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Erasmus+
... er det europæiske program for innovation, udvikling og mobilitet indenfor
uddannelse, ungdom og idræt og er et centralt element i den fælles indsats for at
understøtte vækst, beskæftigelse, lighed og social integration i Europa.
Formål: Formålet med programmet er at styrke udviklingen af Europas menneskelige ressourcer og talent,
bidrage til udviklingen af et sammenhængende og inkluderende samfund og sikre livslang læring for den
enkelte borger. Det gør man primært ved dels at understøtte innovation og udviklingen af de enkelte
medlemslandes uddannelses- og træningssystemer. Dels ved at understøtte udveksling og mobilitet for
enkeltpersoner.

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 offentligt 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:
Key Action 1 – Enkeltpersoners mobilitet
Key Action 2 – Samarbejde om innovation og udveksling af god praksis
Key Action 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.
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.

Mere info: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_da

Tilskudsbeløb og procenter er afhængige af
2020: 8/1, 18/3,
den enkelte aktion eller aktivitet.
Samlet finansierings19/5 og 7/10
ramme i perioden
2014-2020
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