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Erasmus+ för organisationer inom området vuxnas allmänna lärande (AE) 

Många organisationer arbetar med vuxnas lärande och kan därmed delta i Erasmus+.  

Högre utbildning och yrkesutbildning för vuxna har sin tillhörighet i andra delprogram i 

Erasmus+ än vad vuxenutbildning för allmänt lärande har. Ser jag en student på ett lärosäte 

framför mig – ja då väljer jag högre utbildning (HE). Ser jag en vuxen yrkeselev – då är det 

yrkesutbildning (VET). Och vuxenutbildning (AE) är det om jag ser den vuxna människan i sin 

medborgarroll, sin bildning, sitt livslånga lärande i exempelvis grundutbildning, i 

föreningslivet eller vid sina besök på museer och bibliotek. Den delen av Erasmus+ som heter 

vuxenutbildning (AE) täcker alltså bara delar av den vuxna människans lärande. Vilket 

delprogram (sektor eller fält är alternativa benämningar) man väljer avgörs av vilken aspekt 

på vuxenlärande man anlägger.  

Blå cirkel= allt lärande som vuxen 

Yrkeslärande 
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Hur ser helheten i programmet Erasmus+ ut inom utbildningsdelen? 

 

Hur ser möjligheterna ut för den som vill delta i Erasmus+ AE? 

På arbetsmarknaden behövs fler personer med högre kvalifikationer. E+ ska hjälpa till med 

det. Tydlig markering att programmet vänder sig till organisationer med kraft att 

genomföra aktiviteter som leder till högre kvalifikationer hos den vuxna befolkningen. 

Detta för att tillgodose arbetsmarknadens behov om man spetsar till det.  

 

Varje år kan man som organisation söka projektmedel inom två olika delar av Erasmus+. I 

den ena delen, mobilitet (KA1) för personal inom vuxenutbildningen, anger man i ansökan 

de planer man har för att sända personal utomlands för fortbildning eller undervisning. Det 

är för att kunna genomföra detta man ansöker om medel. I den andra delen, strategiska 

partnerskap (KA2), är man en grupp organisationer från olika länder som tillsammans 

presenterar en plan för samarbete och utveckling. De projektplaner kommer att prioriteras 

som ansluter till de gemensamma europeiska målen och som övertygar bedömarna om att 

metoden som presenteras är hållbar och kostnadseffektiv. 

För detaljer och förutsättningar hänvisas till kommissionens webbplats för Erasmus+ och 

programguiden som finns där: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_en.htm 

Erasmus+ vuxenutbildning vänder sig inte enbart till rena utbildningsorganisationer. Termen 

”Adult Education”, AE, börjar allt oftare ersättas av ”Adult Learning”, AL. I KA1 och KA2 

använder man fortfarande AE, men i den del av Erasmus+ som heter EPALE (Electronic 

Platform for Adult Learning in Europe) http://ec.europa.eu/epale/en/, är vuxenlärande och 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/epale/en/
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inte vuxenutbildning i fokus. EPALE är en webbplattform där den som arbetar med andras 

lärande som vuxna kan finna exempelvis fortbildningskurser eller samarbetspartners. 

Informationsmaterial av den typ du just nu läser finns också där, ibland på flera språk, ibland 

enbart på originalspråk eller engelska.  

För att hamna rätt i sin ansökan inom Erasmus+ ska man alltså först definiera sig som en 

vuxenlärandeorganisation och sedan välja KA1 eller KA2. Det handlar dessutom om vad man 

vill göra i sitt projekt likaväl som vilken typ av organisation man är när man söker. En 

kommunal vuxenutbildning eller en folkhögskola kan bedriva såväl verksamhet inom 

området allmänt lärande som yrkeslärande.  På Universitets- och högskolerådets webbplats 

finns kompletterande information: http://utbyten.se/sv/Program-och-

stipendier/Erasmusplus/  

Policy – eller vilket vatten simmar vi i? 

Gemensamma EU-mål som berör vuxenutbildningen direkt: 

 Minst 40 procent av alla 30–34-åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning  

 Minst 15 procent av den vuxna befolkningen i åldern 25-64 år ska delta i det livslånga 

lärandet 

Man önskar därför projekt som minskar antalet vuxna med låg utbildningsbakgrund. 

