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FORKORTELSER 

 
 
 

 GD EAC: Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur 

 EACEA: Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (Educational, Audiovisual & Culture 
Executive Agency) 

 ECAS: Europa-Kommissionens autentifikationssystem (European Commission Authentication System) 

 ECHE: Erasmus-chartret for de videregående uddannelser 

 ECTS: Det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (European Credit Transfer and 
Accumulation System) 

 ECVET: Europæisk meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse 

 EHEA: Det europæiske område for de videregående uddannelser (European Higher Education Area) 

 EIB: Den Europæiske Investeringsbank 

 ELL: Den Europæiske Sprogpris (European Language Label) 

 EP: Europa-Parlamentet 

 EPALE: Den elektroniske platform for almen voksenuddannelse og folkeoplysning (Electronic Platform for Adult 
Learning in Europe) 

 EQAR: Det europæiske kvalitetssikringsregister (European Quality Assurance Register) 

 EQAVET: Den europæiske referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelser (European Quality 
Assurance in Vocational Education and Training) 

 EQF: Europæisk referenceramme for kvalifikationer (European Qualifications Framework) 

 ESCO: Europæisk klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (European Skills, 
Competences, Qualifications & Occupations) 

 EU: Den Europæiske Union 

 FR: Finansforordningen  

 HEI: Videregående uddannelsesinstitution 

 HERE: Eksperter i reform af de videregående uddannelser (Higher Education Reform Experts) 

 IKT: Informations- og kommunikationsteknologi 

 ISP: Intensivt studieprogram  

 EMJMD: Fælles masteruddannelse under Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degree) 

 NA: Nationalt agentur (National Agency) 

 NARIC: Nationalt informationscenter vedrørende akademisk anerkendelse (National Academic Recognition 
Information Centre) 

 NEO: Nationalt Erasmus+-kontor (National Erasmus+ Office) 

 NQF: Nationale referencerammer for kvalifikationer (National Qualifications Framework) 

 OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (Organisation of Economic Cooperation and 
Development) 

 OER: Åbne uddannelsesressourcer (Open Educational Resources)  

 OMC: Den åbne koordinationsmetode 

 PIC: Deltagerkode (Participant Identification Code) 
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 URF: Fælles registreringssystem (Unique Registration Facility) 

 VET: Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse (Vocational Education and Training) 
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INDLEDNING 

Denne programguide er et redskab for enhver, der ønsker omfattende kendskab til programmet Erasmus+. Dokumentet 
henvender sig primært til dem, der ønsker at være: 
 

 deltagende organisationer: organisationer, institutioner eller organer, som tilrettelægger aktiviteter, der modtager 
tilskud fra programmet 

 
 deltagere: enkeltpersoner (studerende, praktikanter, lærlinge, elever, studerende på voksenuddannelser, unge, 

frivillige, professorer, undervisere, kursusledere, ungdomsarbejdere, fagfolk inden for uddannelse, ungdom og 
idræt osv.), som er involveret i aktiviteter, der tilrettelægges af de deltagende organisationer. 

 
Hvert år indsendes der tusindvis af projektansøgninger fra organisationer i Europa, som ønsker finansielt tilskud fra 
Erasmus+. Derfor har Kommissionen indført en gennemskuelig evalueringsproces, der skal sikre, at der ydes tilskud til de 
bedste projekter: 
 

 Hvad angår de fleste aktioner, er alle reglerne og betingelserne for modtagelse af tilskud fra programmet angivet i 
denne programguide. 

 
 Hvad angår øvrige aktioner, som blot er nævnt i programguiden, er reglerne og betingelserne for modtagelse af 

tilskud beskrevet i specifikke indkaldelser af forslag, som offentliggøres af eller på vegne af Kommissionen. 
 
I forbindelse med planlægningen af en ansøgning kan potentielle deltagende organisationer også lade sig inspirere af og 
finde oplysninger i andre referencedokumenter. Nogle af disse dokumenter er anført i bilag IV til denne guide. 
 

SÅDAN LÆSES PROGRAMGUIDEN 

Programguiden er opdelt i tre hoveddele: 
 

 Del A er en generel oversigt over programmet. Den indeholder oplysninger om programmets mål, prioriteter og 
hovedtræk, programlandene, implementeringsstrukturerne og det samlede budget. Denne del henvender sig til 
dem, der ønsker et samlet overblik over programmets anvendelsesområde og struktur. 

