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Är du intresserad av att delta i samarbete inom högre utbildning över 
gränserna i Norden och Baltikum? Ansök om stöd för projekt, nätverk 
och mobilitet i Nordplus Högre Utbildning.

Mobilitet för studenter och akademisk personal  

Nätverk och projekt

Universitet och högskolor kan få 
stöd för att sända studenter och 
akademisk personal på utbyte för 
att studera, göra praktik eller un-
dervisa och samarbeta i ett annat 
nordiskt eller baltiskt land.

För studenterna ska studierna 
och praktiken utomlands tillgodo- 
räknas som del av hens examen 
vid hemmainstitutionen. För den 
akademiska personalen kan ut-
bytet handla om undervisning eller 

andra aktiviteter, som är direkt 
kopplade till examensinriktad 
högre utbildning på kandidat- eller 
magisternivå.

Då nästan alla institutioner som 
deltar i Nordplus också har en 
Erasmus Charter, är det bra att 
utnyttja Erasmus+ medel för mob-
ilitet där det är möjligt. 

Nordplus Högre utbildning stöder 
i första hand etablerandet av nya 
nätverk. Stödet kan ges t.ex. till 
administrativa möten,, möten 
för akademisk personal för kvali- 
tetssäkring av mobilitet, kurser, 
gemensamma program eller an-
tagning av nya partners. Program-
met stöder tre typer av projekt: 
intensivkurser, gemensamma 
program och utvecklingsprojekt.

Intensivkurser är kortkurser som 
varar minst 5 (arbets)dagar och 
där deltagarna från minst tre 
institutioner deltar och där varje 

institution bidrar med sitt kun-
nande för att bidra till mervärde. 
Gemensamma program leder 
till en examen på kandidat- eller 
magisternivå och ska innefatta 
mobilitet. Nordplus stöder i första 
hand utveckling av dessa program 
medan till exempel Nordic Master 
och EU:s Erasmus Mundus ger 
stöd till implementeringen

Utvecklingsprojekt kan handla om 
läroplansutveckling, utveckling av 
gemensamma moduler och nya 
undervisningsmetoder eller samar-
bete med arbetslivet.

Formella krav

Mobilitetsstöd: maximum rater för 
resor och uppehälle.
Projektperiod: ca 15 månader (15.5 – 
1.10 följande år)
Studentmobilitetens varaktighet: 
från en vecka till ett år, minimumvar-
aktighet för mobiliteten för akadem-
isk personal: 8 undervisnings-/arbet-
stimmar. 
Partners: minimum två institutioner 
från två olika länder. 
Ansökningsfrist: 1. februari
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Formelle krav

Stöd: på basen av budgeter med verkli-
ga kostnader med minimum 50% egen-
finansiering (arbetstid godkänns som 
del av egenfinansiering). Intensivkurser: 
fasta satser (unit costs).
Projektperiod: ca. 15 månader (15.5 – 
1.10 följande år). Samma projekt kan få 
stöd i högst tre år i rad.
Partners: Minst tre institutioner 
från tre länder, minst två bör vara 
ackrediterade/erkända institutioner. 
Ansökningsfrist: 1. februari



Programmet tilldelar 4,2 miljoner euro till ini-
tiativ inom högre utbildning i de nordiska och 
baltiska länderna. Målet är att öka samarbetet 
mellan universitet och högskolor men också 
andra aktörer inom regionen. Programmet är 
öppet för alla aktörer inom högre utbildning 
men endast ackrediterade institutioner kan 
fungera som koordinator.
 
Programmet fungerar som en katalysator för utvecklin-
gen av högre utbildning genom stöd till mobilitet, projekt 
och nätverk. Projekten ska utveckla kvaliteten av högre 
utbildning och uppfylla behoven för individer, institutioner 
och samhället. Programmet har inga specifika prioriterin-
gar, utan är öppet för alla ämnesområden och relevanta 
teman.

Målgruppen

Nordplus Högre utbildning är för universitet 
och högskolor samt andra aktörer inom högre 
utbildning. För individer riktar sig programmet 
mot studenter, akademisk och annan personal.

Mer: www.nordplusonline.org – Hvordan søke   

Om Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets största program inom utbildning som stöder mobilitet, projekt 
och nätverk i de nordiska och baltiska länderna för 9,6 miljoner euro årligen. Nordplus består av fem 
delprogram som tillsammans stöder alla utbildningssektorer, från kindergarten och grundskola till 
högre utbildning och vuxenutbildning.

Du kan finna mer information om Nordplus och logga in på ansökningssystemet på nordplusonline.org. 
Om du behöver vägledning och råd, är du välkommen att kontakta oss per telefon eller epost.

www.nordplusonline.org/nor/kontakt

Nordplus Högre Utbildning

Länder som ingår i Nordplus 
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NORGE

SVERIGE

DANMARK

ÅLAND 

GRÖNLAND

ISLAND

FÄRÖARNA

FINLAND

LITAUEN

LETLAND

ESTLAND


