
 
 
 

Erasmus+ 
  

 Eitthvað fyrir 
alla í Evrópu! 
Kynning á 
samstarfsverkefnum  
ESB 2014-2020  

 



• HORIZON 2020 - rannsóknir og þróun 
 

 

• Creative Europe - menning, listir og      
  kvikmyndir 

 

 
 

• ERASMUS + - menntun, æskulýðsstarf 
og íþróttir 

• Smærri áætlanir – lýðheilsa, 
almannavarnir, jafnrétti, byggðaverkefni 



Höfum við gengið til góðs? 

Evrópusamstarf í 20 ár með EES - 
samningnum 



 
 
 

-25 þúsund Íslendingar  
-145 milljón evra síðan 2000 

-Gerbreyting á íslensku rannsóknar- og 
þróunarumhverfi 

-Erasmus nemar til og frá Íslandi 
 
 



 
 

http://evropusamvinna.is/kort 

 
 

http://evropusamvinna.is/kort


Menntunarhlutinn í 
Erasmus+ 
 
• Leik-, grunn- og 

framhaldsskólar 
Starfsnám 

• Fullorðinsfræðsla 
• Háskólastig  
 
 
  
 
 



Tækifæri - þátttökulönd 

 
Evrópusambandslöndin  
eru nú 28 talsins 
+ EFTA löndin   
+ Umsóknarland (Tyrkland)  
+ Makedónía með  
takmarkaðan þátttökurétt 
og önnur lönd sem kunna að 
taka þátt á seinni stigum. 

3,5 milljónir evra til 
úthlutunar á Íslandi 2014 



Erasmus+  
samstarfsáætlun ESB um mennta-, æskulýðs- og íþróttamál 2014- 2020 

Erasmus+ 

Flokkur 1  

(Key Action 1) 

Vistaskipti 
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(Key Action 2) 

Stefnumiðuð 
samstarfsverkefni 

Flokkur 3  

(Key Action 3) 

Stuðningur við 
stefnumótun 

Menntaáætlun 
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Æskulýðsáætlun 
ESB 

Ungt Fólk í 
Evrópu 

Aðrir verkefnaflokkar: 
 Jean Monnet 
 Íþróttir 

Núverandi áætlanir Ein ný áætlun 



Verkefnaflokkur 1 (Key Action1)  

Vistaskipti 
 

 Nemendur í starfsmenntun og á 
háskólastigi (nám og þjálfun á 
vinnustað) 
 

 Starfsfólk í menntun, starfsnámi og 
æskulýðsstarfi til náms og 
kennslustarfa 

 
 Sameiginlegt meistaranám 

(háskólastig) 
 

 Vistaskipti nemenda og starfsfólks 
til og frá löndum utan Evrópu 
(háskólastig) 

 
 Sjálfboðaliðastarf og 

ungmennaskipti  
          

 

Fleiri tækifæri til þátttöku! 

 800.000 starfsmenn í menntun, 

starfsnámi og æskulýðsstarfi á 

faraldsfæti 

 2 milljónir nemenda í námi erlendis, 

þar af  450.000 í starfsþjálfun 

 135.000 vistaskipti nemenda og 

starfsfólks til og frá löndum utan 

Evrópu 

 34.000 skólastyrkir til að stunda 

fjölþjóðlegt meistaranám 



Verkefnaflokkur 2 (Key Action2)  

Stefnumiðuð samstarfsverkefni 
 
 Stefnumiðuð samstarfsverkefni 

menntastofnana, æskulýðssamtaka og 
annarra hagsmunaaðila í mörgum löndum og 
á ýmsum sviðum til að stuðla að 
 
 nútímavæðingu mennta- og æskulýðsstarfs 
 aukin gæði 
 þróun nýjunga 
 
 

 Nýsköpunar- og frumkvöðlaverkefni milli 
mennta- og þjálfunarstofnana, starfsgreina og 
atvinnulífs (miðstýrð verkefni) 
 
 Þekkingarbandalög (Knowledge Alliances) 
 Atvinnugreinabandalög (Sector Skills Alliances) 

 
 e-Twinning  - rafrænt skólasamstarf 

 
 Samstarfsverkefni við lönd utan Evrópu um 

uppbyggingu á háskólastigi og innan 
æskulýðsgeirans 

Fleiri tækifæri til samstarfs  
- meiri nýsköpun! 

