FAQ 2017
In English:
Which countries can participate?
The participating countries are Denmark, Estonia, Faroe Island, Finland, Greenland, Iceland, Latvia,
Lithuania, Norway, Sweden and Åland.
How many partners do we need for Nordplus Junior?
Applications for mobility must be submitted by a school and be based on an agreement between a minimum
of one coordinating school and one partner school from two different participating countries. Network
activities and Project activities require at least three institutions from three different countries.
Is our school eligible for a grant?
The target groups of Nordplus Junior are pupils, teachers and other pedagogical staff in: nursery
schools/kindergarten, primary/secondary schools, upper secondary schools and vocational
schools/apprentice programmes.
Is it possible for a municipality or a local Board of Education to participate in Nordplus Junior?
Yes, it is – but only as partners. Only schools within the formal education systems and kindergartens/preschools (public or private) can act as applicants/coordinators of applications to Nordplus Junior. You can
find other Cross-sector activities in Nordplus Horizontal.
Is it possible to apply for funding for a field trip?
No, it is not possible. Within mobility activities there is another alternative; Class exchange: own choice of
project work involving two or more classes or groups from at least two countries. The exchange and
activities should be of an academic nature and be integrated in the ordinary education activity and linked to
curricula.
Should both schools, applying for a class exchange, submit separate applications?
No, it is the coordinating school only that applies and submits the application.
Who can apply for mobility activities that have been transferred to Nordplus Junior from the former
Nordplus programme for Nordic Language and Culture?
New rules apply for the programme period 2012-2017. This makes it possible for all countries participating
in Nordplus Junior – including the Baltic Countries – to take part in mobility activities promoting knowledge
and understanding of Nordic languages – primarily Danish, Norwegian and Swedish.
What is the role of a coordinating school?
One of the institutions should act as a network contact (coordinator) when applying for funds. This means
that this institution is responsible for the application, for allocation of the grant and for coordinating the
reporting throughout the contract period. However it is important to remember that activities within Nordplus
Junior are co operations where all participants share rights and responsibilities. Therefore all participants
sign a Letter of Intent which is attached to the application.
What can collaboration in a mobility activity be about?
Mobility activities are collaborations designed to bring together children, pupils, teachers and other
academic staff in order to teach or study in one or more of the participating Nordplus Junior countries. The
theme is a joint decision, and should be based on needs or requirements for educational purposes and,
integrated in the ordinary activity and linked to the curriculum in the participating institutions.

Our school has a mobility activity within Nordplus Junior since a couple of years. Is it possible for
our school to apply for a mobility activity again?
You can apply with the same partner, but you must have another theme. However, when the quality of the
application is equal, our priority is schools with no prior experience of Nordplus Junior.
How big is the grant?
The grant for mobility activities is allocated according to set rates for travel and accomodation/board.
Nordplus Junior does not allow accomodation grants for pupils. But since 2011 we practice the principle of
lump sums for mobility grants which enables schools to use surplus grants also for other costs in the
mobility activity – for example to cover costs for accommodation for pupils. This has not been possible
before. You will find the rates and more information about lump sums in the handbook.
Do we have to pay back the grant for travel if we find a cheaper ticket than the set rate?
No, if partners in a mobility project manage to finance the minimum number of granted mobilities with less
money than granted, they can use the surplus amount for activities important to the mobility project. For
example such surplus money could be used to cover accommodation and board expenses for pupils.
What types of grants are available for projects and network?
For projects and networks the self-financing is 25% of the total approved costs. In addition to cash funding,
in-kind contributions, like work hours put in the Nordplus Junior network/project, can be included in the selffinancing. Applications must include a budget with an overview over the total estimated costs for activities
and how it will be financed. The grant may not be used for office equipment, wages or any other expenses
linked to the general running of the institution.
Is it possible to apply for mobility activities within a project or a network?
Yes, if the aim or purpose of the project/network includes a class exchange, pupil exchange or teacher
exchange. Activities not defined as mobility activities but project or network/activities may in some cases
allow travel costs. These costs are not defined as mobility activities. The applicant should fill in estimated
costs for travel/board, and the costs must be met with 25% co-financing.
