
Erasmus+

Målgruppe: Programmet rummer en meget bred vifte af muligheder for både enkeltpersoner og
organisationer involveret i uddannelse og træningsaktiviteter – herunder studerende, praktikanter, lærlinge,
elever, studerende på voksenuddannelser, unge, frivillige, professorer, undervisere, kursusledere,
ungdomsarbejdere og fagfolk fra en offentlig eller privat organisation inden for uddannelse, træning, ungdom og
sport samt organisationer, institutioner og organer, som tilrettelægger aktiviteter, der modtager tilskud fra
programmet.

Projekter og ansøgninger: Hvert år offentliggøres der en stor samlet programguide for ERASMUS+ indsatsen opdelt
i fem hovedområder:

KeyAction 1 – Enkeltpersoners mobilitet
KeyAction 2 – Samarbejde om innovation og udveksling af god praksis
KeyAction 3 – Tilskud til reform af politikker
Jean Monnet-aktiviteter
Idrætsarrangementer og partnerskaber

Guiden indeholder alle informationer om, hvilke formål og aktiviteter der gives tilskud til, hvem der kan søge, budget,
varighed af projekter, ansøgning og indsendelsesfrister for hvert område. Du finder guiden her: bit.ly/3B4dykU

Erasmus+ programmet er ret nemt at arbejde med, både når det gælder ansøgning og administration, men på
grund af de meget omfattende muligheder anbefaler vi, at du tager kontakt til os for en drøftelse af de konkrete
muligheder og assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgning.

Formål: Formålet med programmet er at fremme mobilitet, samarbejde, innovation og excellence, kvalitet,
inklusion og lighed inden for følgende tre hovedområder:

1) Uddannelse og træning
2) Ungdomsområdet
3) Sport

... er det europæiske program for innovation, udvikling og mobilitet inden for
uddannelse, kompetenceudvikling, ungdomsaktiviteter og idræt.
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Jens Bøgetoft Christensen | jbc@southdenmark.be | + 32 (0) 499 832 367
Henriette Hansen | hha@southdenmark.be | + 32 (0) 477 777 615

Erasmus+ akkreditering: Gennem Erasmus+ programmet er det muligt for offentlige institutioner at blive
”akkrediteret”, hvilket vil sige, at man kan blive forhåndsgodkendt til at modtage midler til mobilitetsaktiviteter.
Med en Erasmus+ akkreditering bliver det mindre omfangsrigt at søge om f.eks. kompetenceudviklingsforløb
eller elevophold fra Erasmus+ programmet frem til 2027.

https://bit.ly/3r81evj

Mere info:
Deadlines:

Støtte og funding-
procenter afhænger af
den enkelte aktion eller
aktivitet

Find de seneste deadlines
på https://bit.ly/3rlY5Z7

Funding:


