
 
 
 

 
Erasmus+ 
  

 

 
 
Opnar dyr  
út í heim! 
 



Evrópusamstarf í 20 ár með  
EES samningnum 

 

 25 þúsund Íslendingar  

 175 milljón evra í styrki síðan 2000 

 Gerbreyting á íslensku rannsóknar- og  
þróunarumhverfi 

 Erasmus stúdentar til og frá Íslandi síðan 1992 
 
 



Flokkur 2 – samstarfsverkefni  
 

 
 
 
 
  
 
 

Erasmus+ áætlunin 
 
Menntahluti 
 Leik-, grunn- og framhaldsskólar 
 Starfsmenntun 
 Fullorðinsfræðsla 
 Háskólar  



Erasmus+ 
Meira fé, fleira fólk, fjölbreytt tækifæri 

 
 40% aukning á fjármagni frá fyrri áætlun 

 15 milljarðar evra til úthlutunar til ársins 2020 
 

 4 milljónir manna á faraldsfæti við nám, starfsnám, 
kennslu, starfsþjálfun og sjálfboðaliðastörf 
 

Ísland nýtur smæðarinnar þegar kemur að fjárveitingu 

4,6 milljónir evra til úthlutunar í menntahluta 2015 

Um 7000 Íslendingar á faraldsfæti til 2020 



Markmið Erasmus+ 

Europe 2020 – stefna ESB um vöxt 
og þróun til 2020 
 

 Hlutfall útskrifaðra 30-34 ára með 
háskólagráðu 40%  

 Ísland 2012: 42.8% 
  

 Brotthvarf:  10% af 18-24 ára án 
framhaldsskólaprófs   

 Ísland 2012: 21,9% 

 Ráðningarhæfi: 82% af 20-34 ára 
með vinnu þremur árum eftir útskrift 

 á ekki við Ísland 

 
 

Education & Training 2020 – 
forgangsatriði ESB í menntun til 2020 

 

1. Stuðla að námi alla ævi & ýta undir 
að fólk fari á milli landa (nám & 
vinna) 

2. Auka gæði og skilvirkni  almenns 
náms og starfsnáms 

3. Stuðla að jafnræði, félagslegri 
samheldni og virkri þátttöku í 
samfélagi 

4. Efla sköpunargáfu og 
frumkvöðlastarfsemi á öllum 
skólastigum 

 
 



Erasmus+ þátttökulönd 

Þátttökulönd E+ eru 33 
• Evrópusambandslöndin 28 
• EFTA löndin (- Sviss 2015) 
• Umsóknarland (Tyrkland)  
•  Makedónía 
 
Önnur lönd kunna að taka þátt 
á seinni stigum áætlunar 



Hverjir geta sótt um styrk? 
Einungis LÖGAÐILAR geta sótt um styrk úr Erasmus+ 
 Stofnanir á öllum skólastigum sem sinna menntun – formlegri og 

óformlegri (s.s. fullorðinsfræðsluaðilar) 
 Aðilar sem koma að þróun menntunar á einhverju stigi eða sinna 

endur- og símenntun ólíkra markhópa, s.s. Fræðslu- og 
skólaskrifstofur 

 Lítil og meðalstór fyrirtæki 
 Aðilar vinnumarkaðar, s.s. samtök aðila iðnaðar, atvinnulífs og 

launþega 
 Opinberir aðilar, s.s. á sveitarstjórnarstigi 
 Starfsgreinasambönd 
 Rannsóknarstofnanir 
 Stofnanir sem eru ekki reknar í ábataskyni, s.s. foreldrasamtök, 

iðnaðarmannafélög 
 Aðilar/stofnanir sem sinna náms- og starfsráðgjöf 
 Bókasöfn, menningarstofnanir 

 
 



 

Áherslur menntahluta 
Erasmus+ á Íslandi 
 



Íslenskar áherslur 2014-2020 (1) 
 Þátttaka í evrópsku samstarfi verði markvissari og 

skýrar tengd við stefnur skóla/stofnana og stjórnvalda 
Læsi og stærðfræði (ungt fólk og fullorðnir) 

Vinna gegn brotthvarfi 

Skilvirkara skólastarf – samfella skólastiga 

Kennaramenntun – sveigjanlegra skólastarf 

Gæði og nýsköpun í skólastarfi á öllum skólastigum 

Fjölga þátttöku leik- og grunnskóla og sveitarstjórna 
 Leikskólar – 10% allra leikskóla hafi tekið þátt 2020 

Grunnskólar – 35% 

Sveitarstjórnir – 20% 

Fjölga þátttakendum með sérþarfir/fötlun (öll skólastig) 

