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Erasmus+ strategiska partnerskap (KA2) vuxenutbildning 2015 
 

På UHR:s webbplats www.utbyten.se finner ni beskrivningen av programdelen, strategiska 

partnerskap (KA2) vuxenutbildning Erasmus+ vuxenutbildning strategiska partnerskap samt 

relaterade dokument bland annat EU-kommissionens handböcker, till exempel:  

Erasmus+ Technical guidelines for eForms med detaljerade tekniska instruktioner (på engelska) för 

hur man fyller i ansökningsformuläret.  

Guide on quality assessment  - en vägledning för bedömning av ansökans kvalitet. 

 

Inledning 

Nedanstående text, framtagen av handläggarna för strategiska partnerskap, ska betraktas som ett 

komplement till de ovannämnda dokumenten. Notera även att de skärmbilder som vi använder i 

denna handledning endast är exempel. 

När ni laddar ner det elektroniska ansökningsformuläret ska ni spara det på datorns skrivbord eller på 

ett USB-minne. Ni behöver ha tillgång till internetuppkoppling när ni kontrollerar PIC-nummer, 

validerar sidorna i ansökan, särskilt i budgetdelen, och när ni skickar in ansökan. Ett sätt att arbeta 

med ansökan är att svara på frågorna i en Word-fil och sedan kopiera texten och klistra in i 

formulärets textfält. Eftersom textfälten har en begränsning på antal tecken kan ni på det sättet 

undvika att textutrymmet tar slut mitt i ett resonemang. Alla textfält utom ett får innehålla högst 

5000 tecken. Fältet ”Project acronym” är begränsat till högst 250 tecken. Tänk på att spara ert arbete 

ofta medan ni skriver i formuläret.  

Med valideringsknappen ”Validate” på varje sida kontrollerar ni att ni har fyllt i alla obligatoriska fält 

på ett korrekt sätt. Med hjälp av den förflyttas ni till det fält som behöver åtgärd. Tänk på att man 

kan få svaret att ansökan är validerad ”Valid” trots att alla textavsnitten inte är färdigskrivna. Det 

räcker med några få tecken i textrutan för att ”lura” formuläret.  Därför är det väldigt viktigt att läsa 

igenom den ifyllda ansökan noga innan man skickar in den. Det är även viktigt att föra in rätt 

uppgifter i budgetdelen och validera varje sida! Notera att ansökan inte kan justeras efter sista 

ansökningsdag. Däremot går det bra att skicka in elektroniskt den justerade och sparade ansökan 

flera gånger innan sista ansökningsdag. Den sist inskickade ansökan kommer vi att betrakta som den 

slutgiltiga. 

 

 

http://www.utbyten.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Erasmus-strategiska-partnerskap-vuxenutbildning/
http://www.utbyten.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Erasmus-strategiska-partnerskap-vuxenutbildning/Ansokan/
http://www.utbyten.se/Global/program/eplus/guide_quality_assessment_Eplus2014.pdf
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Kommentarer och tips till varje sektion i formuläret 

På första sidan i formuläret ser ni programmets namn. Programmet är Erasmus+ och 

utbildningsområdet är vuxenutbildning ”adult education”. Programdelen heter ”Strategic 

Partnerships for adult education”. I Erasmus+ har vi möjlighet att samarbeta tvärsektoriellt men 

budgeten tas från någon av sektorerna, inte från någon egen budgetpost. Val av sektor/ fält avgörs 

av var nyttan av projektet är tydligast.  Ansökan ska ni skicka senast klockan 12:00 31 mars, genom 

att klicka på knappen ”Submit online” på sista sidan i det elektroniska formuläret.  Endast projektets 

koordinator, det vill säga, ”Applicant organisation” skickar in ansökan.  

Språket i ansökan. En rekommendation är att skriva på engelska för att underlätta förståelsen i alla 

led. Formellt kan man använda vilket som helst av de officiella språken i de länder som är Erasmus+ 

programländer. När ni väljer engelska som arbetsspråk underlättar ni för oss på nationella kontoren 

och för våra kvalitetsbedömare i små länder som Sverige, att läsa och förstå kärnan i era ansökningar. 

