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Ansökarstöd till Nordplus vuxen 2018 

Nordplus har en gemensam webbplats, http://www.nordplusonline.org/. Du kan därifrån 
ladda ner handboken där programmet beskrivs. Du hittar också en partnersöksdatabas, 
ansökan, goda exempel och stödmaterial inför en ansökan. 

När du ansöker om medel inom Nordplus vuxen gör du det genom ett elektroniskt 
ansökningssystem, Espresso.  

Du börjar med att registrera dig som användare. Och med att välja Nordplus vuxen bland de 
program som går att välja mellan. Du kan spara vartefter du fyller i uppgifter och sedan 
återvända till ansökan vid ett senare tillfälle för att korrigera eller för att skriva vidare. Om 
du glömt fylla i en obligatorisk uppgift signalerar systemet så att du får en chans att 
komplettera innan det går att skicka iväg ansökan.  

I ansökan hittar du hjälpknappar som den du ser här nedan. Ta gärna en titt, det kan ju vara 
information du missat och har nytta av.  
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I 1.2 Ni gör upp i partnerskapet vem som har skriv rättigheter. Tänk på sårbarhet och 
ägarskap. Det är en självklarhet att alla partner ska ha läsrättighet. 

 
 

Underflikar gör det lätt att arbeta konsekvent genom ansökan.
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Då och då i ansökan dyker fasta svarsalternativ upp. Klicka på pilen och välj bästa alternativ. 
Många alternativ kan tyckas irrelevanta. Det hänger samman med att de ska täcka in 
samtliga möjligheter för alla sektorer, alltså även för skola och högre utbildning. Det betyder 
alltså inte att en skola eller ett lärosäte kan ansöka inom Nordplus vuxen, det är bara en fast 
bruttolista som lagts in i grundansökningsformuläret. Formuläret anpassar sig sedan efter de 
val man gör, men just fasta svarsalternativ hänger med.  

 

 

”Letter of intent”, alltså en skriftlig partneröverenskommelse, behövs för att ansökan ska 
vara giltig. För att man ska kunna ladda upp en sådan i ansökan måste samtliga partners 
finnas registrerade. När de gör det kan den som skriver ansökan enkelt sända en begäran till 
sina partners om att skicka in en sådan överenskommelse. 
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Under flik 3 väljer du vilken typ av projekt ni ansöker om.  

Här gäller det främst att välja lämplig projekttyp i förhållande till de aktiviteter man tänkt sig. 
Benämningen ”Exchange of teacher/pedagogical staff” ger exempelvis en fingervisning om 
vilka personalkategorier som är aktuella.  

Kanhända är det snarare ett nätverksprojekt än ett utvecklingsprojekt ni skissat på. Eller är 
det så att ni behöver kartlägga först vad som redan finns innan ni ansöker om ett 
utvecklingsprojekt? Kanske är det till och med så att ett mobilitetsprojekt med 
personalutbyte kan vara inledningen till ett längre nätverkssamarbete. Vi ser ofta att man 
börjar i det lilla och sedan tar nästa steg. När vi då ser att ni varit lyckosamma i ert tidigare 
samarbete och tagit lärdom av era erfarenheter är det givetvis en bra grund för fortsatt 
samarbete. En bedömare av ansökningar om medel för utvecklingsprojekt är alltid observant 
på om målet med ansökan snarare ser ut att vara maximerad finansieringen är slutresultatet.  

”Exchange of learners” ger möjlighet för studerande att delta i aktiviteter hos en 
värdorganisation. Inte bara i yrkespraktik (som i EU-programmet Erasmus+) anordnat av 
värdorganisationen, utan även allmänna kurser. Men det handlar aldrig om studiebesök i 
grupp. Den studerande ska delta i ordinarie verksamhet.  

