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Utlysning av prosjektetableringsmidler for sentraliserte tiltak i
Erasmus+
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) lyser nå ut prosjektmidler for Erasmus+
prosjektetablering innenfor de sentraliserte tiltakene kunnskapsallianser og
kapasitetsbygging. Sentraliserte tiltak er tiltak der norske institusjoner søker direkte til EUkommisjonen om prosjektmidler.
Kunnskapsallianser er partnerskap med større prosjekter som skal styrke samarbeidet
mellom utdanning og arbeidsliv, med vekt på innovasjon og entreprenørskap, og utvikling av
nye metoder for undervisning og læring. En kunnskapsallianse må minst bestå av seks
organisasjoner fra tre programland, hvorav to høyere utdanningsinstitusjoner og to
virksomheter.
Kapasitetsbyggingsprosjekter er prosjekter mellom land som deltar i Erasmus+
(EU/Norge) og partnerland utenfor, og har som mål å heve kvaliteten på høyere utdanning i
partnerlandene. Et partnerskap må bestå av minst to høyere utdanningsinstitusjoner i ett
partnerland utenfor EU/EØS/EFTA, og tre programland med minst en høyere
utdanningsinstitusjon i hvert land.
Søknadsfristene for de tre sentraliserte tiltakene vil være vinteren/våren 2016.
SIU ønsker å øke norsk deltagelse innen disse sentraliserte tiltakene, og tilbyr totalt inntil
100 000 NOK i prosjektetableringsstøtte for koordinatorer og inntil 50 000 NOK for partnere i
prosjekter. Søknadsfristen er løpende fram til 1. desember 2015.
Les hele utlysningen her: http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Erasmus-for-hoeyereutdanning/Kapasitetsbygging/(view)/12777
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SIU kan bidra med råd og veiledning i søknadsprosessen. Dere kan også kontakte
Erasmuskoordinator Kristin Torp Skogedal ved Studieadministrativ avdeling for mer
informasjon, på e-post kristin.skogedal@adm.uib.no eller telefon 55 58 90 26.
Dersom det er fagmiljø som tenker å søke på et av tiltakene kunnskapsallianser eller
kapasitetsbygging, enten som koordinator eller partner, ønsker Studieadministrativ avdeling
å holdes orientert.
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