Dessutom förstår man av skrivningarna att det handlar om kontinuerligt lärande som 

vuxen. ”Avlärning” av inaktuella kunskaper och färdigheter liksom nyinlärning är den 

vuxnes utmaning. Vägledning, validering, individualisering… blir utmaningar för den som 

tillhandahåller möjligheterna till ny inlärning. 

 

Vilka är de avgörande likheterna och skillnaderna mellan de två delarna inom 

Erasmus+ vuxenutbildning; KA1 och KA2? 

Likheter 

 Det handlar om europeiska projekt som ska förena politiska mål och de deltagande 

organisationernas och målgruppens mål och behov 

 Ansökan görs en gång per år under tidig vår, men vid skilda tillfällen för de två 

delarna KA1 och KA2 

 De medel man kan söka är bidrag och ger därmed inte full kostnadstäckning – ett 

smidigt sätt att lösa behovet av medfinansieringen utan att man behöver redovisa 

kostnader in absurdum 

 Ansökan görs elektroniskt av en (koordinerande) organisation, vilken sedan 

representerar samtliga partners i kontakten med sitt nationella kontor (=Universitets- 

och högskolerådet, UHR) 

 Det handlar om projekt över längre tid, minst ett år (KA1) och max tre år (KA2) 

http://utbyten.se/sv/Program-och-stipendier/Erasmusplus/
http://utbyten.se/sv/Program-och-stipendier/Erasmusplus/
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 Strategiskt ”tänk”: 

– Vad är själva problemet som ska lösas med internationellt samarbete? 

– Vilket angreppssätt väljer ni och tillsammans med vem/vilka? 

– Hur skall projektet ha förändrat organisationen (KA1) eller utbildningen i  

   Europa/deltagande organisationer (KA2) och hur ser man det? 

– Vilken garanti finns i arbetssättet för uthållighet efter projektet? 

– På vad sätt arbetar man för överförbarhet av resultat till andra organisationer och 

   verksamheter? 

 

Skillnader och olikheter 

 KA1 = individuell mobilitet, KA2 = organisationssamarbete i längre samarbetsprojekt 

 I KA1 deltar man som ett led i sin plan för kvalitetsutveckling i den egna 

organisationen, och redogör också i ansökan för denna europeiska utvecklingsplan 

(European development plan) 

 I KA2 finns (dessutom) en ambition att skapa förutsättningar för 

förbättringar/utveckling på europeisk nivå utanför den egna organisationen 

 Bara i KA1 kan en ansökan lämnas in av en enskild organisation, i KA2 deltar minst tre 

organisationer från lika många olika länder som deltar i programmet, och de ska 

samtliga finnas med redan i ansökan 

 Om ni är två europeiska organisationer som vill utbyta personal skickar var och en i 

sitt hemland in en ansökan om att få medel för att sända ut sin egen personal – om ni 

vill utveckla samarbetet ytterligare kan ni jämföra möjligheterna inom KA2 och se om 

ni ska kombinera de två programdelarna eller enbart utnyttja en av dem 

 I KA1 söker man medel för kostnader som hör samman med kursdeltagande, 

jobbskuggning och undervisning = hämta in respektive lära ut 

 Bara i KA2 kan kostnader för utveckling (arbetstid) finnas med i ansökan 

 I KA1 ska man redogöra för sin europeiska utvecklingsplan = behoven i den egna 

organisationen, i KA2 ska man däremot bevisa sin organisations kompetens (att med 

framgång genomföra det projekt man ansöker om) 

 I KA1 kan konsortier av svenska organisationer göra en gemensam ansökan om att 

skicka personal 

  I KA2 är man välkommen att vara flera svenska organisationer i partnerskapet, men 

konsortiemodellen med många svenska organisationer inte lika användbar, utan 

kanske tvärt om kontraproduktiv, eftersom man eftersträvar en mångfald av 

erfarenheter och organisationer 

 I KA1 är det enbart personal i vuxenutbildningsorganisationer som kan resa, i KA2 kan 

såväl personal som studerande delta i resor utomlands – men då är det som en liten 

del av det större projektet, inte som isolerad aktivitet 

 I KA2 kan man få bidrag för max tio organisationer i partnerskapet per ansökan 
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 I KA1 finns ingen begränsning för antal organisationer i ett konsortium i en och 

samma ansökan – dock är den totala budgeten för Sverige mycket begränsad varför 

det finns anledning att vara återhållsam med ansökningar med höga budgetar 

Budget generellt 

 Budgeten för hela programmet är fördelad per land och sektor (vuxenutbildning, 

skola, yrkesutbildning, högre utbildning) och dessutom mellan KA1 och KA2 

 För Sverige ligger AE- budgeten för 2015 på sammanlagt 952 836 € 

 Ett projekt belastar budgeten i det land där ansökaren hör hemma 

 Av den totala budgeten ska ungefär 15 % gå till KA1 och 85 % gå till KA2.  

