
Alþjóðavídd Erasmus+
Ferða- og dvalarstyrkir utan Evrópu

Skrifstofa alþjóðasamskipta, 
4 nóvember 2020



Alþjóðavídd Erasmus+
Frá árinu 2015 hefur verið hægt að sækja um styrki til landa 
utan Evrópu sem hluta af Alþjóðavídd Erasmus+ 
(International Credit Mobility - ICM).

Hluti af markmiði ICM er að stuðla að starfstengdri þróun 
einstaklinga og dýpka skilning þeirra á öðrum 
menningarheimum. 

ICM á einnig að styrkja alþjóðavæðingu menntastofnanna, 
bæði í Evrópu og úti í heimi, og veitir tækifæri til að auka 
sýnileika stofnunarinnar heima við og erlendis. 



Skilyrði fyrir samstarfi
Menntastofnanir utan Evrópu geta tekið þátt sem 
samstarfsskólar með fáeinum undantekningum
• Bahrain, Kuwait, Óman, Katar, Sádi Arabía, Sameinuðu 

arabísku furstadæmin

Menntastofnanirnar þurfa að vera háskólastofnanir eða 
með tengingu við háskólastigið. 

Einnig er hægt að sækja um samstarf við fyrirtæki eða 
stofnanir sem eru hluti af atvinnulífi landsins eða eru á 
sviði menntunar, þjálfunar og starfi er tengist ungmennum.
• Einungis fyrir starfsþjálfun nemenda og starfsfólks frá HÍ 

en má bjóða starfsfólki þaðan til kennslu við HÍ



Styrkir
Styrkir í boði fyrir:
• Starfsfólk vegna kennslu
• Starfsfólk vegna þjálfunar/heimsóknar
• Nemendur til skiptináms
• Nemendur til starfsþjálfunar

Styrkirnir eru framlag til ferða- og uppihalds á meðan dvöl 
stendur
Óvíst hverjar styrkupphæðir verða í næstu áætlun

• Hafa verið 180 EUR/dag fyrir starfsfólk og 700-900 
EUR/mánuð fyrir nemendur

• Ferðastyrkur frá 360-1.500 EUR, fer eftir áfangastað



Umsóknir
Umsóknarfrestur fellur niður árið 2021

Næsti umsóknarfrestur: 15 janúar 2022

Árið 2021 tekur við ný áætlun í Erasmus+ og 
búist er við breytingum í umsóknarferli en þær 
eru enn óstaðfestar

• Verður kynnt sérstaklega innan HÍ
• Ætlunin er að einfalda ferlið 



Nánari upplýsingar

• Á heimasíðu Skrifstofu alþjóðasamskipta

https://www.hi.is/nam/erasmus_styrkir_utan_evropu

• Hjá Skrifstofu alþjóðasamskipta

Nanna Teitsdóttir
erasmus.international@hi.is, 525-4183

Einnig er hægt er að bóka fundi í gegnum 
Microsoft Teams

https://www.hi.is/nam/erasmus_styrkir_utan_evropu
mailto:erasmus.international@hi.is
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