 200.000 stefnumiðuð  fjölþjóðleg 
samstarfsverkefni 

 350 þekkingarbandalög og 
atvinnugreinabandalög 

 1000 samstarfsverkefni um 
uppbyggingu á háskólastigi athog 
innan æskulýðsgeirans 

 



Verkefnaflokkur 3 (Key Action3)  

Stuðningur við stefnumótun 
 

 Stuðningur við “opið samráð” 
(Open Method of Cooperation) um 
stefnumið í menntun milli 
þátttökulanda Erasmus+ 

 Þróun nýrra samevrópskra 
verkfæra í menntun  

 Stuðningur við samstarfsnet um 
menntun 

 Stuðningur við samráð evrópskra 
og alþjóðlegra hagsmunaaðila í 
menntun og æskulýðsstarfi 

 Stuðningur við samráð um 
háskólamenntun við lönd utan 
Evrópu 

 

Dæmi um stuðning við stefnumótun 
 
 Þematískir vinnuhópar um stefnumið í menntun á 

öllum sviðum í þátttökulöndum Erasmus+ 
 Jafningjafræðsla, nýsköpun í mótun 

menntastefnu 
 

 ECTS einingakerfi á háskólastigi – endurskoðun og 
innleiðing handbókar um framkvæmd 

 
 Þróun og innleiðing ECVET einingakerfis í 

starfsmenntun 
 
 Samstarf þátttökulanda um áframhaldandi þróun 

og innleiðingu evrópsks hæfniviðmiðaramma (EQF) 
 
 Rannsóknir og úttektir á stöðu menntakerfa 

þátttökulanda Erasmus+ 
 
 Þróun nýrra samevrópskra verkfæra í menntun 



Erasmus+  
samstarfsáætlun ESB um mennta-, æskulýðs-, og íþróttamál 2014- 2020  

Dreifing fjármagns milli menntasviða 

Háskólastig (43%) 
 
Starfsmenntun (22%) 
Leik-, grunn- og framhaldsskólar 
 
Fullorðinsfræðsla (5%) 
 



Erasmus+  
samstarfsáætlun ESB um mennta-, æskulýðs-, og íþróttamál 2014- 2020 

Dreifing fjármagns milli flokka 
 

        Vistaskipti 63% 

    Stefnumiðuð  
      samstarfsverkefni 28% 

Fl Stuðningur við stefnumótun 4,2% 



Óbreytt í rafræna samfélaginu 

• eTwinning – rafrænt skólasamfélag 

 Félagsvefur – auðvelt að koma á tengslum 

 Einföld samstarfsverkefni 

Endurmenntun – frí netnámskeið og vinnustofur 

Aukinn stuðningur landskrifstofu (Rannís) 



Áherslur á Íslandi 

• Aukið samstarf skóla, sveitarfélaga og 
hagsmunaaðila 

• Þátttaka í evrópsku samstarfi verði markvissari 
og tengd með skýrari hætti við markmið 
einstakra skóla og markmið á landsvísu, t.d.: 

– Stytta nám til stúdentsprófs 

– Læsi 



Fyrirspurnir beinast til 
 

• T.Eva.bjornsdottir@rannis.is 

• Gudmundur.ingi.markusson@rannis.is 

• Sími: 515 5840 

• Vefsíða: www.erasmusplus.is  

• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus
-plus/index_en.htm 

mailto:thorgerdur@rannis.is
mailto:thorgerdur@rannis.is
mailto:thorgerdur@rannis.is
http://www.erasmusplus.is/


Háskólastigið í Erasmus+ 

María K. Gylfadóttir 

Óskar E. Óskarsson 



Háskólastigið í 
Erasmus+ 
 
María K. Gylfadóttir 
Óskar E. Óskarsson 

 



Hvað verður óbreytt fyrir háskóla? 

•  Fyrirkomulag stúdenta- og starfsmannaskipta 

 einfalt að sækja um styrk 

•  Árleg úthlutun til háskóla vegna stúdenta- og  
 starfsmannaskipta 

 nýta allt fjármagn! 

•  Gæðaviðmið 

 enn meiri áhersla! 



Áherslur Landskrifstofu 

• Stúdentaskipti 
gert sé ráð fyrir skiptinámi í skipulagi námsleiða 

starfsnám sé viðurkennt sem hluti af námi  - helst með 
einingum! 

• Starfsmannaskipti 
aukin gæði og formleg viðurkenning háskóla á þátttöku 

• Stefnumiðuð samstarfsverkefni 
 aukin þátttaka! 

• Áframhaldandi náið samstarf háskólanna og 
Landsskrifstofu 

 



Fyrirspurnir beinast til 
 

• Oskar.E.oskarsson@rannis.is 

• Maria.kristin.gylfadottir@rannis.is 

• Sími: 515 5839 

• Vefsíða: www.erasmusplus.is  

• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus
-plus/index_en.htm 

mailto:Oskar.E.oskarsson@rannis.is
mailto:Oskar.E.oskarsson@rannis.is
mailto:Oskar.E.oskarsson@rannis.is
http://www.erasmusplus.is/


Starfsmenntun og 
fullorðinsfræðsla í Erasmus+  
 

Margrét Sverrisdóttir 
Margrét Jóhannsdóttir 
 



Hvað breytist í starfsnámi? 