 Ett projekt i KA2 kan ha en budget på mellan 45 000 € och 450 000 €, vilket betyder 

mellan 2 och 20 beviljade projekt per år om ansökt belopp beviljas 

 Ett projekt i KA1 är inte maximerat i totalbudget som i KA2, men budgeten för KA1 i 

Sverige för 2015 ger utrymme för cirka 60 mobiliteter totalt 

 I ansökan finns frågor som ska besvaras antingen genom en beskrivande text eller 

genom att man fyller i en siffra; för att en ansökan ska kunna bedömas måste man 

därför på förhand veta exempelvis antal planerade mobiliteter och i vilket land 

aktiviteten ska äga rum 

Budget för KA1 respektive KA2 

KA1 

Ett projekt i KA1 kan pågå i ett eller två år, men totalbudgeten påverkas inte av antal år utan 

endast av antal planerade mobiliteter. 

Varje enskild aktivitet (mobilitet) kan i tid sträcka sig över två dagar upp till två månader.  

Resebidrag söks när avståndet är längre än 10 mil från sändande organisation till 

mottagande organisation i ett annat land. Beroende på avstånd blir bidraget 180 – 1100 

euro. Avståndsberäkningen bygger på avstånd mellan start- och slutdestination. 

Administrationsbidrag söks med ett enhetsbelopp på 350 euro per deltagare. Vid fler än 100 

deltagare sänks bidraget för de ytterligare tillkommande till 200 euro per deltagare.  

Uppehälle beräknas också per dag, med en brytpunkt vid 14 dagar. Från den 15 till den 60 

dagen reduceras beloppet med 30 %. Varje (sändande) land har rätt att sätta sin egen nivå 

mellan 60 och 100 % av de angivna beloppen i programguiden. Summan kalkyleras 

automatiskt i ansökningsformuläret genom att ni väljer ursprungsland Sverige (country of 

origin). För Sverige gäller 70 %  . 

Bidrag till Kursavgifter kan sökas och utgörs av 70 euro per dag, maximalt 700 euro per 

kursdeltagare.  



2015-01-26 Sida 6 
 

Konferenser är inte kurser och man kan inte ansöka om kursavgift vid deltagande i 

konferens. 

Stöd för särskilda behov. För deltagare som behöver särskilda arrangemang kan man ansöka 

om kostnadstäckning. Observera att detta ska göras redan i ansökan, man kan inte i 

efterhand begära medel. 

KA2 

Ett projekt i KA2 kan pågå från två och upp till tre år, och administrationsdelen av budgeten 

är beroende av hur lång tid projektet ska pågå. 

Ett projekt kan maximalt erhålla 150 000 euro per år, och högst 10 partners kan ingå om 

man ska få bidrag för alla. 

Administrationsbidraget uppgår till 500 euro per månad för koordinerande organisation och 

250 euro för partners. Man kan inom partnerskapet fördela denna budgetpost annorlunda 

genom en överenskommelse. 

Partnerprojektmöten kan man få bidrag för. Beloppet beräknas efter antal deltagare från 

andra länder än värdlandet, förutsatt att resvägen är längre än 10 mil. Resor upp till 200 mil 

ersätts med 575 euro per deltagare och resor längre än så ersätts med 760 euro per 

deltagare. Maximalt kan man i partnerskapet få en ersättning på 23 000 euro per år. 

Beloppet är ett enhetsbelopp där uppehälle är inkluderat. 

Produkter (intellectual outputs) eller ersättning för arbetstid ersätts efter typ av arbete i 

tre kategorier. Summan varierar dessutom med det land där arbetet ska utföras 

(hemlandet). Summan per dag kan därför variera mellan 39 € och 294 €. 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. Många partners med stor arbetstidsinsats är därför vanskligt – 

”value for money” är alltid ledstjärnan vid bedömningen. 

För att dela med sig av sina resultat (intellectual outputs) kan man ansöka om ”Multiplier 

events”. Denna budgetpost kan enbart vara aktuell i samband med den produkt man 

utvecklat i projektet. Bidraget kan inte användas för deltagare från de i projektet ingående 

partnerna. 

