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MOB30

gig af den relevante nationale lovgivning kan skannede kopier af underskrifter samt elektroniske underskrifter

også accepteres.

Erasmus+ Quality commitment

Deltagerinformation og betingelser

Aftale med udenlandsk praktikvært

Bestemmelserne i de særlige vilkår går forud for bestemmelserne i bilagene. 

Det er ikke obligatorisk at distribuere dokumenter med originalunderskrifter i bilag 1 til denne aftale. Afhæn-

Elev i EUD hovedforløb

Fagområde: IT-supporter

Antal fuldførte år på EUD: 2

Almindelige Vilkår

Opholdstype: Elev i EUD hovedforløb

- tilskud til særlige behov:

- tilskud til ekseptionelle udgifter:

Herefter benævnt ”deltageren”, som den anden part, har accepteret nedenstående særlige vilkår 

og bilag, der udgør en integreret del af denne aftale (”aftalen”):

Erasmus+ Learning Agreement for VET mobility (uden ECVET)

Køn:

Studieår: 2014/2015

Telefon:

E-mail:

Aalborg

12345678

peter@hansen.dk

M

Kontrakt om tilskud under Erasmus+ programmet 

til uddannelses- og praktikophold for elever i erhvervsuddannelserne,

samt nyuddannede

Herefter benævnt ”organisationen”, repræsenteret ved Carsten Jepsen, International Koordinator 

som underskriver af denne aftale, som den ene part, og

Peter Hansen

Nationalitet:

Adresse:

21-10-1994



53 dage.

svarende til € 1.235,09             

for 30 dage.

4 - BETALINGSORDNINGER

2

1 - AFTALENS GENSTAND

1.1 Organisationen yder støtte til deltageren i forbindelse med dennes mobilitetsaktivitet vedrørende dette 

ophold (se opholdstype ovenfor) under Erasmus+ programmet.

1.2 Deltageren accepterer at modtage økonomisk støtte med det i pkt. 3.1 anførte beløb og forpligter sig til at 

gennemføre mobilitetsaktiviteten for dette ophold (se opholdstype ovenfor) som beskrevet i bilag I. 

1.3 Ændringer til aftalen skal ske efter anmodning og accepteres formelt af begge parter ved brev eller 

elektronisk meddelelse.

2 -  MOBILITETSAKTIVITETENS IKRAFTTRÆDEN OG VARIGHED

2.1 Aftalen gælder fra den dato, hvor den sidste af de to parter, underskriver den. 

Mobilitetsperioden begynder den første dato, hvor deltageren skal møde hos modtageorganisationen. Udlands-

2.2 Mobilitetsopholdet begynder tidligst 28-06-2015

og slutter senest 20-08-2015

opholdet slutter den sidste dato, hvor deltageren skal møde hos modtageorganisationen. 

2.3 Deltageren modtager økonomisk støtte fra Erasmus+ midler for 

under Erasmus, må ikke overstige 12 måneder på et studietrin.   

2.5 Anmodninger til institutionen om forlængelse af opholdet skal indleveres mindst en måned før mobilitets-

periodens ophør. 

VILKÅR

2.4 Den samlede varighed af mobilitetsperioden, herunder tidligere deltagelse i programmet for livslang læring

2.6 Eksamens- eller karakterudskrift eller praktikcertifikat (eller udtalelse vedlagt disse dokumenter) skal angive 

de bekræftede start- og slutdatoer for mobilitetsperioden. 

3 - ØKONOMISK STØTTE

3.1 Den økonomiske støtte for mobilitetsperioden udgør € 2.182,00            



6 - EU-SPØRGESKEMA

7 - LOVVALG OG VÆRNETING

3

5 - FORSIKRING



UNDERSKRIFTER

Underskrift Underskrift

Sted, dato Sted, dato

4

På vegne af organisationenPå vegne af deltageren

Peter Hansen Carsten Jepsen, International koordinator
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Erasmus+ Learning Agreement for VET mobility (uden ECVET) 

Bilag I
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Bilag II



Bilag III

Erasmus+ Quality Commitment



Bilag IV

Deltagerinformation og betingelser



Bilag V

Aftale med udenlandsk praktikvært