 



Íslenskar áherslur 2014-2020 (2) 
 Aukin áhersla á gæði í nemendaskiptum og staðfestingu 

starfsnáms nemenda sem hluta af námi (einungis 
starfsmenntun & háskólar) 

 
 Aukin áhersla á gæði í starfsmannaskiptum – starfsþjálfun 

erlendis tengd við stefnu/starfsþróunaráætlun skóla/stofnunar 
  stuðla að formlegri viðurkenningu á þátttöku 
 

 Stuðla að aukinni þátttöku stofnana sveitarfélaga, aðila 
vinnumarkaðar og sérstaklega FYRIRTÆKJA 

 
 Ný tækifæri með samstarfsverkefnum til að stuðla að samstarfi 

milli ólíkra menntunarstiga, milli menntunar og æskulýðsstarfs, 
starfsgreina og atvinnulífs. 

 
NÝTA ALLT FJÁRMAGN SEM ÍSLAND FÆR TIL ÚTHLUTUNAR 
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Ný og einfaldari áætlun! 
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Samstarfsáætlanir 
á háskólastigi: 

1. Erasmus 
Mundus 

2. Tempus 
3. Alfa 

4. Edulink 
5. Bilateral 

Programmes 

Æskulýðsáætlun 
ESB 

Ungt Fólk í 
Evrópu 

Aðrir verkefnaflokkar: 
 Jean Monnet 
 Íþróttir 

Fyrri áætlanir Ein ný áætlun 



Nám og þjálfun (mobility) 
Verkefnaflokkur 1 (63%) 

 

 Starfsfólk á öllum skólastigum – 
starfsþjálfun, gestakennsla, 
námskeið 
 

 Nemendur í starfsmenntun og á 
háskólastigi - skiptinám og 
starfsnám á vinnustað 
 

 Samstarf við lönd utan Evrópu – 
aðeins á háskólastigi -  styrkir til 
stúdenta og starfsfólks 

 

Fleiri tækifæri til 

þátttöku! 

 2 milljónir nemenda í nám 

erlendis, þar af  450.000 í 

starfsnám 

 800.000 starfsmenn í 

menntun og 

æskulýðsstarfi á 

faraldsfæti 

 34.000 styrkir til að stunda 

fjölþjóðlegt meistaranám 

 135.000 háskólastúdentar 

og kennarar í nám og 

kennslu til landa utan 

Evrópu 



Nám og þjálfun – starfsfólk / kennarar 
 Kennarar/starfsfólk sem kemur að menntun 

Gestakennsla í samstarfsskóla, fyrirtæki, stofnun erlendis 

Starfsþjálfun: þátttaka í fagtengdum námskeiðum eða 
vinnustofum (ekki ráðstefnur), starfskynning (job 
shadowing) 

2 dagar – 2 mánuðir  

Styrkir vegna ferða-, uppihalds- og námskeiðskostnaðar, 
umsýslustyrkur 

Umsækjandinn er skóli, stofnun, fyrirtæki sem sækir um fyrir 
sitt fólk. 

Verkefni tengd stefnu/starfsþróunaráætlun skóla eða 
stofnunar, ekki einstaklings  

Samvinna fleiri aðila möguleg, t.d. Sveitafélög (Consortium) 

 

 

 



Nám og þjálfun – nemendur 
 

Nemendur á starfsmenntabrautum 
Starfsnám erlendis í 2 vikur – 12 mánuði  

Styrkir vegna ferða og uppihalds sem og umsýslustyrkir 

Starfsnám metið sem hluti af námi – gæðakröfur! 

 

Umsækjandinn er skóli eða aðrir sem koma að menntun og 
þjálfun nema í starfsmenntun t.d. stofnanir sem þjónusta 
ákveðnar starfsgreinar og fyrirtæki 

Samvinna fleiri aðila möguleg, t.d. svæðisbundið eða 
fagtengt (Consortium) 

 

 

 

 



Samstarfsverkefni (strategic partnership) 
Verkefnaflokkur 2 (28%) 

 

 Samstarfsverkefni menntastofnana og annarra 
hagsmunaaðila í 3 löndum (2 lönd í 
skólaverkefnum) og á ýmsum sviðum til að 
stuðla að: 
 
 Nútimavæðingu evrópsks menntakerfis 
 Auka gæði í menntun 
 Þróun nýjunga 

 
 
 Nýsköpunar- og frumkvöðlaverkefni milli 

mennta- og þjálfunarstofnana, starfsgreina og 
atvinnulífs - miðstýrð verkefni 
 
 Samstarf háskóla og fyrirtækja (Knowledge 

Alliance) 
 Samstarf atvinnulífs og skóla (Sector Skills 

Alliances) 
 
 e-Twinning  - rafrænt skólasamstarf 

Fleiri tækifæri til samstarfs  
- meiri nýsköpun í menntun! 