Is it possible to apply for funding for a preparatory visit?
Yes, grants are available for preparatory visits, the grant includes travel and board, for a maximum of 2
teachers per country for one visit.
Is it possible to apply for preparatory visit more than once a year?
Yes, one can apply for preparatory visit grants in the first round with deadline on 1 March 2017 and once
again in the second round only for preparatory visit with deadline on 1October 2017. How do we apply?
All application should be submitted electronically through the application and report system Espresso.
Applications must be submitted by the institution acting as a coordinator for an activity in Nordplus Junior.
The other partners must sign a declaration of intent (Letter of Intent) confirming their active participation.
The declaration has to be signed by the appropriate authority of the relevant institution. Each Letter of
Intent has to be printed, signed, scanned and uploaded as an attachment to the application in Espresso. An
application is not eligible without all signed Letters of Intend attached. You can also find instructions for how
to use Espresso for applications in Nordplus Junior here.

På svenska:
Vilka länder kan vara med?
Samtliga nordiska länder (Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island och även Grönland, Färöarna,
Svalbard och Åland) och baltiska länder (Estland, Lettland, Litauen) ingår i samarbetet.
Hur många partners måste man ha?
Det finns olika typer av samarbeten. För mobilitetssamarbeten krävs endast en koordinatorskola och en
partnerskola i två länder, men för utvecklingsprojekt och nätverk krävs minst tre deltagare (en
koordinatorskola och två partnerskolor) från minst tre länder.
Kan det i nätverk inom Nordplus Junior ingå till exempel utbildningsförvaltningar och kommuner?
Ja, de kan delta, men som partner. Det är bara skolor inom det formella skolsystemet och
kindergarten/förskolor (offentliga eller privata) som kan ha rollen som koordinator för ansökningar inom
Nordplus Junior. För övriga målgruppsöverskridande aktiviteter, hänvisas till Nordplus Horisontal.
Kan man söka pengar till en klassresa för en svensk skolklass till ett annat land inom Nordplus?
Klassresor finns inte inom Nordplus Junior. Däremot finns klassutbyten, vilket är projekt som ska integreras
i skolans verksamhet och knytas till läroplaner. I ett klassutbyte arbetar två skolor samtidigt med ett
gemensamt tema.
Ska båda skolor som vill delta i klassutbyte skicka in varsin ansökan?
Nej, det är bara den skola som står som koordinator som skickar in en ansökan för båda skolorna.
Vem kan söka det mobilitetsbidrag som har flyttats till Nordplus Junior från det tidigare programmet
Nordiska språk och kultur?
Nya regler gäller för 2012-2017. Därför är det möjligt för skolor i alla länder som ingår i
Nordplusprogrammen – även de Baltiska staterna – att delta i mobilitetsaktiviteter avsedda att stärka
kunskap och förståelse i nordiska språk – primärt danska, norska och svenska.
Vad innebär det att vara koordinator?
För alla typer av samarbeten med flera partners krävs en koordinatorskola. Den tar ett övergripande ansvar
för projektet, till exempel när det gäller ansökan, hanteringen av bidraget, samt för samordningen av
rapporteringen av projektet. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är ett samarbetsprojekt där alla parter
har samma rättigheter och skyldigheter och därför skriver alla partners under en avsiktsförklaring, ett så
kallat Letter of Intent, innan ansökan lämnas in.
Vad kan ett mobilitetssamarbete handla om?
Temat bestäms gemensamt av alla partners. Det bör behandla ett ämnesområde som ingår i skolans
ordinarie verksamhet och utgå från ett behov som de deltagande institutionerna har i sina verksamheter. Ett
mobilitetssamarbete kan handla om allt från miljö och hälsa till att jämföra olika skolsystem, traditioner och
kulturer.
Vi har sedan några år ett bra mobilitetssamarbete inom Nordplus Junior. Kan vi ansöka igen med
samma projektidé?