Exceptionella kostnader är ibland oundvikliga. De 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. 
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Stöd för särskilda behov. För deltagare som behöver särskilda arrangemang kan man ansöka 

om kostnadstäckning. Observera att detta ska göras redan i ansökan, man kan inte i 

efterhand begära medel. 

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. 

Hur kan modeller för samarbeten se ut?  

KA1:  
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KA1 har en inriktning mot att anställd pedagogisk personal (om än i vid bemärkelse för att 

inkludera även föreningar och frivilligorganisationer) ska få möjlighet att kompetensutveckla 

sig. I KA2 är den mer snäva kopplingen till formellt och icke-formellt lärande mindre tydlig. 

Här finns alltså ett större utrymme för organisationer verksamma inom den informella 

sektorn och kultursektorn. 

Formellt lärande kännetecknas av att det är planerat, strukturerat och syftar till att den som 

lär ska nå en viss kompetens som är mätbar och har en växlingskurs – ett betyg som kvitto på 

att man kan gå vidare, exempelvis till högre studier. Kommunal vuxenutbildning brukar vi 

förknippa med formell lärande. Det icke-formella lärandet är likaså planerat och 

strukturerat, men kärnan är lärandet i sig, inte kvittot. Folkbildning är det tydligaste 

exemplet på den typen av lärande, tänk folkhögskola eller studieförbund. Kvar är allt övrigt 

lärande, metalärande, det som sker genom hela livet utan att vi tänker på det som 

utbildning. Inte desto mindre är det ett stort mått av lärande vi tillägnar oss i arbetslivet eller 

genom bibliotek, muséer eller våra fritidsintressen. Det lärandet kan vi under vissa 

förutsättningar synliggöra och ta upp till den formella nivån genom det som kallas validering.  

 

Strategier 

Varje år får de nationella kontoren frågan i vilket land som koordinatorn ska finnas för att 

ansökan ska ha störst chans att bli beviljad. Möjligheten att bli beviljad har samband med 

såväl kvalitet i ansökan som antal ansökningar i förhållande till landets budget. Den enda 

faktor vi kan kontrollera är kvalitetsbedömningarna, och kommissionen genomför därför 

utbildningar för att skapa en samstämmighet mellan de nationella kontoren.  

Ska man ansöka om ett litet eller ett stort projekt? Med en begränsad nationell budget är 

frågan relevant ur strategisynvinkel. Det kan vara klokt att i KA1 ha ett långsiktigt tänkande 

och att bygga vidare år från år på de erfarenheter man har från föregående år. Det talar för 

att man ansöker om få mobiliteter och istället återkommer under programperioden med nya 

ansökningar. I KA2 kan man också gå stegvis fram istället för att ta sig an en komplex 

problematik.  

Vilka partners ska vi välja? Välj de reskamrater som bäst hjälps åt att nå målet med sina 

kompetenser, sin pålitlighet och uthållighet/långsiktighet. En viktig del av 

kvalitetsbedömningen av en KA2-ansökan är just detta.  

Ska vi lämna in ansökan i flera länder för säkerhets skull? En grundläggande princip i 

europasamarbetet är att man ska eliminera alla risker för dubbelfinansiering. Man ska inte 

kunna få medel för samma aktiviteter samtidigt eller flera gånger, och ansökaren ska intyga 

detta i ansökan. Upptäcks oegentligheter plockas samtliga ansökningar bort. Så svaret är nej. 
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Ska vi kombinera KA1 och KA2? Ja, varför inte? Man kan mycket väl ha ett utbyte av 

personal via KA1 mellan organisationer som planerar eller har ett samarbete inom KA2. Men 

var beredda på att bedömning av KA1 sker i varje sändande land och KA2 bedöms enbart i 

koordinatorslandet 

Vilket språk ska vi skriva på? 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. Så gör det lätt för oss på de 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. 

 

Övriga frågor som kan uppkomma när man planerar sina aktiviteter 

Större projekt tillsammans med andra organisationer än vuxenutbildningsorganisationer 

I Erasmus+ har vi möjlighet att samarbeta tvärsektoriellt inom KA2, men budgeten tas från 

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

nyttan av projektet är tydligast. Det är ansökaren som väljer fält. Beviljade projektet kommer 

att bevakas under sin giltighetstid så att de inte glider över till ”fel” sektor. Man behöver inte 

ha representanter med i projektet från samtliga sektorer även om resultatet kan tänkas vara 

värdefullt för samtliga sektorer.  