 

 200.000 stefnumiðuð  fjölþjóðleg 
samstarfsverkefni 

 

 350 samstarfsverkefni milli háskóla 
og fyrirtækja og atvinnulífs og 
skóla 

 

 1000 samstarfsverkefni um 
uppbyggingu háskólastarfs í 
löndum utan Evrópu 



Samstarfsverkefni - dæmi um viðfangsefni 

• Aðgerðir sem styrkja samstarf milli stofnana til að stuðla 
að yfirfærslu þekkingar 

• Aðgerðir sem stuðla að því að þróa, prófa eða að taka í 
notkun nýjungar eða nýjar aðferðir á sviði menntunar og 
þjálfunar  

• Aðgerðir sem  stuðla að því að viðurkenna og meta 
þekkingu, hæfni og færni sem einstaklingar afla sér með 
formlegum eða óformlegum hætti  

• Samstarf sveitarfélaga, skóla og fyrirtækja sem stuðla að 
þróun á menntun og þjálfun 

• Verkefni sem hvetja til frumkvöðlastarfsemi 



Samstarfsverkefni 

 Verkefnin styðja við markmið Evrópusambandsins í menntamálum 
 Öll verkefni verða að passa við a.m.k eitt forgangsatriði sem skilgreind eru 

fyrir hvert menntastig eða forgangsatriði sem skilgreind eru fyrir öll 
verkefni. 

 

 Lágmarksfjöldi samstarfsaðila 
 3 stofnanir / lögaðilar frá 3 löndum (2 lönd í sumum skólaverkefnum) 
 Verkefnin eru dreifstýrð sem þýðir að umsókn er send inn og metin í landi 

umsækjanda.   
 

 Styrkupphæðir: Hámark 150.000 evrur á ári 
 Fjárhagsáætlun byggð upp á einingum ekki raunkostnaði – einföldun 

 
 Lengd verkefna 

2 – 3 ár 
 
 
 

 
 



Dæmi um austfirsk verkefni 

 Á starfsmenntastigi – Menntaskólinn á Egilsstöðum  Erasmus+ 2014 – 2016 
samstarfsverkefni með 6 löndum til að þróa nýtt námsumhverfi í gegnum 
samþætta kennslu í náttúruvísindum og nota sér m.a. það umhverfið og 
nálægðina við Lagarfljót.  

 Framhaldssskólastig - Menntaskólinn á Egilsstöðum fékk Erasmus+ Nám og 
þjálfun styrk til að senda kennara á námskeið í Núvitund (Mindfulness). 

 Eldra: grunnskólastig- Egilsstaðaskóli, Comenius verkefni „Action, balance, 
caring for well being“  - heilsuverkefni til að fræða nemendur um hreyfingu 
og umhyggju fyrir góðri heilsu. Skólar í 6 löndum tóku þátt í verkefninu.  
Áhersla á að fá nemendur og starfsfólk til þátttöku og verkefnið tengdist 
verkefni landlæknisembættis  „Heilsueflandi grunnskóli“. 

 Eldra: yfirfærsluverkefni: starfsmenntun /fullorðinsfræðsla á Austfjörðum: 
Verkefnið Þorpið (Creative communities) samstarf fyrirtækja og 
iðnaðarmanna um vöruþróun á svæðinu,Þróunarsetur , Þekkingarnet og 
menningarráð Austurlands. 



 
Nýtt í 
Erasmus+ 
 

 



Helstu nýjungar (1) 

Einungis lögaðilar geta sótt um styrki, ekki 
einstaklingar (breyting fyrir skóla/fullorðinsfræðslu) 

Starfsþjálfunarferðir starfsfólks verða að falla að 
stefnu skóla/starfsmenntun/ fullorðinsfræðsluaðila 
(NÝTT! European Development Plan) 

Tónlistar- og listnámsskólar sem kenna eftir 
viðurkenndum námskrám geta tekið þátt 

  eTwinning rafrænt samfélag hluti af Erasmus+ (meiri 
tenging við framhaldsskóla) 

 

 



Helstu nýjungar (2) 

Kennarar geta sinnt gestakennslu við samstarfsskóla 
(skólar/starfsmenntun/fullorðinsfræðsla/háskólar) 

 

  Skipulagsstyrkur vegna umsýslu hækkar verulega 

 350€ fyrir hvern styrkþega 

 

Fjármálastjórnun einfaldari fyrir náms- og 
þjálfunarferðir og samstarfsverkefni 

  styrkur í föstum fjármagnseiningum (unit cost) 

 

 

 

 

 



Flokkur 1 – Nám og þjálfun 

• Ungmennaskipti 
– Verkefni þar sem tveir eða fleiri hópar ungs fólks hittast í 5-21 dag.  