EPALE-plattformen kommer att erbjuda ett flerspråkigt lexikon med vanliga europeiska begrepp inom 

vuxenutbildningen. På så sätt kan man som partners vara säker på att i sin ansökan på engelska mena 

samma sak med de begrepp man använder. Och man vet att bedömarna av ansökan använder 

samma översättningar. 

 

 

http://www.utbyten.se/sv/Program-och-stipendier/Verktyg/EPALE-webbplats-for-vuxenlarande/


   

2015-02-22  Ewa Gustafsson Sida 3 
 

 

Ni väljer startdatum mellan 1 september och 31 december 2015. När ni har valt antal månader som 

kan vara mellan 24 och 36 månader fylls slutdatum automatiskt i. Notera att det ska vara den sista 

dagen i månaden vilket kommer att justeras i ert kontrakt om er ansökan beviljas. Projekttiden ska 

omfatta alla aktiviteter från förberedelse till utvärdering och spridning av projektresultat. Sist i 

sektion B.1. efterfrågas ansökarens namn. Hoppa över det. Den delen fylls i automatiskt genom att 

man i sektion C.1. fyller organisationens PIC-nummer längre ner i formuläret. Detta gäller även andra 

delar i ansökan som fylls i utifrån den information man matar in.  I B.2 väljer ni SE01(Sverige) = 

Universitets- och högskolerådet. 

 

Sektion C. ”Priorities” är en avdelning i ansökan där ni väljer och beskriver projektets prioriteringar. 

På sidan 106 i Programguiden (version 3) finner ni beskrivning av horisontella = gemensamma 

prioriteringar samt sektorspecifika prioriteringar. Ni väljer först den viktigaste prioriteringen i 

förhållande till det valda utbildningsområdet.  Ni väljer i rullningslisten till höger. Därefter väljer ni 

ytterligare prioriteter (högst två) relevanta för projektets mål. Ni behöver även motivera ert val i 

fritextfältet. Saknas text i denna ruta, går det inte att validera ansökan.  

 Kom ihåg! Har du tryckt på plustecken och ångrar dig, måste du ta bort fältet genom att trycka på 

minustecknen och validera formuläret. 
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Sektion D är en avdelning i ansökan där ni beskriver er organisation och partnerorganisationerna. 

Börja med att fylla i ansökarens PIC-nummer och tryck sedan på ”Check PIC”. Då hämtas alla de 

uppgifter som finns lagrade om organisation i Deltagarportalen. De mörkt blå fälten fylls i 

automatiskt med information från Deltagarportalen, de ljusblå kompletterar ni själva med uppgifter. 

Notera att fältet ”Type of organisation” som är förifyllt med ”Other” ändrar ni med hjälp av 

rullningslisten. Saknar ni i förteckningen den benämning som beskriver er organisation, väljer ni 

”Other”. Ni får gärna kontakta oss och berätta vilken benämning som Kommissionen bör lägga till i 

formuläret. 

 

I sektion D efterfrågas ansökarens erfarenheter och bakgrund och uppgifter till projektets 

kontaktperson samt organisationens firmatecknare. Motsvarande uppgifter ska fyllas i för varje 

partner.  Visa att organisationen i fråga är bäst lämpad att delta i projektet utifrån profil och 

erfarenheter. Det ska finnas ett tydligt samband mellan partners och projektet. Vad har partnern för 

erfarenheter på området? Informationen måste stämma överens med de specifika uppgifter som 

partnern har i projektet. Tänk på att i huvudsak är det ett underlag för bedömarna att bilda sig en 

uppfattning om partnerskapets kapacitet att genomföra projektet som efterfrågas. I strategiska 

partnerskap är man välkommen att vara flera svenska organisationer i partnerskapet. Men man 

eftersträvar en mångfald av erfarenheter och organisationer, inte minst med tanke på det europeiska 

mervärdet. 