Hur fria är vi när vi väl fått vår ansökan beviljad? 

 Varje ansökan som kvalitetsbedöms får också en återkoppling vad gäller styrkor och 

svagheter. De kommentarer som de nationella kontoren ger till beviljade projekt om 

förbättringar ska ses som anvisningar, inte som förslag. De nationella kontoren kan avsluta 

projekt som inte följer projektplan och anvisningar. 

Varför är beloppen utformade som enhetskostnader och så olika för korta och långa 

mobiliteter, och varför är de så låga i KA2? 

Principen är att förenkla med enhetliga belopp istället för att beräkna utifrån verkliga 

kostnader. Det minskar administrationstiden för alla parter. Man ska också se 

beloppsnivåerna som styrmekanismer. Rena mobiliteter hör hemma i KA1, det ska inte ske 

någon överlappning av aktivitetstyper mellan programdelarna. I KA2 ingår 

mobilitetsaktiviteter som en del i ett större sammanhang. Modellen med enhetskostnader är 

också ett sätt att markera att det handlar om bidrag och inte kostnadstäckning, en viss del är 

medfinansiering från deltagande organisationer. 

Kan jag hålla kurs för mina kollegor i ett annat land? 

I KA1 är alla mobiliteter avsedda för att jag antingen själv hämtar in kunskap eller att jag 
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undervisar studerande. Man kan alltså inte hålla kurs för personal. I KA2 finns en byggsten 

kallad ”short term staff training events”. Här är syftet att man inom ramen för ett pågående 

projekt också tillsammans lär sig något. Men inte heller här finns utrymme för kurs i den 

bemärkelse vi har i KA1. Programdelarna ska inte vara överlappande. Kursdeltagande söker 

man om i KA1, och då är det den som ska delta som ansöker, inte den som ska hålla en kurs. 

Kan man i KA1 använda sitt besök för att planera nya samarbeten? 

KA1 är inte tänkt som ett sätt att återinföra det som i förra programperioden kallades 

”Förberedande besök”. Att besöket naturligt vid exempelvis jobbskuggning också handlar 

om att jämföra de två organisationernas sätt att förhålla sig till sitt uppdrag och därigenom 

kan leda till planer på projektarbete är en annan sak. Huvudsyftet får inte vara att planera 

för framtida projektsamarbeten. 

Kan vi få bidrag för möten i egna landet?  

Grundprincipen är alltid att bidrag ges för möten i ett annat land. Observera dock att det 

finns en gräns på 10 mil även om resan går till ett annat land. Studera programguiden noga 

om beloppen är enhetsbelopp för resa och uppehälle eller om det är skilda belopp för resa 

och uppehälle. I KA2 finns 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. 

Hur skiljer man på möjligheterna för det som kallas mobiliteter? 

Först skiljer man mellan personalmobiliteter och studerandemobiliteter. I KA1 är det enbart 

personal som kan komma ifråga. Och det ska vara personal med nära anknytning till 

studerande i den bemärkelse som programmet definierar. 

I KA1 söker man medel för kostnader som hör samman med kursdeltagande, jobbskuggning 

eller att man själv bedriver undervisning. Tänk alltså på det som att en svensk organisation 

skickar ut en personalrepresentant, inte att flera organisationer samarbetar i ett projekt. 

Bidraget är uppdelat på olika poster där ett administrationsbidrag följer varje enskild 

personalmobilitet och där resa och uppehälle kalkyleras var för sig beroende på 

mottagarland och avstånd. Dessutom kan man ansöka om bidrag för kurskostnad, men inte 

konferenskostnad. 

m vi ser till mobiliteterna i KA2 så är de rena projektsamarbetesmobiliteter. 

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. För 

personalmobiliteter inom ramen för projektet finns flera möjligheter; rena undervisnings-

/lärandeuppdrag såväl som gemensamma korta ”kurstillfällen”. Här har man återigen att 

kalkylera med tid och resmål för att räkna ut budgeten. 
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Det som i KA2 kallas ”Multiplier events” är till för att man ska kunna testa sina resultat 

(”Intellectual outputs”). De bidrag som finns där avser personer utanför de deltagande 

projektparterna. Man kan alltså inte använda den budgetposten för personalmobilitet. 