 
 Del B indeholder specifikke oplysninger om de programaktioner, der er omfattet af denne guide. Denne del 

henvender sig primært til dem, der er interesseret i at vide mere om, hvilken type projekter der modtager tilskud 
fra programmet. Oplysningerne i denne del er nærmere beskrevet i bilag I til denne guide.  

 
 Del C indeholder detaljerede oplysninger om procedurerne for ansøgning om tilskud og udvælgelsen af projekter 

samt de økonomiske og administrative bestemmelser, der gælder for tildelingen af et tilskud fra Erasmus+. Denne 
del henvender sig til alle dem, der har til hensigt at indsende et projektforslag under Erasmus+. 

 
Guiden indeholder desuden følgende bilag: 
 

 Bilag I: Yderligere bestemmelser og oplysninger om de aktioner, der er omfattet af programguiden  
 Bilag II: Retningslinjer for tilskudsmodtageres formidling  
 Bilag III: Ordliste over de centrale termer i programguiden  
 Bilag IV: Nyttige referencer og kontaktoplysninger. 
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Del A – Generelle oplysninger om programmet Erasmus+ 

DEL A – GENERELLE OPLYSNINGER OM 
ERASMUS+ 

Erasmus+ er EU's program for uddannelse, ungdom og idræt for perioden 2014-2020
1
. Områderne uddannelse, ungdom og 

idræt kan i høj grad bidrage til at tackle de samfundsøkonomiske forandringer, som er de største udfordringer i Europa frem 
til udgangen af dette årti, og støtte gennemførelsen af den europæiske politiske dagsorden for vækst, beskæftigelse, lighed 
og social integration.  
 
Bekæmpelse af den stigende arbejdsløshed – navnlig blandt unge – er blevet en af de mest presserende opgaver for de 
europæiske regeringer. For mange unge forlader skolen for tidligt og er i stor fare for at blive arbejdsløse og socialt 
marginaliserede. Der er også stor risiko for arbejdsløshed blandt lavtuddannede voksne arbejdstagere. Teknologier ændrer 
den måde, hvorpå samfundet fungerer, og det er nødvendigt at sørge for, at de udnyttes bedst muligt. EU's erhvervsliv skal 
blive mere konkurrencedygtigt ved hjælp af talent og innovation. 
 
Europa har brug for et mere sammenhængende og inkluderende samfund, som giver borgere mulighed for at spille en aktiv 
rolle i det demokratiske liv. Uddannelse og ungdomsarbejde er centrale områder i indsatsen for at fremme fælles 
europæiske værdier, fremme social integration, styrke den interkulturelle forståelse og følelsen af at tilhøre et fællesskab og 
forebygge voldelig radikalisering. Erasmus+ er et effektivt redskab til at fremme inklusion af vanskeligt stillede mennesker, 
herunder nyankomne migranter.  
 
En anden udfordring vedrører udviklingen af social kapital blandt unge, de unges indflydelse og deres evne til at deltage 
aktivt i samfundet i overensstemmelse med Lissabontraktatens bestemmelser om at "fremme unges deltagelse i det 
demokratiske liv i Europa". Denne udfordring kan også håndteres ved hjælp af ikkeformel læring, som sigter mod at 
forbedre de unges kvalifikationer og kompetencer og fremme deres aktive medborgerskab. Derudover er det nødvendigt at 
give ungdomsorganisationer og ungdomsarbejdere uddannelses- og samarbejdsmuligheder for at udvikle de unges faglige 
evner og ungdomsarbejdets europæiske dimension. 
 
Velfungerende uddannelsessystemer og ungdomspolitikker kan give borgerne de kvalifikationer, der er behov for på 
arbejdsmarkedet og i økonomien, og samtidig give dem mulighed for at spille en aktiv rolle i samfundet og indfri deres 
personlige potentiale. Reformer på uddannelses- og ungdomsområdet kan bidrage til at nå disse mål med udgangspunkt i 
en fælles vision for politiske beslutningstagere og interessenter, solid dokumentation og samarbejde på tværs af forskellige 
områder og niveauer.  
 
