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Erasmus+ KA107 utomeuropeisk mobilitet 2015
Besked om beviljad ansökan
Universitets- och högskolerådet har nu fattat beslut om vilka ansökningar till
Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet, ansökningsomgång 2015, som beviljats
medel.
Vi har beslutat att bevilja delar av er ansökan.

Beviljade medel
Ert projekt kommer att tilldelas en total budget om 605 791 euro. Dessa medel
ska fördelas enligt följande:
Egypten: 22 105 euro
Israel: 18 761 euro
Jordanien: 64 717 euro
Libanon: 14 457 euro
Ukraina: 25 491 euro
Ryssland: 62 318 euro
Chile: 36 656 euro
Kina: 52 091 euro
Indien: 40 907 euro
Indonesien: 31 913 euro
Sydafrika: 12 091 euro
Kazakstan: 44 488 euro
Uzbekistan: 51 624 euro
Albanien: 21 538 euro
Bosnien & Herzegovina: 12 356 euro
Montenegro: 21 538 euro
Serbien: 12 356 euro
Kanada: 14 536 euro
USA: 14 536 euro
Sydkorea: 15 656 euro
Nya Zeeland: 15 656 euro
För mer information om varje samarbetsflöde, se nedan. För detaljerad
information om antal och typ av mobileter inom varje land, se bilaga.

Sida 1 (4)

Kontrakt och utbetalning
Kontraktet skickar vi till er under maj månad. Det ska skrivas under av ert
lärosäte och av Universitets- och högskolerådet. Det är då viktigt att ni skickar
tillbaka kontraktet till Universitets- och högskolerådet (i två exemplar) så snart
som möjligt, för att vi ska kunna betala ut beviljade medel. Kontraktsperioden
börjar 1 juni 2015 och pågår i 24 månader.
Vi betalar ut första utbetalningen efter att kontraktet har skrivits under av
båda parter.

Bedömningsprocessen
Kvalitetsbedömningen av samtliga ansökningar inom KA107 gjordes av en
extern bedömare. För varje ansökan bedömdes ett samarbetsflöde (samarbete
mellan det svenska lärosätet och ett lärosäte i ett enskilt partnerland) i taget.
Varje flöde kunde tilldelas maximalt 100 poäng, varav 70 var godkänt. Varje
ansökan kunde innehålla allt från 1 till 21 olika bedömningar. Totalt gjorde
bedömaren 74 bedömningar, fördelat på ansökningar från 18 svenska
lärosäten. Av dessa beviljades 53 samarbetsflöden medan resterande 21
flöden inte fick några medel alls. Tre ansökande lärosäten tilldelades inga
medel alls.
De samarbetsflöden som placeras på reservlista beviljas endast om medel för
redan beviljade samarbetsflöden inom samma envolpe återbetalas av det
beviljade lärosätet innan 31 december 2015.

Individuell bedömning
Varje samarbetsflöde bedömdes utifrån fyra kvalitetskriterier. Nedan följer en
översikt över bedömningen av era samarbetsflöden samt en övergripande
kommentar.
Samarbetsflöden som beviljas i sin helhet
Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Ukraina, Ryssland, Chile, Kina, Indien,
Indonesien, Kazakstan, Uzbekistan, Albanien, Bosnien & Herzegovina,
Montenegro, Serbien, Kanada, USA, Sydkorea, Nya Zeeland. Inga revideringar
har gjorts för dessa länder.
Samarbetsflöden som beviljas med reviderad budget
Sydafrika: Inom envelope ”DCI South Africa” rådde konkurrens om tillgängliga
medel. Därför har er budget reviderats.
Nedan följer en sammanställning av bedömarens kommentarer för er ansökan
om samarbete med Sydafrika.
Relevance of the project/strategy
The criterion "Relevance of the strategy" was met outstandingly well.
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Quality of the cooperation arrangements
The criterion "Quality of the cooperation arrangements" was met outstandingly
well.
Quality of the project design and implementation
The criterion "Quality of the activity design and implementation" was met
outstandingly well.
Impact and dissemination
The criterion "Impact and dissemination" was met outstandingly well.

Övergripande kommentar till ansökan
Synnerligen väl genomarbetad ansökan.
Välstrukturerad och informativ, som visserligen i delar bygger på en mall, men
visar i hög grad att varje planerat projekt i samarbetsland och med universitet
vilar på rik och specifik bakgrundsteckning och erfarenhet.
I några delar, avseende vissa länder (exempelvis Centralasien och Östeuropa),
har mobilitetsambitionen redovisats på ett allmänt plan. Det kan ha berott på
att det gällt nya relationer som skall upparbetas och bestämmas. P g. a. att
ansökningar redovisar en relativ sett stark ansats har trots denna avsaknad av
viss ytterligare konkretion dock poängavdragen varit små.
Många projekt har fokuserat på forskarutbildning och lärare. I några fall har
mobilitetsaktiviteterna genom vissa allmänna formuleringar allmänt om
forskning och anställda varit sådana att det här finns anledning påminna om att
detta call (KA1) inte avser mobilitetsstöd för forskning. Den synnerligen säkra
och starka ansatsen ger härvidlag emellertid inte anledning till poängavdrag.
Ansökan är i sin helhet skriven på svenska. I I typology questions finns en fråga
om behov av en språklig överarbetning av en engelsk sammanfattande text. Här
blir svår att bedöma då bedömaren inte haft tillgång till en sådan text. En
notering har här ändå skett.
I vissa stycken avseende några (faktiskt många) länder är i sig ansökningen ett
gott och mönsterbildande exempel på best praxis, men enär den är på svenska
kan den europeiska strukturen inte omedelbart tillägna sig informationen.
Bedömaren ha ändå noterat ansökan som en best praxis case.

Omprövning
Om ni anser att Universitets- och högskolerådet har bedömt ansökan på
oriktiga grunder finns möjlighet att begära omprövning.
Brister i den administrativa hanteringen av ärendet kan omprövas.
Bedömningen av projektets kvalitet kan däremot inte omprövas, om det inte
framkommer att bedömarna uppenbarligen har missat eller feltolkat
avgörande information i ansökan.
Vid en omprövning kan innehållet och uppgifterna i den ursprungliga ansökan
inte ändras eller förtydligas genom kompletteringar.
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Om ni vill få ert ärende omprövat ska ni inom tre veckor från det att beskedet
mottogs inkomma skriftligen med en begäran om omprövning. Begäran ska
innehålla projektnummer och en beskrivning av vad ni vill få omprövat.
Omprövningsbegäran skickas till: erasmusplus@uhr.se med ämnesraden
”Begäran om omprövning”.
Ärendet behandlas inom 30 dagar efter att det inkommit till myndigheten.

Med vänlig hälsning

Hans Grönlund
NA Director
Universitets- och högskolerådet
Har du frågor kontakta:
 Rebecka Herdevall, rebecka.herdevall@uhr.se
 Andreas Sandberg, andreas.e.sandberg@uhr.se
Vänligen använd ansökans projektnummer som referens vid all kontakt med
oss.
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