Studerande kan delta i mobiliteter inom ramen för projekt i KA2. 

Hur ska vi uppfatta innebörden i ”exceptional costs”? 

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 man kan köpa in den tjänsten.  

 

Konsortier i KA1 – men vad är ett konsortium?  

Konsortier är en sammanslutning av minst tre organisationer som har något gemensamt. Det 

kan vara en samarbetsorganisation med medlemmar vilka bedriver vuxenutbildning. 

Ansökaren behöver inte själv vara en sändande organisation eller ha 

vuxenutbildningspersonal utan enbart ha en sammanhållande uppgift. Ansökaren behöver 

inte heller vara koordinator, men vi förutsätter att det är samma organisation som har båda 

uppgifterna om syftet i konsortiet är att på ett smidigt sätt samordna sig.   

Europeisk utvecklingsplan – varför det? 

I berättelsen Alice i Underlandet finns en ofta citerad ordväxling mellan Alice och en katt där 
Alice frågar efter vägen: ”Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?” 
”Det beror på vart du vill komma”, svarade katten. 
 
Och så är det givetvis. Man måste veta målet för att kunna välja medel. En fortbildningskurs 
utomlands är ett medel för att nå mål i den egna organisationen. Det är rektor eller 
arbetsledare som sänder ut sina medarbetare för att hämta in värdefull kompetens.  
 
I Erasmus+ finns medel att söka för organisationer som vill fortbilda sin personal. Medlen är 
då knutna till EU:s gemensamma utbildningsmål. Erasmus+; vuxenutbildning vänder sig till 
organisationer med kraft att genomföra aktiviteter som leder till högre kvalifikationer hos 
den vuxna befolkningen. Här har vuxenutbildningen, kanske tydligast formella 
vuxenutbildningen, en utpekad roll.  
 
Erasmus+ har i sina ansökningshandlingar för fortbildning inom vuxenutbildningssektorn 
några frågor om bakgrunden till att man söker fortbildningsmedel. De frågorna är mycket 
användbara när man bygger upp den internationella dimensionen i sin utvecklingsplan. De 
tre dimensionerna är: 
 

 Den egna organisationens utvecklingsbehov när det gäller kvalitet och 
internationalisering 

 hur de sökta aktiviteterna (kompetensutvecklingen) möter de identifierade behoven      

 hur internationalisering är tänkt att fungera som verktyg i det långsiktiga 
utvecklingsarbetet; att vara en del av vardagen i organisationen 
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Så här beskrivs detta i programguiden för 2015: 

EUROPEAN DEVELOPMENT PLAN  

Before applying, an adult education organisation must develop a European Development 
Plan; this plan is part of the application form. This section indicates how the planned mobility 
activities are inscribed in a wider and long-term strategy of development and modernisation 
of the organisation. This European Development Plan will be an important part of the 
evaluation of grant applications and should provide information on:  

 the needs of the organisation in terms of quality development and 
internationalisation (e.g. as regards management competences, staff competences, 
new teaching/learning methods or tools, European dimension, language 
competences, curriculum, organisation of teaching, training and learning, reinforcing 
links with partner organisations) and how the planned activities will contribute to 
meeting these needs; 

 the impact expected on adult learners, teachers, trainers and other staff, and on the 
organisation overall; 

 the way the organisation will integrate the competences acquired by its staff into 
their curriculum and/or the organisation's development plan. 

 
The purpose of the European Development Plan is to ensure that the planned activities are 
relevant both for the individual participants and for the organisation as a whole, as they will 
have a higher impact on the quality of teaching and learning if they are well integrated in the 
organisation's strategic development. 
 

Men vad är det som bedöms i ansökan? 

Allt bedöms – det ni skriver såväl som det ni utelämnar. Det finns tre huvudområden som 

bedöms: 

 Relevans i förhållande till de centrala EU-målen och målen i Erasmus+ för 

vuxenutbildning (AE) – och relevans i förhållande till vilken organisation som söker 

 Kvalitet genom hela projektets skilda faser 

 Påverkan – i vilken utsträckning resultatet är användbart för er själva och för andra 

och hur ni gör det tillgängligt 

 

 

 

Observera att texten i detta dokument bygger på dagens tillgängliga information, så var alltid 

uppdaterad via kommissionens webbplats:  
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

Eller gå in på UHR:s webbplats: http://www.utbyten.se/ 

 

Kerstin Hagblom 2015-01-26 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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