
Tverrsektorielle samarbeidsprosjekt

Internasjonalt kommunenettverk Vestland - samling 08. og 15. september 2021

Erasmus+ utlysing – alle tema/yrkesfag

Teams-møte 8. og 15. september 2021 – Marit Einen, seniorrådgjevar



Erasmus+  er eit verkemiddel
Berekraftig verdiskaping

Regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021-2033

• Grøn næringsutvikling

• Innovative og inkluderande samfunn 

• Areal til næringsutvikling 

• Kompetanseutvikling i arbeidslivet 

• Tverrsektorielt samarbeid
• Samarbeid kommune, opplæring, arbeidsliv og frivillig sektor



Strategi for internasjonalt samarbeid i Vestland 2020- 2024

1. Vestland som det leiande verdiskapingsfylket og nasjonal pådrivar for eit regionalisert 
og desentralisert Noreg

2. Klima og miljø som premiss for samfunnsutvikling

3. Lokalsamfunn som ramme for gode kvardagsliv i heile Vestland

4. Like mogelegheiter til å delta i verdiskaping

Erasmus+ Programguide 2021-27
“European citizens need to be better equipped with the knowledge, skills and 
competences needed in a dynamically changing society that is increasingly 
mobile, multicultural and digital. Spending time in another country to study, 
to learn and to work should become the standard.



Erasmus+ 2021-27
Eit utdannings- og opplæringsprogram

• Viktig å utvikle ein utdannings- og jobbmarknad i Europa
• Stor arbeidsløyse – spesielt blant unge
• Fokus på å dokumentere all kompetanse 
• Yrkesopplæring har fått ekstra merksemd
• Inkluderande og grøn vekst (Green Deal)

• Skal fremje vekst 
• Skal skape nye løysingar for ei grønare framtid

• Lokale og regionale behov
• Kompetanse i tråd med behov i arbeidslivet

Internasjonalt prosjektarbeid kan styrke arbeidet med kompetanse, 
og bidra på mange andre områder som kommunane har ansvar for å utvikle.



Tverrsektorielle samarbeidsprosjekt
Utlysing

• Nærings- og lokalsamfunnsutvikling

• Tverrsektorielle samarbeidsprosjekt – smart samarbeid

• Type prosjekt: Mobilitet – fagreiser til europeiske regionar

• Lav teksel for deltaking – kompetanse og inspirasjon

• Faste EU-satsar: Ca 80% midlar til reise og opphald (ikkje løn)

• Dialog om søknad, prosjektutvikling, partnarsøk og oppfølging

• Løpande søknadsfrist

• Frist for gjennomføring 31. mai 2022



Tverrsektorielle samarbeidsprosjekt
Korleis og kvifor?

1. Etablere ei lokal samarbeidsgruppe
• Ein koordinator - må banke på døra til vgs-yrkesfag/fagskule.…

• Felles planlegging og søknad,  what’s in it for me?– rundt bordet

2. Aktivitetar i prosjektet
• Reise til europeisk partnar – godt fagleg program

• Styrke lokalt og europeisk samarbeid

3. Prosjektresultat
• Felles oppleving, kompetanse, inspirasjon, erfaringar og nye idéar

• Nytt tverrsektorielt samarbeid om utviklinga lokalt/regionalt 

• Oppdatert utdannings- og opplæringstilbod - lokale behov

BORDET

NÆRING

SKULE / 
UH 

FYLKES-
KOMMUNE

KOMMUNE 
/ REGION-

RÅD

FRIVILLIG 
SEKTOR



Finansiering: EU-satsar for støtte

Opphald (kost/losji) ved reiser til
Group 1: Denmark, Luxembourg, United Kingdom, 
Iceland, Sweden, Ireland, Finland, Liechtenstein 
- 180 Euro per person per dag

Group 2: Netherlands, Austria, Belgium, France, 
Germany, Italy, Spain, Cyprus, Greece, Malta, Portugal 
-160 Euro per person per dag

Group 3: Slovenia, Estonia, Latvia, Croatia, Slovakia, 
Czech Republic, Lithuania, Turkey, Hungary, Poland, 
Romania, Bulgaria, Rep. of North Macedonia, Serbia 
–140 Euro per person per dag

Reisekostnader per person
- 275 Euro tur/retur (dei fleste landa i Europa)
- 360 Euro tur/retur (heilt sør i Europa)

Eks:
Finland, 6 deltakarar i 4 dagar (inkl. reise)
180 Euro x 6 x 4 = 4 320 Euro



Litt ekstra: 10 yrkesfaglege utdanningsprogram 
relevante for tverrsektorielle samarbeidsprosjekt

• Helse- og oppvekstfag – helse og omsorgstenester, folkehelse

• Restaurant- og matfag – lokalmat, restaurantutvikling, reiseliv

• Salg, service og reiseliv – reiseliv, førstelinetenester

• Bygg- og anleggsteknikk – utvikling av bygder og lokalsamfunn

• Elektro og datateknologi – digitalisering og grøn omstilling

• Håndverk, design og produktutvikling – kommuneplan-areal, reiseliv –lokale produkt

• Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign – utstillings- eller profileringsarbeid

• Informasjonsteknologi og medieproduksjon – kommunale tenester, næringsutvikling

• Naturbruk - lokalmat, landbruk, akvakultur

• Teknologi- og industrifag – automatisering, transport

• Horisontale mål: Bærekraft, tverrsektorielt samarbeid, inkludering, alle skal med 