Inom strategiska partnerskap finns ett större utrymme för organisationer verksamma inom den 

informella sektorn och kultursektorn eftersom den mer snäva kopplingen till formellt och icke-

formellt lärande blir mindre tydlig. 
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Ni lägger till en ny partner genom att klicka på plusknappen. Ett partnerskapsprojekt måste innehålla 

minst tre partners från tre olika länder och ni kan få bidrag för max tio organisationer i partnerskapet 

per ansökan. 

 

I sektion E ska ni svara på frågor som beskriver projektet.  Bedömningen av kvalitet utgår från 

ambitionsnivån, det ska finnas en balans mellan ambition och sökt budget. När ni formulerar svaren 

tänk på följande: Varför behövs detta projekt och vilka behov har ni identifierat. Vad ansluter 

projektet till?  Är något redan gjort på området? Av er, av andra? Ni måste kunna beskriva materialet 

som ni bygger vidare på. Hur kommer ni att dra nytta av det materialet. Vad tillför detta projekt mot 

vad som redan är gjort?  Innovation är ledordet för strategiska partnerskap.  Därför är det viktigt att 

ni motiverar på vilket sätt projektet är innovativt. Är det behoven, produkterna, målgrupperna eller 

metoderna som menas? Beskriv hur ni kompletterar varandra och bildar det ultimata konsortiet för 

att uppnå det uppsatta målet. Finns organisationer med som aldrig deltagit i liknande 

projektsamarbete? Beskriv hur ni kommunicerar inom partnerskapet och med intressenter utanför 

partnerskapet. Hur ser man resultatet under och efter projektet?  

Upp till tre ”Topics” kan ni välja, men det är givetvis inte nödvändigt att göra så, det viktiga är att det 

är konsekventa val utifrån ansökans utformning i övrigt.  

Sektion E.1 handlar om deltagare och där finns det även möjlighet att beskriva deltagare med 

begränsade möjligheter (fewer opportunities). Har ni möjlighet att involvera deltagare som befinner 

sig i någon/några av situationerna som väljs från rullningslisten och som vanligtvis inte har samma 

möjlighet till internationella erfarenheter? Beskriv även era resurser/möjligheter att erbjuda extra 

stöd till dessa deltagare. 



   

2015-02-22  Ewa Gustafsson Sida 6 
 

 

I sektion F efterfrågas beskrivning om projektförberedelser och administration. Bedömaren som läser 

ansökan ska få en heltäckande bild av hur långt planeringen kommit och hur genomarbetad ansökan 

är. Hur förbereder ni er innan ni sätter igång projektet? I F.1 ”Project management” beskriver ni 

projektledningen. Hur gör ni för att hålla ordning på budget och samordning/drift? Vem gör vad, när 

och hur? Hur håller ni koll på det ni gör under projekttiden och hur utvärderar ni? Vilka gör det och 

hur ofta? Intern/extern utvärdering? Riskhantering, beskriv hur ni resonerar runt det och vilka 

åtgärder ni planerar om något oväntat inträffar. Vad gör ni om ni är oeniga? Hur ska ni hantera 

kulturella skillnader och missförstånd?  Hur mäter ni att ni verkligen nått dit ni ville? Vilka indikatorer 

använder ni? Kolla av om målen är realistiska, accepterade och mätbara. Särskilt för 

produktinriktade/storskaliga projekt: På vilket sätt involveras målgrupp och slutanvändare i 

utvärdering, testning och kvalitetssäkring? 

Syftet med sektion G är en övergripande beskrivning av projektaktiviteterna. Ansöker ni om ett 

småskaligt projekt som är processorienterat och som inte planerar att ta fram produkter (intellectual 

outputs) svarar ni nej på första frågan.   

Däremot behöver ni motivera och beskriva i detalj tillvägagångsättet för att uppnå projektets mål.  

Beskriv de planerade projektaktiviteterna. Beskriv partnerskapets sammansättning, roller, kunskaper, 
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erfarenheter. Vem tillför vad? Hur tänker ni när ni fördelar ansvar och uppgifter? Beskriv hur ni 

kommunicerar inom partnerskapet och med intressenter utanför partnerskapet. Vad är syftet med 

projektmötena och vilka deltar? Hur ser man resultatet under och efter projektet?  