Erasmus+ skal støtte programlandenes indsats for effektivt at udnytte Europas talent og sociale potentiale i perspektivet af 
livslang læring, hvor tilskuddet betinges af formel, ikkeformel og uformel læring på uddannelses- og ungdomsområderne. 
Programmet øger også mulighederne for samarbejde og mobilitet mellem partnerlandene, navnlig inden for de 
videregående uddannelser og ungdomsområdet.  
 
I overensstemmelse med en af nyskabelserne i Lissabontraktaten støtter Erasmus+ også aktiviteter, som skal udvikle den 
europæiske dimension inden for idræt ved at fremme samarbejde mellem ansvarlige myndigheder på idrætsområdet. 
Programmet fremmer oprettelsen og udviklingen af europæiske netværk, som giver mulighed for samarbejde mellem 
interessenter og udveksling og overførsel af viden og knowhow inden for idræt og fysisk aktivitet. Det øgede samarbejde vil 
navnlig medvirke til at udvikle potentialet i Europas menneskelige kapital ved at bidrage til at begrænse de sociale og 
økonomiske omkostninger ved fysisk inaktivitet.  
 
Programmet støtter aktioner, samarbejde og redskaber, der er i tråd med Europa 2020-strategien og dens flagskibsinitiativer, 
f.eks. "Unge på vej" og "En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job". Programmet bidrager desuden til at nå 
målsætningerne i strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet og den europæiske strategi for 
unge som led i den åbne koordinationsmetode.  
 
Denne investering i viden, kvalifikationer og kompetencer vil være til gavn for enkeltpersoner, institutioner, organisationer 
og samfundet som helhed ved at bidrage til vækst og sikre lighed, velfærd og social integration i og uden for Europa.  
 
  

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for 
uddannelse, ungdom og idræt  
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:DA:PDF).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:DA:PDF
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Programguide  

Programguiden for Erasmus+ er udarbejdet i overensstemmelse med Kommissionens årlige arbejdsprogram for Erasmus+ og vil 
derfor kunne revideres for at tilgodese de prioriteringer og arbejdsområder, der defineres i de årlige arbejdsprogrammer, som 
vedtages i de kommende år.  Gennemførelsen af vejledningen forudsætter, at de bevillinger, der er afsat i budgetforslaget, er til 
rådighed efter budgetmyndighedens vedtagelse af budgettet eller inden for rammerne af ordningen med foreløbige tolvtedele.  

 

ERASMUS+ BYGGER PÅ TIDLIGERE ERFARINGER OG SER FREMAD 

Erasmus+ bygger på resultaterne af over 25 års europæiske programmer for uddannelse og ungdom, som omfatter både 
europæisk og internationalt samarbejde. Erasmus+ udspringer af følgende europæiske programmer, der blev gennemført af 
Kommissionen i perioden 2007-2013: 
 

 Programmet for livslang læring 
 Programmet "Aktive unge" 
 Erasmus Mundus-programmet 
 Tempus-programmet 
 Alfa-programmet 
 Edulink-programmet 
 Programmer for samarbejde med industrialiserede lande om de videregående uddannelser. 

 
Disse programmer har givet tilskud til aktiviteter inden for de videregående uddannelser (herunder den internationale 
dimension), erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, almen grundskole- og ungdomsuddannelse, almen 
voksenuddannelse og efteruddannelse samt ungdomsaktiviteter (herunder den internationale dimension). 
 
Erasmus+ skal gå videre end disse programmer ved at fremme synergi og samspil mellem uddannelses- og 
ungdomsaktiviteter på forskellige områder, fjerne kunstige grænser mellem de forskellige aktions- og projektformater, 
hjælpe nye idéer på vej, tiltrække nye aktører fra arbejdsmarkedet og civilsamfundet og tilgodese nye samarbejdsformer.  
 
Det er derfor afgørende, at programmet er et stærkt brand, der er bredt anerkendt. Derfor vil alle aktioner og aktiviteter, 
der modtager tilskud fra programmet, først og fremmest skulle formidles ved brug af "Erasmus+"-brandet. For at hjælpe 
deltagere og modtagere i de tidligere programmer med at finde vej til Erasmus+ kan følgende navne dog anvendes i 
forbindelse med kommunikation og formidling af de aktioner, der er rettet mod en specifik sektor, som tilføjelse til det 
fælles "Erasmus+"-brandnavn: 
 

 "Erasmus+: Comenius" – i forbindelse med de programaktiviteter, der udelukkende vedrører børnehave, 
grundskole og ungdomsuddannelse 

