustainability)



Impact+



Digitala verktyg: 
EPALE, Europass, SEG och eTwinning



EPALE – en digital mötesplats för 
vuxenutbildare

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

http://ec.europa.eu/epale/

http://ec.europa.eu/epale/


Fakta om EPALE

• Europas största gemenskap för vuxnas lärande

• 24 språkversioner 

• Kostnadsfritt

• Temaområden 



Många möjligheter på EPALE

Hitta 
samarbetspartners

Inspirera och 
inspireras Dela och sprida 

resultat  

Håll dig 
uppdateradKompetensutveckling

-
Kurser, konferenser, 
seminarier



Har du frågor, synpunkter på förbättringar 
eller vill ha hjälp med att ladda upp 
material på EPALE?

Kontakta ditt nationella EPALE-kontor, NSS 

Sverige: epalesverige@uhr.se

• Helena Wallinder: helena.wallinder@uhr.se

• Kerstin Hagblom: kerstin.hagblom@uhr.se

mailto:epalesverige@uhr.se
mailto:helena.wallinder@uhr.se
mailto:kerstin.hagblom@uhr.se


www.uhr.se/europass

46

http://www.uhr.se/europass


Vad är Europass?

• Dokumentation av kvalifikationer och meriter 

• Dokumenten har fasta rubriker och ser likadana ut i EU-
länderna

• Europassdokumenten kan användas när man söker jobb 
eller vill delta i en utbildning i ett annat land 

• Europass hjälper arbetsgivare att tydliggöra arbetssökandes 
färdigheter och kvalifikationer

• Europassdokumenten kan användas vid olika tidpunkter i 
livet 



• Europeisk plattform, webbaserad, öppen för alla 

• Erasmus+ verktyg: Strategiska partnerskap 
(partnersök och spridning)

School Education Gateway (SEG)

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm


Universitets- och högskolerådet (UHR)

eTwinning

• En plattform för digitala samarbeten, online-lärevents och 
diskussionsgrupper, inspiration och tips på digitalt lärande och 
pedagogik

• Kostnadsfritt att registrera sig och använda sig av



Framtiden?



• Möjlighet att träffa samarbetspartners för att planera, diskutera och 
skriva en ansökan.

• Bidrag till resa och uppehälle. Besök minst 2 hela arbetsdagar (exkl. 
restid) och för 1-2 deltagare

• Statliga medel som kan sökas löpande under året

Mer information på:

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

Erasmus+ förberedande besök - för 
framtida projekt

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


• Ni träffar andra organisationer i Europa som söker partners inom ett 
speciellt tematiskt område

• Tillsammans med den eventuella partnern diskuterar och planerar ni på 
plats ett kommande projektsamarbete

• Finns även tematiska seminarier inriktade på respektive sektor

• De olika seminarierna publiceras löpande under året på:

https://www.utbyten.se/program/erasmus-kontaktseminarier/

Erasmus+ kontaktseminarier

https://www.utbyten.se/program/erasmus-kontaktseminarier/


För att förbättra och öka spridningen av era 
projektresultat uppmuntrar vi er att kontakta oss när ni 
anordnar spridningskonferenser i Sverige med en öppen 
anmälan.

Uppmärksamma fler genom att publicera eventet på 
utbyten.se

Spridningskonferenser (”Multiplier event”)

http://www.utbyten.se/


Bifoga följande information:

 Rubrik  - på svenska
 Kort om vad projektet har handlat om, varför det initierades, syftet med projektet 
 Vilka aktörer (organisationer, skolor etc.) som deltagit i projektet
 Kort om vad konferensen kommer att innehålla
 Vem vänder sig konferensen till (yrkesgrupper etc. har nytta av att ta del av ert resultat)
 När äger konferensen rum; dag och tidpunkt
 Var äger konferensen rum; ort och lokal
 Anmälningslänk eller instruktioner för anmälan
 Eventuellt länk till er organisations eller projekts hemsida för mer information

Meddela oss på: ka2partnerskap@uhr.se, vi kan då 
publicera eventet på utbyten.se. 

Spridningskonferenser (”Multiplier event”)

mailto:ka2partnerskap@uhr.se
http://www.utbyten.se/


www.uhr.se
www.utbyten.se

bten.sewww.utbyt
en.se

http://www.utbyten.se/


Universitets- och högskolerådet (UHR)

Fördjupning 

2018-09-07



Universitets- och högskolerådet (UHR)

Projektstart: Tidigast 1 sep 2018

Kontraktering

Utbetalning nr 1: 20%-65% 
beroende på kontrakt

Ev. Uppstartsmöte med 
partners

• Har flera utbetalningar. Se kontrakt för 
datum, antal och procentsats.

• Ska inkomma med en ”progress report” och 
en ”interim report”. Se kontrakt för datum. 

Erfarenhetsutbyte  (UHR)

Slutrapporteringsmöte  (UHR)

Projektslut:  Se 
kontrakt

Slutrapport

Slututbetalning

Projektstöd och uppföljning (UHR)

Längre projekt (25 mån-36 mån)

Ev. On-the-spot (after action)

Ev. Desk-check

Ev. On-the-spot (during action)

Projektcykeln

Implementerin
g och spridning



Universitets- och högskolerådet (UHR)

• Paragrafer i Special Conditions (signerade delen av kontraktet) inleds med I

• Paragrafer i General Conditions inleds med II

• Paragrafer Annex III inleds med III

Att hitta i kontraktet och dess annex



Universitets- och högskolerådet (UHR)

• Kommunikation mellan parterna: I.6.3, II.3

• Utbetalningar till partners: I.4.8, utbetalningar från NA (inklusive rapportering) I.4.1-I.4.7 

• Definitioner: II.1

• Rollerna: II.2

• Intressekonflikt (jäv): II.5

• Budgetöverföringar till partners II.22, budgetöverföringar mellan poster: I.3.3

• Slututbetalning: I.4.5, II.25

• Dokumentation och underlag (samt kontroller av dessa): II.27 samt hela Annex III

Att hitta i kontraktet och dess annex



Former för samverkan – roller/kommunikation

Att diskutera:

• Vilka mandat har personerna i projektgruppen?

• Vad förväntas av projektgruppens medlemmar i form av förberedelser, engagemang, 
rapportering, respekt för tider, etc?

• Vad förväntas av den koordinerande organisationen?

• Hur beslutas mötesagendan?

• Hur vill vi att våra möten ska se ut?

• Hur kommunicerar vi med varandra på möten och mellan möten?
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Projektlogik

Långsiktiga mål/röd tråd/gränsdragningar

Samsyn kring:

• problem och behov som projektet ska lösa

• projektets bidrag till nyskapande inom sakområdet 

• projektmålen

• realistiska och hållbara effekter som ska finnas kvar efter avslut

• intressenter som projektet ska påverka för att nå de övergripande målen
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Utvärdering – vad och varför?

• Varför genomförs utvärderingen och hur ska den användas?

• Vilka frågeområden behöver fördjupas och uppmärksammas?

• När och hur ska utvärderingsresultaten återkopplas?

• Bedömer utvärderingen både kortsiktiga resultat och dess 
förutsättningar att uppnå långsiktiga effekter?
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