 

Ansöker ni om ett storskaligt projekt med ett antal produkter ”Intellectual outputs” svarar ni ”Yes” 

på första frågan och då öppnas det i formuläret en ny sektion G.1. ”Intelectuall outputs” där ni har 

möjlighet att beskriva de resultat som ni planerar att skapa inom projektets ram. Produkter eller 

ersättning för arbetstid ersätts efter typ av arbete i fyra kategorier. Summan varierar dessutom med 

det land där arbetet ska utföras (hemlandet). Någon maxsumma finns inte angiven för denna 

budgetpost, men maximala totalsumman 150 000 € per år per projekt ger en fingervisning. 

Bedömarna av ansökningar är mycket noga med att granska just denna budgetpost eftersom det kan 

handla om stora belopp i jämförelse med total tillgänglig budget i Sverige.  
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För att dela med sig och testa sina resultat kan man ansöka om ”Multiplier events”. Denna 

budgetpost kan enbart vara aktuell i samband med den produkt ni utvecklar i projektet. Man kan 

alltså inte använda den budgetposten för personalmobilitet. Bidraget kan inte heller användas för 

deltagare från de i projektet ingående partnerna. Det går att ansöka medel för ”Multiplier events” 

som även innefattar medel för inhemska deltagare. De medlen avser dock alltid personer utanför den 

egna organisationen. När ni deltar inom partnerskapet i dessa aktiviteter kan ni alltså aldrig räknas 

som deltagare, inte ens om eventet hålls i ett annat land.  

 

I denna sektion är syftet att man inom ramen för ett pågående projekt också tillsammans lär sig 

något. Byggstenarna i  kallas ”Short-term staff training events”, “ Long-term teaching or training 

assignments”, ”Blenden mobility of adult learners” Man kan ansöka om resa i de fall projektet även 

innehåller element av mobilitet för personal eller studerande och då avståndet överstiger tio mil. 

Uppehälle för personal som undervisar eller själva deltar i lärandeaktiviteter under längre tid 

beräknas efter i vilket land aktiviteten äger rum. Summan beräknas per dag och inom intervallerna 1- 

14 dagarna, 15-60 dagar och från den 61 dagen och upp till ett år. De exakta summorna återfinns i 

programguiden. För personal som deltar i gemensamma korta träningstillfällen är beloppen fasta. 

Summan beräknas per dag och inom intervallerna 1- 14 dagarna respektive 15-60 dagar. För 

studerande är tidsgränserna också upp till 14 dagar respektive upp till 60 dagar, men beloppen är 

lägre per dag. 

Administrationsbidraget knyts till projektet i sig, inte till mobiliteterna. Projektmötesmobiliteter har 

ett bidrag där resa och uppehälle slås samman till ett enhetsbelopp per mobilitet och är oberoende 

av mötets varaktighet.  Om vi ser till mobiliteterna i KA2 så är de rena projektsamarbetesmobiliteter. 

För personalmobiliteter inom ramen för projektet finns flera möjligheter; rena undervisnings-
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/lärandeuppdrag såväl som gemensamma korta ”kurstillfällen”. Studerande inom vuxenutbildning 

kan delta i mobiliteter inom ramen för projekt i KA2. 

 

Ansöker ni om ett småskaligt projekt får ni bidrag för projektadministration vilket räknas ut 

automatiskt. Likaså för transnationella möten. Ni uppger antal möten, antal deltagare och avstånd 

per upplagd partner och formuläret räknar ut beloppen med hjälp av de inlagda schablonerna.  

 

Det högsta beloppet som kan sökas för spridningsaktiviter ”Multiplier events” är 30 000 euro. Blir 

summan högre öppnas det en varningsruta i formuläret. 

Det mesta man gör inom sitt projekt har man kapacitet för eftersom man sett till att samla just de 

partners som är bäst skickade att genomföra projektet. För vissa moment kan man sakna 

kvalificerade medarbetare, och det är då ni kan använda posten ”Exceptional costs”. Det ska förstås 

som kostnader som uppkommer därför att ingen av partnerna kan leverera exempelvis 

översättningar. Då är underkontraktering aktuellt. Man kan ansöka om ett bidrag för dessa som kan 

täcka 75 % av kostnaden upp till maximalt 50 000 € per projekt. Stöd för särskilda behov kan ni  
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ansöka om för deltagare som behöver särskilda arrangemang. Observera att detta ska göras redan i 

ansökan, man kan inte i efterhand begära medel. Däremot kan man omfördela medel inom projektet 

om behoven skulle uppstå. 