• Þjálfun starfsmanna 
– Allt að 50 þátttakendur í 2 daga – 2 mánaða verkefnum sem miða að því að 

bæta hæfni starfsfólks og sjálfboðaliða í æskulýðsgeiranum. Óháð aldri.  

• EVS – Evrópska sjálfboðaliðaþjónustan 
– Stofnanir og samtök geta fengið sjálfboðaliða til starfa í 2-12 mánuði 

– Ungt fólk á aldrinum 18-30 ára fær styrk til að verða sjálfboðaliðar í Evrópu 

Evrópa unga fólksins 
Styrkir til æskulýðsgeirans úr Erasmus+  

Öll verkefni sem Evrópa unga fólksins styrkir í flokki 1 í Erasmus+ 
byggja á óformlegu námi og miða að lærdómi ungs fólks og þeirra sem 
starfa með ungu fólki. 



Flokkur 2 – Samstarfsverkefni 

• Stefnumiðuð samstarfsverkefni 
– Snúast um nýsköpun í æskulýðsstarfi og að skiptast á góðum starfsaðferðum.  

• Frumkvæði ungs fólks 
– Styrkir fyrir hópa ungs fólks til að koma hugmyndum sínum í framkvæmd. 

Minnst 4 þátttakendur frá sitthvoru landinu. 

Flokkur 3 – Stefnumótun 

• Fundir ungs fólks og ráðamanna 
– Verkefni sem eiga að skapa vettvang fyrir samtal ungs fólks og ráðamanna. 

Bæði innlend og fjölþjóðleg verkefni.  

 

Evrópa unga fólksins 
Styrkir til æskulýðsgeirans úr Erasmus+ 

Nánari upplýsingar á www.euf.is 
Senda póst á euf@euf.is  

http://www.euf.is/
http://www.euf.is/
http://www.euf.is/
http://www.euf.is/
http://www.euf.is/
mailto:euf@euf.is
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Nánari upplýsingar 
 Landskrifstofa Erasmus+ menntun og íþróttir (RANNÍS) 

sími: 515 5800 

 Netfang: eramusplus@rannis.is 

 Vefsíða: www.erasmusplus.is  

 

 Umsóknarfrestir 2015 
 4. mars fyrir Nám & þjálfun 

 31. mars fyrir Samstarfsverkefni 

mailto:eramusplus@rannis.is
mailto:eramusplus@rannis.is
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Íþróttir í 
Erasmus+ 
 
Eitthvað alveg nýtt 
 



Fyrsta íþróttaáætlun ESB 

Lýðheilsa 

Barátta gegn lyfjamisnotkun og ólöglegum 
veðmálum í íþróttum 

Sameiginlegir grasrótaríþróttaviðburðir til 
dæmis 200 metrarnir, Vika íþrótta 

Rannsóknir 

Hverjir geta sótt um: ÍSÍ, UMFÍ, ÍBR, KSÍ, HSÍ, 
íþróttafélög, sveitarfélög 



 
 
 

Fyrirspurnir um íþróttir 
 
 
 

 

 Andres.petursson@rannis.is 

 Sími: 515 5833 

 Vefsíða: www.erasmusplus.is  

 http://ec.europa.eu/sport/opportunities/in
dex_en.htm 

mailto:Andres.petursson@rannis.is
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Nordplus 
  Nordplus Junior 

     samvinna á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi 
 Nordplus Voksen 
     samvinna á sviði fullorðinsfræðslu 
 Nordplus fyrir háskólastigið 
     samstarfsnet á háskólastigi 
 Nordplus Horisontal 

samstarf sem tengir saman aðrar undiráætlanir (samvinna á milli 
skólastiga) 

 Nordplus Nordiske Sprog 
     verkefni sem tengjast norrænum tungumálum 

 



 

Nánari upplýsingar á nordplus.is 



 
 
 

UMSÓKNARFRESTIR 
 
 NÁM OG ÞJÁLFUN 
Mars 2016 
 
 SAMSTARFSVERKEFNI 
31. mars 2015 (10:00) 
 

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
www.erasmusplus.is 
ec.europa.eu/erasmus-plus 
Twitter: #ErasmusPlus 
Facebook: Erasmus+ og MenntESB 

 
 

 
Ljósmyndir: @SHUTTERSTOCK  