 "Erasmus+: Erasmus" – i forbindelse med de programaktiviteter, der udelukkende vedrører de videregående 
uddannelser og er målrettet programlande 

 "Erasmus+: Erasmus Mundus" – i forbindelse med fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus 
 "Erasmus+: Leonardo da Vinci" – i forbindelse med de programaktiviteter, der udelukkende vedrører 

erhvervsrettet grund- og efteruddannelse 
 "Erasmus+: Grundtvig" – i forbindelse med de programaktiviteter, der udelukkende vedrører almen 

voksenuddannelse og folkeoplysning 
 "Erasmus+: Aktive unge" – i forbindelse med de programaktiviteter, der udelukkende vedrører ikkeformel og 

uformel læring på ungdomsområdet 
 "Erasmus+: Jean Monnet" – i forbindelse med de programaktiviteter, der udelukkende vedrører europæiske 

studier 
 "Erasmus+: Idræt" – i forbindelse med de programaktiviteter, der udelukkende vedrører idræt.
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Del A – Erasmus+: målsætninger og hovedelementer 

ERASMUS+: MÅLSÆTNINGER OG HOVEDELEMENTER 

OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER 

 Erasmus+ skal bidrage til at: 

 nå målene i Europa 2020-strategien, herunder det overordnede uddannelsesmål
2
 

 nå målene i strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020), herunder 
benchmarkværdierne 

 gennemføre partnerlandes bæredygtige udvikling inden for videregående uddannelse 
 nå de overordnede mål for det fornyede europæiske samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018) 
 nå målet om at udvikle den europæiske dimension inden for idræt, navnlig breddeidræt, i overensstemmelse med 

EU's arbejdsplan for sport og 
 fremme europæiske værdier i overensstemmelse med artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union

3
. 

HOVEDELEMENTERNE I ERASMUS+ 

Nedenstående aspekter af programmet fortjener særlig opmærksomhed. Nogle af dem er beskrevet nærmere på 
Kommissionens hjemmeside. 

ANERKENDELSE OG VALIDERING AF FÆRDIGHEDER OG KVALIFIKATIONER 

Erasmus+ støtter EU's gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer i forbindelse med færdigheder og kvalifikationer – 
navnlig Europass, Youthpass, den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF), det europæiske meritoverførsels- og 
meritakkumuleringssystem (EQF), det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET), den europæiske 
referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse (EQAVET), det europæiske kvalitetssikringsregister (EQAR), Den 
Europæiske Sammenslutning for Kvalitetssikringsorganisationer inden for de Videregående Uddannelser (ENQA) samt EU-
netværk inden for uddannelse, som støtter disse værktøjer, navnlig det nationale informationscenter vedrørende akademisk 
anerkendelse (NARIC), Euroguidance-netværket, de nationale Europass-centre og de nationale koordinationspunkter for den 
europæiske referenceramme for kvalifikationer.  
 
Et fælles formål med disse værktøjer er at sikre, at færdigheder og kvalifikationer lettere kan anerkendes og bedre forstås, 
inden for og på tværs af de nationale grænser, i alle dele af uddannelsessystemerne og på arbejdsmarkedet, uanset om de 
blev opnået gennem formel uddannelse eller gennem andre læringserfaringer (f.eks. arbejdserfaring frivilligt arbejde eller 
onlinelæring). Værktøjerne skal også sikre, at uddannelses- og ungdomspolitikker bidrager til at opnå Europa 2020-
målsætningerne om smart, bæredygtig og inkluderende vækst, samt de overordnede mål om uddannelse og beskæftigelse 
gennem bedre integration på arbejdsmarkedet og en højere grad af mobilitet.  
 
For at nå disse mål skal de tilgængelige værktøjer kunne imødekomme nye fænomener som internationaliseringen på 
uddannelsesområdet og den stigende anvendelse af digital læring og fremme fleksible læringsforløb i tråd med de 
studerendes behov og mål. Værktøjerne skal måske udvikles fremadrettet for at styrke sammenhængen mellem værktøjer 
og forenkle dem, så studerende og arbejdstagere kan bevæge sig frit efter arbejds- eller uddannelsesmuligheder.  
 