• Aukið fjármagn með áherslu á vistaskipti 
• Mikil áhersla á vinnustaðaþjálfun og nemendur 

starfsmenntaskóla 
– Stóraukið fjármagn til umsýslu 

• Kennarar fá tækifæri til að kenna við skóla í Evrópu 
• Flokkurinn „fólk á vinnumarkaði“ dettur út og 

starfsmannaverkefni skulu tengjast menntun og 
þjálfun. 

• Samstarfsverkefni og yfirfærsluverkefni eru 
sameinuð í stefnumiðuðum samstarfsverkefnum 

• Einfaldari fjármálareglur 
 

 
 



Hvað breytist í fullorðinsfræðslu? 

• Fjármagn til fullorðinsfræðslu eykst frá síðustu 
áætlun 

• Einstaklingar geta ekki lengur sótt um styrki 

• Skólar, stofnanir og samtök sækja nú um fyrir 
hönd sinna starfsmanna 

• Þá geta ofantaldir aðilar tekið sig saman og 
gert eina umsókn (consortium whithin a 
country) 

 

 

 



Áherslur næstu 7 árin 

• Aukin þátttaka starfsmenntaskóla og stofnana 
sem skipuleggja vinnustaðanám 

• Verkefni tengd vinnustaðanámi  

• Gæðaviðmið verkefna 

– Áhersla á staðfestingu þjálfunar í Evrópu sem hluta 
af námi þátttakenda 

– Innleiðing  ECVET einingakerfis  

• Stuðla að auknum áhuga á starfsmenntun  
 

 

 

 



Fyrirspurnir beinast til 
 

• Margret.sverrisdottir@rannis.is 

• Margret.johannsdottir@rannis.is 

• Sími: 515 5839 

• Vefsíða: www.erasmusplus.is  

• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus
-plus/index_en.htm 

mailto:Margret.sverrisdottir@rannis.is
mailto:Margret.sverrisdottir@rannis.is
mailto:Margret.sverrisdottir@rannis.is
http://www.erasmusplus.is/


Íþróttir í Erasmus+  

Eitthvað alveg nýtt 



 
 
 

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 

• ÍSÍ, UMFÍ, ÍBR, KSÍ, HSÍ, íþróttafélög, 
sveitarfélög 



Stuðningur við umsækjendur 

• Aðstoð við að móta hugmyndir um 
samstarfsverkefni 

• Aðstoð við alþjóðavæðingu 

• Gæðaviðmið verkefna 

• Landskrifstofa mun verða með upplýsinga-fundi í 
janúar/febrúar  

• Höldum námskeið í umsóknargerð og veitum 
einstaklingsráðgjöf 

• Nýtt skráningar- og umsóknarkerfi 



Fyrirspurnir beinast til 
 

• 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
mailto:Andres.petursson@rannis.is
mailto:Andres.petursson@rannis.is
http://www.erasmusplus.is/


 
 
 

Creative 
Europe 
 
Menningaráætlun 
/Culture 

2014-2020 



Kjarni menningaráætlunarinnar  Creative Europe 

• Fjórar megin leiðir 2014-2020 
 

• Evrópsk samstarfsverkefni /European Cooperation 
projects 

• Þýðingar /Literary Translation  

• Evrópsk net /European Networks  

• Evrópsk svið/ European Platforms 
 

• Sérstakir viðburðir 
 

• Áhorfendur í forgrunni – sérstök áhersla í Evrópu.  

 



Áður en farið er 
í tökur 

• Þjálfun 

• Þróun 

• Markaðir 

 Framleiðsla 

• Sjónvarpsdreifing 

• Samframleiðslusjóðir 

 Dreifing - 
kvikmyndahús 

• Dreifing kvikmynda 

• Söluaðilar 

• Kvikmyndahátíðr 

• Samtök kvikmyndahúsa 

• Þróun áhorfendahóps 

STUÐNINGUR Í FERLINU 



Hver getur sótt um styrki? 

Beinn stuðningur til fyrirtækja og stofnana sem starfa við: 

- Þjálfun fagfólks 

- Framleiðslu kvikmynda og sjónvarpsefnis og 
framleiðslu tölvuleikja 

- Dreifingu og sölu kvikmynda 

- Skipulag markaða og annarra viðburða 

- Alþjóðlega samframleiðslu 

- Skipulag viðburða tengdum myndlæsi  

 



Spurningar 
 • ragnhildur.zoega@rannis.is 

• S.vigfusdottir@rannis.is 

• Sími: 515 5838 

• Vefsíða: www.rannis.is  

• www.ec.europa.eu/culture/creative-
europe  

mailto:ragnhildur.zoega@rannis.is
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RANNÍS er landskrifstofa mennta- 
og íþróttahluta ERASMUS+ á 
Íslandi 
 

NÁNARI UPPLÝSINGAR: 
www.erasmusplus.is 
ec.europa.eu/erasmus-plus 

 
SAMFÉLAGSMIÐLAR: 
Twitter: #ErasmusPlus 
Facebook: Erasmus+ og 
  MenntESB 

 
 

 
Ljósmyndir: @SHUTTERSTOCK  