Behöver ni till exempel lägga till en partner, måste ni justera informationen i alla sektioner och 

validera ansökan. All information ligger ju till grund för beräkningen av budget och kan inte plussas 

på i efterhand.  Eftersom ansökningsformuläret är dynamiskt formas sektionernas utseende utifrån 

de val man gör. Det gäller även sektionernas beteckning.  

Sektion H är den del av ansökan där ni ska redogöra för era förväntningar om förändringar efter 

projektets genomförande. Vad blir annorlunda, och på vilket sätt blir det annorlunda? Och hur ser ni 

till att andra får ta del av era erfarenheter internt och externt?  Till sist ska ni också delge er plan för 

(uppföljning och) utvärdering. Kvalitativa förändringar kan vara svåra att mäta, så ägna ett stort mått 

av energi till att finna användbara mått på förändring. Kan ni mäta innan, under och efter genomfört 

projekt?  
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Sektion J. inleder ni med en projektsammanfattning. Texten ska i möjligaste mån ”sälja” ert projekt. 

Var därför noga med ordval i fritextdelen så att ni genast ger läsaren en klar bild av ett projekt som är 

värt att stödja inom ramen för Erasmus+ vuxenutbildning. Det är den delen som en läsare och 

bedömare av ansökan börjar med för att skaffa sig en uppfattning om vad projektet handlar om.  

När det gäller val av begrepp kan ni inom kort ta del av den ordlista (Glossary) som publiceras på 

vuxenutbildningsplattformen EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) 

http://ec.europa.eu/epale/en/home-page. 

I J.1 finns en förteckning över alla partners och i J.2 den egentliga budgetsammanställningen. Där fylls 

det mesta i med summor automatiskt utifrån vad man tidigare angett i ansökan.  

 

 

 

http://ec.europa.eu/epale/en/home-page
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Sektion K är en checklista med punkter som hjälper er att inte missa något. Gå igenom listan i god tid 

innan ni skickar ansökan. Vissa dokument måste laddas upp i ansökan.  Avtal ”Mandates” från 

partners skannar ni in i en och samma fil och laddar upp tillsammans med underskrift och tidschema. 

 

Alla obligatoriska bilagor bifogar ni i sektion N. Annexes.  Ansökningsförfarandet är helt digitaliserat. 

Inga pappersdokument ska postas till UHR.   

 

 

 



   

2015-02-22  Ewa Gustafsson Sida 13 
 

 

 

Ansökan går inte att skicka in om den inte är validerad i sektion O. Submission. 

När ni klickar på knappen ”Submit online” måste datorn vara uppkoppad mot internet. Kontrollera 

även att ni inte har en brandvägg som förhindrar att formuläret kopplas upp en extern 

databas=Kommissonens server, som tar emot ansökan. När ansökan är skickad ändras sidorna i 

formuläret enligt nedan. Ansökan får ett ID-nummer, liknande det i parentesen. Det är detta nummer 
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ni ska använda om ni behöver kontakta UHR innan ni har fått en formell bekräftelse från oss på 

mottagen ansökan. 

 

 

Följande räknas inte som tekniska problem: 
 
ERR-01’ alla fälten i ansökan är inte ifyllda eller ifyllda på fel sätt. Detta åtgärdas genom att man går 
tillbaka till de rödmarkerade fälten, rättar och validerar på nytt. 

ERR-06’ de bifogade dokumenten överskrider gränsen 5 MB eller är i fel format. Detta åtgärdas 
genom att man raderar de bifogade dokumenten från ansökan och bifogar dokumenten i rätt format 
och storlek. 

‘Unknown’ – ansökan är inte skickad elektroniskt och inga försök är gjorda. 

 

 

 


