
 

 

ERASMUS+ Mobilitet yrkesutbildning för studerande 2020–2022 

Riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången erbjuder studerande på 
yrkesutbildningarna att under, eller efter avslutad utbildning, möjlighet att förlägga praktik 
till länderna inom EU. Det går alldeles utmärkt att förlägga praktik till Storbritannien under 
innevarande projektperiod samt även till Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och 
Norge. Schweiz deltar ej.  

Praktiken måste påbörjas och avslutas inom projektperioden 1 juni 2020 – 31 maj 2022. 

Projektet finansieras av Erasmus+, EU:s program för utbildningsområdet. Wången AB är 
projektansvarig.  

Stipendium för resa och uppehälle 

Som studerande på en av riksanläggningarnas yrkesutbildningar kan du söka stipendium för 
att täcka kostnader i samband med praktiken. Stipendiet är ett schablonbidrag avsett att 
täcka merkostnader för resor och uppehälle (kost, logi m.m.) under praktikperioden. 

Praktikperioden ska omfatta minst 14 dagar exkl. resdagar. Praktikperioder under 14 dagar 
kan inte erhålla stipendium enligt regelverket för Erasmus+ mobilitet studerande.  

Hur stort är stipendiet? 

Stipendiet beräknas utifrån det land där praktiken genomförs, hur lång praktikperioden är 
samt avstånd till praktikplatsen från studieorten. Det är uppdelat i två delar: 
ändamålsanpassat bidrag till fördyrade levnadsomkostnader samt resebidrag. För dag 1–14 
är det ändamålsanpassade bidraget 70–96 euro/dag, men beloppet reduceras vid längre 
perioder. Resebidraget varierar från 0–275 euro i de flesta fall, men avvikelser kan 
förekomma.  

Valutakursen som vi använder för att beräkna stipendiet är 1 euro = 10,43 SEK. 

Ansökan och beslut 

Du ansöker om stipendium på en speciell blankett som tillhandahålles av praktik-
/programansvarig eller motsvarande. Ansökan bör göras ca 2 månader före planerad praktik 
och ska vara korrekt och komplett ifylld för bedömning. Program-/praktikansvarig på 
respektive utbildning ska bedöma och tillstyrka ansökan. Wången AB ansvarar för beslut 
samt för beräkning och utbetalning av stipendium. Stipendiet utbetalas vid två tillfällen:  

1. 65 % av det ändamålsanpassade bidraget samt hela resebidraget betalas ut före 
praktiken  

2. resterande 35 % av stipendiet betalas efter praktiken förutsatt att webbenkät och ev 
språktester är besvarade samt att praktiken är genomförd i enlighet med de krav som 

gäller för respektive utbildning. 

Mer information 

Program- och praktikansvarig på respektive utbildning och riksanläggning besvarar frågor 
angående val av praktikplats. Praktikplatsen skall naturligtvis godkännas i enlighet med de 
kriterier som gäller för utbildningen.  

Om praktiken avbryts eller överenskommelser inte hålls kan du bli tvungen att betala tillbaka 
hela stipendiebeloppet. Vid sjukdom bör läkarintyg uppvisas.   

För praktikperioder längre än 19 dagar måste du genomföra språktest, dels före praktiken, 
dels alldeles efter att praktiken är avslutad. Du måste dessutom besvara en webbenkät som 
skickas ut av Erasmus+. Övriga dokument inkl. praktikintyg kan efterfrågas vid behov. 

För frågor och mer information om Erasmus+ eller projektet kontakta  
Karin Ericson, tel. 070-256 8006, e-post karin.ericson@wangen.se.  
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