 
 

Vi har valt att i fortsättningen kommentera formuläret för en mobilitetsansökan, var 
observant på att frågorna i fortsättningen kan se annorlunda ut för samarbetsprojekt. Det 
som skiljer sig för samarbetsprojekten lägger vi till efter genomgången av grunden för 
formuläret, från sidan 13. 
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Med max 250 ord ska du sedan fånga essensen i det planerade projektet. Några ord på 
vägen ser du i rutan nedan. Ha i bakhuvudet att det är bedömarens första kontakt med 
ansökan. Det är alltså här hon eller han bildar sig en uppfattning om projektet och hur man 
ser skillnad efter projektet. 

 
 

På slutet vill vi också veta hur länge ert projekt kommer att pågå. Ett mobilitetsprojekt kan 
aldrig vara längre än ett år (även om formuläret olyckligtvis ger möjlighet att skriva in en 
längre tidsperiod). Ett samarbetsprojekt kan pågå i upp till tre år. 

Vid bedömning av ansökan vägs beskrivna aktiviteter mot den tid man planerar för 
projektet. Man ska vara realist- om än optimist. Planera inte heller att göra något som ni inte 
hade tänkt eller önskat att göra ändå, aktiviteterna måste passa in i er ordinarie verksamhet 
för att det ska vara hållbart. 

 

Här finns även frågor om vilken sektor ni representerar – formell, icke-formell eller informell. 
Om du undrar över definitioner, se exempelvis: Encell 
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Projektbeskrivning, sektion 4, är inte bara en fri redogörelse för vad ni vill göra i projektet. 
Var mycket noga med att se till att samtliga frågor blir besvarade. Kom ihåg att möjligheten 
att söka medel egentligen är en beställning med vissa förväntade resultat. 

När det gäller mobilitetsprojekt är det viktigt att identifiera den egna organisationens behov. 
I samarbetsprojekt flyttas fokus till gemensamma behov i Norden och i Baltikum. Då är det 
nödvändigt att motivera varför just de organisationer som ingår i partnerskapet är de som 
bildar det optimala teamet att ge sig på den beskrivna utmaningen i projektet. 

Flik 4 har underflikar som visar sig först när man klickar på flik 4. 

I projektbeskrivningen, 4.1, ska man med högst 150 ord beskriva vad man vill åstadkomma 
genom att driva  projektet. Läs gärna texten vi lagt in i rutan som vägledning. 

 
 

Bakgrund, projektsyfte och långsiktigt mål är vad man måste förhålla sig till. Hur är det nu, 
hur kommer det att vara under projekttiden och hur blir det sedan efter att projektet har 
avslutats? Hur vet vi det och hur kan vi beskriva det så att de som bedömer ansökan förstår? 
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Orden i rutan är inspel från oss som vi hoppas kan vara till hjälp. Ungefär dubbelt så många 
ord som vi skrev är vad ni har möjlighet att fylla i. Så skriv, skriv om, ta bort, lägg till, låt 
texten vila, låt någon annan läsa den – de gamla vanliga knepen fungerar. Och låt det ta tid. 
Det blir en ny ansökningsomgång nästa år om ni inte hinner i år. 

 

Kanske är det för att det är så självklart, men av någon anledning har många svårt att 
formulera vad mervärdet är med att samarbeta med organisationer i andra länder i sitt 
projekt. Nu ska ni alltså utveckla era tankar om det. Här finns egentligen en underliggande 
fråga om vilka konkreta partners ni valt förutom från vilket land de kommer.  I den ruta ni 
ska skriva  svaret i har vi några ord om det. 
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Dags att öppna nästa flik, organisation. Och här kommer nu den fråga vi berörde ovan; vilka 
är ni i partnerskapet, och varför just ni? På vilket sätt jobbar var och en direkt mot 
vuxenstuderande? Vi vill alltså att ni ska visa oss att det är relevanta organisationer för 
vuxenutbildning och för den specifika målgrupp ni ska stärka genom projektet. 