Flere oplysninger findes på: https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifications_en  

FORMIDLING OG UDNYTTELSE AF PROJEKTRESULTATER 

Formidling og udnyttelse af resultater er afgørende for Erasmus+-projekternes livscyklus. Det giver de deltagende 
organisationer mulighed for formidling og udbredelse af projektresultater og andre produkter, hvilket sikrer, at deres 
projekter har større effekt, bliver mere bæredygtige og øger den merværdi, som Erasmus+ tilfører Europa. For at sikre en 
vellykket formidling og udnyttelse af projektresultaterne anmodes de organisationer, der er involveret i Erasmus+-
projekterne, om i tilstrækkelig grad at lade formidlings- og udnyttelsesaktiviteter indgå i udformningen og gennemførelsen 
af deres projekt. Sådanne aktiviteters omfang og intensitet skal stå i rimeligt forhold til målsætningerne, 
anvendelsesområdet og målene for de forskellige aktioner i Erasmus+. Resultater opnået i et specifikt projekt kan være 
meget relevante og interessante også inden for områder, der ikke er omfattet af projektet, og det er op til de enkelte 

                                                 
2 Det overordnede uddannelsesmål er at reducere andelen af unge, der forlader skolen tidligt, til under 10 % og øge andelen af befolkningen, der gennemfører 
en videregående uddannelse, til mindst 40 % inden 2020.  
3
 UNIONEN BYGGER PÅ VÆRDIERNE RESPEKT FOR DEN MENNESKELIGE VÆRDIGHED, FRIHED, DEMOKRATI, LIGESTILLING, RETSSTATEN OG RESPEKT FOR MENNESKERETTIGHEDERNE, HERUNDER 

RETTIGHEDER FOR PERSONER, DER TILHØRER MINDRETAL. DETTE ER MEDLEMSSTATERNES FÆLLES VÆRDIGRUNDLAG I ET SAMFUND PRÆGET AF PLURALISME, IKKE-FORSKELSBEHANDLING, TOLERAN-

CE, RETFÆRDIGHED, SOLIDARITET OG LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND. 

https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifications_en
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projektdeltagere at udvikle strategier og metoder, der sikrer, at andre har let adgang til det, der er udviklet og produceret. 
Specifikke retningslinjer herfor findes i bilag II til denne programguide.  

KRAV OM FRI ADGANG TIL UNDERVISNINGSMATERIALER, DOKUMENTER OG MEDIER UDARBEJDET AF ERASMUS+ 

Erasmus+ fremmer fri adgang til materialer, dokumenter og medier, der er nyttige for læring, undervisning, uddannelse og 
ungdomsarbejde, og som er udarbejdet i forbindelse med projekter, der modtager tilskud fra programmet. Modtagere af 
tilskud fra Erasmus+, som udarbejder sådanne materialer, dokumenter og medier som led i finansierede projekter, skal stille 
dem til rådighed for offentligheden i digital form og frit tilgængeligt via internettet under åbne licenser. Modtagerne må dog 
definere det mest hensigtsmæssige niveau for fri adgang, herunder begrænsninger (f.eks. forbud mod tredjeparters 
kommercielle udnyttelse), hvis det er relevant for projektets karakter og materialetypen. Kravet om fri adgang tilsidesætter 
ikke tilskudsmodtagernes intellektuelle ejendomsrettigheder.  

DEN INTERNATIONALE DIMENSION 

Erasmus+ har en stærk international dimension (samarbejde med partnerlande), navnlig inden for de videregående 
uddannelser og ungdomsområdet.  
 
Inden for de videregående uddannelser giver Erasmus+ tilskud til følgende hovedaktiviteter som er målrettet mod 
samarbejde med partnerlande: 
 

 Enkeltpersoners internationale mobilitet (meritoverførsel) og fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus 
(under Key Action 1), som fremmer studerendes og medarbejderes mobilitet mellem partnerlande 

 
 Kapacitetsopbygningsprojekter inden for de videregående uddannelser (under Key Action 2), som fremmer 

samarbejde og partnerskaber, der har indflydelse på moderniseringen og internationaliseringen af videregående 
uddannelsesinstitutioner og -systemer i partnerlande, med særlig fokus på partnerlande, som grænser op til EU 

 
 Politisk dialog (under Key Action 3) gennem netværket af eksperter inden for reform af videregående uddannelser 

i nabopartnerlande, den internationale alumnesammenslutning, politisk dialog med partnerlande og 
internationale PR-arrangementer 

 
 Jean Monnet-aktiviteter, der har til formål at fremme undervisning, forskning og analyse inden for EU-studier 

verden over. 
 