Det går bra att söka med samma partnerskola men ni måste ta fram en ny projektidé och inte upprepa
tidigare genomförda projekt. I fall av likvärdig kvalitet i projektansökan prioriterar vi nya ansökare.
Hur stort är bidraget?
Bidraget för mobilitetsaktiviteter bygger på olika fastställda belopp. Dels för resor från och till olika länder
och dels för uppehälle (gäller endast lärare). Men 2011 införde vi klumpsummeprincipen för mobilitetsbidrag
vilket gör det möjligt för skolor att använda överskjutande belopp till att täcka andra kostnader av vikt för

mobilitetsaktiviteten – det kan till exempel vara kostnader för elevers uppehälle och boende. Detta har inte
varit möjligt tidigare. Mer om maxbeloppen för bidrag till resa och klumpsummeprincipen finns att läsa i
handboken.
Måste man betala tillbaka pengar om man har hittat en resa som kostade mindre än det tilldelade
bidraget för mobilitet?
Nej, om parterna i en mobilitetsaktivitet klarar att finansiera minimiantalet beviljade mobiliteter till en lägre
kostnad än mobilitetsbidraget kan de använda den överskjutande summan pengar till att täcka andra
kostnader som är viktiga för mobilitetssamarbetet – till exempel för att täcka kostnaderna för elevers
uppehälle och boende.
Vad kan man få pengar till för inom ett utvecklingsprojekt och/eller nätverk?
För utvecklingsprojekt och nätverk är grundprincipen är att det krävs 25 % egenfinansiering av samarbetets
totala budget, antingen i form av skolans egen insats (till exempel i form av eget arbete) eller med hjälp av
andra finansiärer. Bidrag ges för resor och uppehälle i samband med planeringsmöten partnerskolorna
emellan, men de faktiska beloppen ska anges och inga schabloner förekommer här. Bidrag ges även för
andra kostnader som har med projektets inriktning att göra. Det kan handla om kostnader för att ta fram
publikationer, trycksaker, CD/DVD eller kostnader som har med spridningsarbetet att göra, som till exempel
att anordna konferenser. Allmänna driftskostnader som inte har med projektet att göra, investeringar i
inventarier eller IT-utrustning, kostnader för aktörer och aktiviteter utanför Nordplus ramprogram godkänns
inte.
Kan man söka för mobilitetsaktiviteter inom ett utvecklingsprojekt eller ett nätverk?
Ja, om det övergripande målet och syftet för utvecklingsprojektet/nätverket är formulerat så att det kan
inbegripa till exempel ett klassutbyte, elevutbyte eller lärarutbyte, går det utmärkt. Annars finns det inom
utvecklingsprojekt/nätverk endast bidrag till att genomföra planeringsmöten vari ingår 25% egen
finansiering.
Kan man få pengar till ett förberedande besök?
Ja, det går att söka bidrag för förberedande besök. Bidraget omfattar kostnader för resa och uppehälle för
upp till två lärare per land vid ett besök.
Kan man söka bidrag till förberedande besök vid andra tillfällen än i mars?
Ja, man kan ansöka om bidrag till förberedande besök både i första omgången, med sista
ansökningsdatum den 1 mars 2017 och även i den andra omgången (endast för förberedande besök) med
sista ansökningsdatum den 1 oktober 2017. Hur gör man när man ansöker?
Det är den koordinerande skolan som ansöker om bidrag. Innehållet i ansökan bestäms gemensamt av
partnerskolorna och skrivs sedan in i det ansökningsformulär som finns i Espresso, av koordinatorskolan.
Varje deltagande skola måste fylla i och underteckna en avsiktsförklaring (Letter of Intent) innan ansökan
skickas in elektroniskt. Varje undertecknad avsiktsförklaring ska skannas och bifogas ansökan i Espresso.
Ansökningar är ogiltiga utan bifogade undertecknade Letter of Intent. Det finns också en manual för
ansökan inom Nordplus Junior i Espresso.