 

 

Hur ska ni då samarbeta, vem ansvarar för vad utifrån era kompletterande kompetenser? I 
ett  mobilitetsprojekt har man behov i den egna organisationen och valet av partner görs för 
att just den partnern är bra på det man själv vill bli bra på. Så tala om hur ni organiserar 
samarbetet för att dra ut just detta ur samarbetet. Och hur det sedan kommer att märkas. I 
ett samarbetsprojekt flyttas fokus till att samtliga organisationer är mycket kompetenta och 
tillsammans skapar ett oslagbart team när det gäller att genomföra projektet. Visa det i såväl 
frågan om organisation som i svaret på hur ni samarbetar för att dra nytta av varandras 
unika kompetens.  

Hur håller ni kontakten mellan er? Visa en utarbetad och hållbar plan. Skriv inte ”via e-post” 
eller via Skype. Skriv exempelvis att ni har upprättat en  Samarbetsyta på EPALE. Den 
Svenskspråkig startsidan på EPALE hittar ni här: https://ec.europa.eu/epale/sv/ 
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Nästa fråga har rubriken ”Anchoring”. Vanligtvis brukar vi i Sverige med förankring mena att 
vi innan vi drar igång planeringen av ett projekt säkerställer att relevanta aktörer i den egna 
organisationen är med på tåget. I den här ansökan ligger fokus istället på att ni ska tydliggöra 
hur det kommer att märkas efter projekttiden i er egen organisation ( i Mobilitetsprojekt). I 
samarbetsprojekt vill vi se hur det kommer att märkas och användas i respektive partnerorganisation 
(och i Norden/Baltikum).  Implementering och hållbarhet alltså, och på flera plan.  

 

 

4.3.När projekttiden är slut ska resultatet märkas och ni ska därför redan i ansökan ange hur ni 
säkerställer det. En bedömare blir aldrig imponerad av ett att-svar, de vill ha ett hur-svar. Diskutera 
alltså i partnerskapet vad ni ser framför er, var så konkreta som möjligt. 

 

Samma sak gäller hur ni sprider era resultat och erfarenheter. Konkretisera! 
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Utvärdering, känns det tungt att tänka på redan nu? Blir det mindre tungt om du läser 
instruktionen där det står att man ska välja ut vilka aspekter man ska utvärdera? Allt 
behöver inte utvärderas, men beskriv vilka val ni gjort där och hur vi kan följa det genom 
ansökan och projekt, och på slutet i er rapport. Håll öppet för att ni genom kontinuerlig 
uppföljning (monitoring) kan komma fram till att ni måste styra om era aktiviteter. Vilken tur 
då att ni byggde in sådan uppföljning i projektet! Då har ni större förutsättningar att nå 
syftet genom att ta andra vägar än dem ni ursprungligen valde. 

 

Flik 5 i en mobilitetsansökan är ”Mobility”. För att kunna komma vidare här klickar man på 
”Add mobility”. 

 

Nu öppnas ett nytt fönster. När du skrivit in uppgifterna kommer de sedan att finnas i 
tabellen när du återvänder till den här sidan. Vi valde att en lärare skulle åka två veckor till 
Finland från Sverige. Så här ser tabellen ut efter det med automatiskt genererad budget:  

 

Använd ”Add mobility”-knappen igen för att lägga in fler mobiliteter. Beloppen för resa 
respektive uppehälle hittar du i programhandboken. Observera att du i ett samarbetsprojekt 
inte kan använda summorna för ett mobilitetsprojekt, det är olika beräkningsgrunder. 

I fritextrutan under tabellen  kan du förklara samband mellan den sökta aktiviteten och 
andra projektansökningar. Var uppmärksam på att lärarutbyten har ett egenvärde, de ska 
inte i tid ansluta till studerandeutbyte. Det är en helt annan sak om studerandeutbyten på 
grund av funktionsvariationer för att bli verklighet kräver medföljande personal. Det ansöker 
man om på annat ställe. 