 
På ungdomsområdet giver Erasmus+ tilskud til følgende hovedaktiviteter: 
 

 Mobilitetsprojekter for unge og ungdomsarbejdere (under Key Action 1), der fremmer udvekslingsophold for 
unge, den europæiske volontørtjeneste og mobilitet for ungdomsarbejdere, i samarbejde med nabopartnerlande 

 
 Kapacitetsopbygningsprojekter på ungdomsområdet (under Key Action 2), der fremmer samarbejds- og 

mobilitetsaktiviteter, som gavner den kvalitative udvikling af ungdomsarbejde, ungdomspolitikker og systemer 
vedrørende unge samt anerkendelsen af ikkeformel læring i partnerlande, navnlig i lande i Afrika, Vestindien og 
Stillehavet, Asien og Latinamerika 

 
 Inddragelse af unge og ungdomsorganisationer fra nabopartnerlande i den strukturerede dialog på 

ungdomsområdet (under Key Action 3) ved at tilskynde dem til at deltage i internationale møder, konferencer og 
arrangementer, der fremmer dialog mellem unge og beslutningstagere.  

 
Desuden er andre af programmets aktioner (strategiske partnerskaber, alliancer vedrørende viden og sektorspecifikke 
færdigheder og samarbejdende partnerskaber) også åbne for organisationer fra partnerlande, hvis deres deltagelse har en 
merværdi for projektet (yderligere oplysninger findes i del B i denne guide).  

FLERSPROGETHED  

Flersprogethed er en af hjørnestenene i det europæiske projekt og et stærkt symbol på EU's ønske om at være forenet i 
mangfoldighed. Fremmedsprog har en fremtrædende rolle blandt de kvalifikationer, der skal gøre det muligt for borgerne at 
klare sig bedre på arbejdsmarkedet og udnytte de tilgængelige muligheder optimalt. EU har som mål, at alle borgere skal 
have mulighed for fra en tidlig alder at lære mindst to fremmedsprog.  
 
Forbedring af sprogundervisningen og sprogindlæringen og fremme af den sproglige mangfoldighed er et af de specifikke 
mål i Erasmus+. Manglende sproglige kompetencer er en af de vigtigste hindringer for deltagelse i europæiske uddannelses- 
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og ungdomsprogrammer. De muligheder, der iværksættes for at yde sproglig støtte, skal sikre mere effektiv mobilitet og 
forbedre læringen og dermed bidrage til programmets specifikke mål.  
 
Sproglig støtte er tilgængelig for det sprog, der anvendes af deltagerne i forbindelse med studier, praktikophold eller 
volontørtjeneste i udlandet som led i langsigtede mobilitetsaktiviteter, der modtager tilskud under Key Action 1. Der vil 
primært blive ydet sproglig støtte via Erasmus+ Sproglig onlinesupport, fordi e-læring giver lettere adgang og større 
fleksibilitet i sprogindlæringen. Erasmus+ Sproglig onlinesupport (http://erasmusplusols.eu) omfatter obligatorisk vurdering 
af sproglige kompetencer og frivillige sprogkurser. Sprogvurdering er et afgørende aspekt af initiativet, som skal sikre den 
rette forberedelse af de enkelte deltagere og indsamling af dokumentation om sprogfærdigheder hos deltagerne i EU-
mobilitetsprojekterne. Der vil således blive foretaget en sprogvurdering af deltagerne inden mobilitetsaktiviteten, og der vil 
blive foretaget en ny vurdering ved udgangen af mobilitetsperioden for at følge fremskridtene i de sproglige kompetencer. 
Uanset resultatet af den sprogvurderingstest, deltagerne tager før afgang, udelukker testen dem ikke fra at deltage i 
mobilitetsaktiviteten. Onlinesprogvurderingen vil således ikke blive anvendt til at udvælge Erasmus+-mobilitetsdeltagere, 
men til at give dem mulighed for at forbedre deres niveau, hvis det er nødvendigt. Tilbuddet om sproglig support baseres på 
gensidig tillid mellem den udsendende og den modtagende institution: Det er den udsendende institutions ansvar at give 
deltagerne den mest hensigtsmæssige sproglige support med henblik på at sikre, at de når op på det anbefalede niveau, der 
er aftalt med den modtagende institution, ved mobilitetsperiodens start. 
 
