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Mobility Tool+ (MT+)

• Mobility Tool er umsjónarkerfi til þess að halda 
utan um fjárhagshluta  og skýrslur verkefna.

• Kerfið er aðgengilegt á vefnum fyrir 
verkefnisstjóra á slóðinni: 
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

• Slóðin vísar fyrst á ESB-vefgátt, ECAS, sem aftur
vísar manni inn í Mobility Tool - eftir að
verkefnisstjóri hefur slegið inn notendanafn og
lykilorð. 
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https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility


Hvað þarf að skrá í Mobility Tool

• Skráðar upplýsingar um:
– Partnera/Organisations
– Tengiliði/Contacts
– Project management and implementation
– Transnational project meetings
– Intellectual outputs
– Multiplier events
– Learning, teaching and training activities
– Special needs
– Exceptional costs
– Exceptional cost guarantee
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Hvað þarf að skrá í Mobility Tool

• Fara þarf yfir forskráðar upplýsingar og passa að þær 
séu réttar. Hægt er að breyta, bæta við og eyða ef 
þörf er á.

• Helstu hnappar:
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„Edit“ - Breyta

„Delete“ - Eyða

„View“ - Skoða

„Create“ – Búa til nýja færslu



Organisations og Contacts

• Partnerar/Organisations
– Sjá í handbók frá bls. 19

– Forskráðir úr umsókn

– Ef þörf er á breytingum þarf að gera það í PIC 
skráningu viðkomandi í Participant portal og láta 
starfsfólk Landskrifstofu vita

• Tengiliðir/Contacts
– Sjá í handbók frá bls. 22

– Forskráðir úr umsókn

– Hægt að bæta við og gefa aðgang að verkefninu
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Project Management and Implementation
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• Sjá í handbók frá bls. 48
• Hámarksupphæð forskráð (Approved budget)
• Upphæð handfærð inn á hvern partner, samtals að hámarki sú upphæð sem 

úthlutuð var
• Skráið athugasemd ef skráð er lægri upphæð en úthlutað var (Approved budget)



Transnational Project Meetings

• Sjá í handbók frá bls. 54

• Ekkert forskráð í þessum flipa því þarf að skrá fund og fjölda 
þátttakenda frá hverju landi til að upphæðir færist inn.
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Intellectual Outputs

• Sjá í handbók frá bls. 63

• IO er forskráð ásamt þeim stofnunum sem tengd voru 
viðkomandi IO. Til að færa upphæðir inn þarf að skrá 
vinnudaga á hverja stofnun sem tók þátt í viðkomandi IO
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Multiplier Events

• Sjá í handbók frá bls. 71

• ME forskráð ásamt stofnun sem tengist viðkomandi ME. Til að 
færa upphæðir inn þarf að skrá fjölda þátttakenda, local og 
international.
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Learning, Teaching and Training Activities

• Sjá í handbók frá bls. 80

• LTT activities eru forskráð en skrá þarf þátttakendur 
(einstaklinga) á hvert activity til að upphæð færist inn. 
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Special Needs

• Forskráð, skráður fjöldi einstaklinga og 
upphæð 
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Exceptional Costs og Exceptional Cost
Guarantee

• Þarf að skrá sérstaklega. Skráð er raunupphæð 
og hvern partner.
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Breytingar

• Verði breytingar á verkefni skal hafa samband við starfsfólk 
Landskrifstofu. Þó má færa takmarkað fjármagn á milli liða 
samkvæmt töflu í handbókinni bls. 100
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Breytingar

• Í Budget flipanum í Mobility Tool má svo sjá leyfilegar 
breytingar í hverjum lið fyrir sig
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Hafa í huga

• Í sumum tilfellum getur verið að kerfið sé ekki fyllilega 
tilbúið.

• Í einhverjum tilfellum getur útlit sem þið sjáið í kerfinu 
verið ólíkt því sem er í handbókinni

• Hafið handbókina til hliðsjónar þegar þið vinnið í kerfinu, 
sérstaklega til að byrja með

• Athugið að þótt allir flipar séu til staðar í öllum verkefnum 
þarf aðeins að skrá í þá hluta sem verkefnið hlaut styrk í. 
S.s. ef verkefnið fékk ekki styrk í Intellectual Output þarf 
ekkert að skrá í þann hluta í Mobility Tool.

• Gott er að fylgjast með í Budget flipanum til að fá yfirsýn 
yfir veittan styrk og það sem hefur verið eytt
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Leiðbeiningar
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• Leiðbeiningar fyrir verkefnastjóra 
http://www.erasmusplus.is/

– Handbók

– Tengill á kennslumyndbönd, fyrst og fremst 
myndband um lokaskýrslu sem á við um 
Samstarfsverkefni

• Handbókina má einnig nálgast inni í Mobility
Tool kerfinu

http://www.erasmusplus.is/


Spurningar

• Vakni spurningar vinsamlegast hafið samband 
við verkefnisstjóra viðeigandi skólahluta:
– Skólar: Andrés Pétursson, 

andres.petursson@rannis.is

– Starfsmenntun: Margrét Jóhannsdóttir, 
margret.johannsdottir@rannis.is

– Háskólar: Óskar E. Óskarsson, 
oskar.e.oskarsson@rannis.is

– Fullorðinsfræðsla: Margrét Sverrisdóttir, 
margret.sverrisdottir@rannis.is
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