Det är som vi tidigare nämnt inte programmets intention att man ska kunna göra 
studiebesök i grupp med lärare och studerande. Studerandeutbyte betyder att man deltar i 
ordinarie kurser eller praktik på företag. 
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Budget är nästa flik. I praktiken är det mycket sällan man ansöker om enbart en mobilitet, 
som i exemplet här, men det är möjligt. Det finns inget som säger att utbytena måste vara 
ömsesidiga. Man kan jobbskugga en kollega utan att ta emot någon i utbyte. Man kan också 
vara fler än två länder involverade i ett mobilitetsprojekt. Ni kan mycket väl skicka flera 
lärare från ett land till ett annat land vid skilda tillfällen och ytterligare lärare till ett tredje 
och ett fjärde land. Och sedan kan ni vara värdorganisation och ta emot lärare från flera 
olika länder vid olika tillfällen. Men se till att det verkligen blir lärarutbyten och inte grupper 
av lärare som åker runt på studiebesök.  

 

 

 

Nästa steg är att ladda upp ”Letter of intent” från era partners. Utan en sådan signerad 
partneröverenskommelse kan partners inte delta i projektet även om de omnämnts i andra 
delar av ansökan. Det ingår i vår kontroll av giltighet. Vi kontrollerar alltså, förutom 
självklarheter som att man kommit in i rätt tid med sin ansökan och att det är relevanta 
organisationer med i projektet, att det finns en juridiskt bindande överenskommelse att 
delta från varje partner. I exemplet ovan måste alltså den organisation som tar emot lärare 
intyga att man kommit överens om det.
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Flik 7, Check list, ger möjlighet att gå igenom och att dela ansökan med andra. Skillnaden 
mellan ”Print preview” och pdf är enbart formen. Ni får i båda fallen ut frågor och svar. 

 

I 7.2 återkommer frågan om ”Letter of intent”. Utan en överenskommelse med en 
mottagande organisation kommer inte ansökan att kunna bedömas. 

 

Så har vi då kommit till sista fliken, det är här vi hittar ”submit”-knappen. Då ska det vara 
rent i rutan ovanför, ingen text i rött ska finnas kvar. Funktionen med varningstext är en 
hjälp för att man inte ska råka ut för att en ansökan inte är komplett och därför inte kan 
bedömas. 
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Komplettering som gäller för samarbetsprojekt. 

Som vi nämnt ovan finns det en grund i ansökningsformuläret. Beroende på vilka val man gör 
kommer sedan nya frågor upp. Här tar vi upp det som vi tror kan behöva kommenteras. 

Under flik 3, general information, presenteras först samtliga möjliga val, men när man sedan 
ska välja något av dem finns endast ”collaboration projekt” som alternativ. Så välj det, i 4.1 
återkommer frågan om vilken av projekttyperna ni väjer där. 

 

 

 

Så här ser det ut under flik 4.1. Här väljer du tematiskt nätverk, utvecklingsprojekt eller 
kartläggningsprojekt. 
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När man väljer ett samarbetsprojekt försvinner flik 5, mobilitet. Det är helt i sin ordning. 
Skälet är att mobiliteter i ett samarbetsprojekt beräknas på andra grunder än i ett 
mobilitetsprojekt. Var alltså uppmärksam på den skillnaden, det är en markering för att styra 
mobilitetstäta initiativ till just mobilitetsprojekt.  

 

 

Allt som står och inte står i instruktionerna är viktigt. Gå igenom rutan nedan, vi vill verkligen 
att den som ansöker ska förstå att budgeten är mycket begränsad, och att det därför kan 
vara en bra strategi att ta små steg och inte allt på en gång. Det finns alla möjligheter att 
efter projektavslut komma igen med en ny ansökan som vilar på de erfarenheter man gjort i 
den förra ansökan. 

Observera också att vi hänvisar till handboken och webbplatsen för att hämta in mer 
information om hur man presenterar en budget. Man får sedan manuellt föra in aktuella 
siffror i formuläret. 
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Även i rutan nedanför budgeten framgår det hur man gör för att presentera sin budget mer i 
detalj: 

 

 

 

Checklistan på slutet ser annorlunda ut än för ett mobilitetsprojekt. Man ska vara minst tre 
partners från tre olika länder/självstyrande områden – inte två som i mobilitetsprojekt. Och 
där finns också en påminnelse att ladda upp budgetfilen. 

 


