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Nordens institut
Postboks 770
3900 Nuuk
Kalaallit Nunaat

www.napa.gl

Í Føroyum skulu umsøkjarar
seta seg í samband vi∂

Nor∂urlandahúsi∂ (Nor-
dens Hus på Færøerne)
Nor∂ari Ringvegur 
100 Tórshavn

www.nlh.fo

Söker du från Åland 
skall du kontakta

Landskapsstyrelsen
PB 1060 
221 11 Mariehamn

www.ls.aland.fi

Hvor får jeg flere oplysninger om 

mobilitets- og netværksprogrammerne?
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Hvor får jeg flere oplysninger om 

mobilitets- og netværksprogrammerne?

Informationskontor i de selvstyrende områderne  

Nordplus Neighbour in the Baltic States and Russia

In Latvia contact:

Nordic Council of 
Ministers Information
Office in Riga
Marijas iela 13/3 
(Berga Bazars)
1666, Riga

www.nmr.lv

In Estonia contact:

Nordic Council of Minsters
Information Office in  
Tallinn
Lai 29
10133 Tallinn

www.nmr.ee

In Lithuania contact:

Nordic Council of 
Ministers Information
Office in Vilnius
Didžioji 5
2001 Vilnius

www.nmr.lt

In Russia contact:

Nordic Council of 
Ministers Information
Office in St. Petersburg
19 1186 St. Petersburg
Kazanskaya st 
(Plekhanova) 10-2

www.norden.ru
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Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de

nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk Råds

sessioner, viderefører rådets rekommandationer, rapporterer til Nordisk Råd

om samarbejdets resultater og leder arbejdet inden for de forskellige emne-

områder. Samarbejdet koordineres af samarbejdsministrene, der er udpeget af

det enkelte lands regering. Ministerrådet træder sammen i forskellige sammen-

sætninger – afhængigt af hvilke spørgsmål, der skal behandles.

Søger du fra Danmark, skal
du kontakte:

Cirius 
Fiolstræde 44 
1171 København K

www.ciriusonline.dk

Ota yhteyttä alla olevaan
osoitteeseen, mikäli haet
apurahaa Suomesta:

CIMO
PL 343
00531 Helsinki

www.cimo.fi

Söker du från Sverige 
skall du kontakta:

Internationella 
programkontoret för 
utbildningsområdet
Box 22007
104 22 Stockholm

www.programkontoret.se

Søker du fra Norge 
skal du kontakte:

Norges forskningsråd/
Internationella 
stidendier (IS)
Postboks 2700
St. Hanshaugen
0131 Oslo

www.forskningsradet.no/is/

Umsækendur frá Islandi, 
hafi∂ samband vi∂

Alπjó∂askrifstofa 
háskólastigsins
Neshaga 16
107 Reykjavík

www.ask.hi.is



Overordnet målsætning 

Den overordnede målsætning for alle mobilitets-
og netværksprogrammerne på uddannelses-
området er i et internationalt perspektiv at være
ét af de vigtigste politiske instrumenter til at
fremme:

– kultur-, sprog- og værdifællesskabet, 
– kundskab, kompetence, livslang læring og

uddannelses- og forskningsfællesskabet, 
– økonomien og konkurrenceevnen i Norden 

og dets nærområder.

Derfor er der for perioden 2004-2006 skabt 
fem nye programmer som afspejler forskellige
målgrupper, regioner og temaer:

Nordplus Voksen 

Programmet skal stimulere til samarbejde og
faglig udvikling af problemstillinger knyttet til
voksnes læring. 

Støtte kan gives til mobilitets- og samarbejds-
projekter for udvikling af nye ideer, metoder,
materialer, kursusmoduler og lignende. Både
deltagere og undervisere kan deltage i samar-
bejdet. Derudover gives der støtte til erfarings-
udveksling og kortlægning/udredning af aktuelle
områder samt netværksopbygning. Der lægges
vægt på formidling af projektresultater. Nordiske
miljøer, såvel institutioner som organisationer,
der arbejder med voksnes læring, kan søge om
støtte fra programmet.

Nordplus Nabo

Dette tværgående program skal udvikle net-
værkssamarbejdet mellem Norden og Nordens
nærområder (Estland, Letland, Litauen og 
Nv. Rusland) med fokus på uddannelses- og
læringsperspektivet. Programmet gælder al
uddannelse fra grundskoleniveau til univer-
sitetsniveau, herunder også voksnes læring
både inden for det formelle uddannelses-
system og inden for den frivillige sektor. 

Såvel uddannelsesinstitutioner som organi-
sationer i Norden og nærområderne kan søge
om økonomisk støtte til aktiviteter og projek-
ter som fremmer uddannelsesfællesskabet
samt fremmer og udvikler netværk og sam-
arbejdet mellem frivillige organisationer i 
Norden og nærområderne.

Nordplus Junior 

Et program som gennem nordisk skolesam-
arbejde skal stimulere interessen for, kundska-
ben om og forståelsen af andre nordiske kul-
turer, sprog og livsvilkår og dermed styrke den
nordiske dimension i grundskolen og ungdoms-
uddannelserne i de nordiske lande og selvsty-
rende områder samt fremme den nordiske
samhørighed med udgangspunkt i vores fælles
nordiske værdier. 

Skoler kan søge om økonomisk bidrag til ele-
vers og læreres mobilitet i Norden. Aktiviteterne 
skal have et pædagogisk indhold samt være
forankret i skolens arbejde samt for elever også
foregå på det nordiske skolenet
www.nordskol.org.

N O R D P L U S F A M I L I E N

Nordplus

Skal fremme dannelsen, konsolideringen, ud-
viklingen og det faglige indhold af netværk
inden for universiteter og højere læreranstalter i
Norden – såvel indenfor fagområder som på
tværs af fagområder – samt fremme mobiliteten
af studerende og lærere i Norden. Nordplus skal
også bidrage til et øget samarbejde mellem
andre aktører indenfor området. 

Universiteter og højere læreranstalter i Nor-
den kan søge om økonomisk støtte til netværk
med henblik på at knytte sig tættere sammen
samt skabe et grundlag for en helhedsorienteret
nordisk uddannelsefællesskab, hvor lærere og
studerende kan udnytte hinandens specielle
kompetencer.

Nordplus sprog 

Et tværgående program skabt for at fremhæve
vigtigheden af fortsatte sprogpolitiske initia-
tiver på tværs af sektorer for at sikre, at det
nordiske sprogfællesskab består og styrkes,
samt at det nordiske samarbejde også i frem-
tiden hovedsageligt skal kunne foregå på
nordiske sprog. 

Institutioner, organisationer, nätverk och
enskilda personer kan søge om støtte til akti-
viteter og projekter som fremmer internordisk
sprogforståelse, styrker kundskab om sprog i
Norden, fremmer en demokratisk sprogpolitik
og sprogsyn i Norden samt styrker de nordiske
sprogs stilling i og udenfor Norden. 