Indtil onlineværktøjernes kapacitet kan udvides til at omfatte alle sprog, vil deltagere i mobilitetsprojekter få tilskud til 
sproglig støtte på de sprog, der ikke er tilgængelige gennem Kommissionens onlinetjeneste. 
 
Strategiske partnerskaber inden for sprogundervisning og sprogindlæring vil blive fremmet under Key Action 2. Innovation 
og god praksis, som skal fremme sprogfærdigheder, kan f.eks. omfatte undervisnings- og vurderingsmetoder, udvikling af 
undervisningsmateriale, forskning, computerformidlet sprogindlæring og iværksætterinitiativer, der bruger fremmedsprog. 
Derudover kan der om nødvendigt ydes tilskud til sproglig støtte til tilskudsmodtagere under strategiske partnerskaber, der 
tilrettelægger længerevarende uddannelses- og undervisningsaktiviteter for undervisere/medarbejdere, ungdomsarbejdere 
og studerende. 
 
Hvad angår Den Europæiske Sprogpris, opfordres de nationale agenturer til – på frivillig basis – at afholde nationale 
konkurrencer i programlandene hvert eller hvert andet år. Den Europæiske Sprogpris skal fungere som et incitament til at 
udnytte og formidle toppræstationer inden for flersprogethed og øge offentlighedens interesse for sprogindlæring. 
 
Under Key Action 3 og for at støtte medlemsstaternes indsats for at integrere flygtninge i Europas uddannelsessystemer 
udvides Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS), der ydes til Erasmus+-deltagere, til omkring 100 000 flygtninge under 
indkaldelserne i 2016, 2017 og 2018, og indtil det tilgængelige budget er opbrugt, uden omkostninger for dem.  
 
Det er fuldstændigt frivilligt for nationale agenturer af Erasmus+ og tilskudsmodtagende institutioner/organisationer at 
deltage. Under denne indkaldelse modtager de tilskudsberettigede under Erasmus+, som ønsker at deltage, et antal 
yderligere OLS-licenser, som specifikt tildeles flygtninge, der ønsker at lære et af de sprog, der findes i OLS. De 
tilskudsmodtagende institutioner/organisationer bliver ansvarlige for at tildele licenserne til flygtningene og rapportere om 
anvendelsen af disse licenser. 

LIGHED OG INTEGRATION  

Erasmus+ sigter mod at fremme lighed og integration ved at lette adgangen for dårligt stillede deltagere med begrænsede 
muligheder i forhold til deres meddeltagere, når deres situation begrænser eller udelukker deres deltagelse i tværnationale 
aktiviteter grundet: 
 

 handicap (dvs. deltagere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser): personer med mentale 
(udviklingshæmning, kognitive handicap, indlæringsvanskeligheder), fysiske, sensoriske eller andre handicap 

 uddannelsesmæssige vanskeligheder: unge med indlæringsvanskeligheder unge, der forlader skolen for tidligt 
lavere uddannede voksne unge, der klarer sig dårligt i skolen 

 økonomiske barrierer: personer med lav levestandard eller lav indkomst, personer, der er afhængige af sociale 
ydelser unge langtidsledige eller fattige unge personer med gæld eller økonomiske problemer 

 kulturelle forskelle: flygtninge eller indvandrere eller andengenerationsindvandrere eller flygtninge personer, der 
tilhører et nationalt eller etnisk mindretal personer, der har problemer med sproglig tilpasning og kulturel 
integration 

 helbredsproblemer: personer med kroniske helbredsproblemer, alvorlige sygdomme eller psykiske lidelser 
 sociale barrierer: personer, der udsættes for forskelsbehandling på grund af køn, alder, etnisk oprindelse, religion, 

seksuel orientering, handicap osv. personer med begrænsede sociale kompetencer eller med asocial eller 
risikobetonet adfærd personer i en usikker situation (tidligere) kriminelle og (tidligere) stof- eller 
alkoholmisbrugere unge og/eller enlige forældre forældreløse 
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 geografiske barrierer: personer fra fjerntliggende områder eller landdistrikter personer, der bor på små øer eller i 
regioner i den yderste periferi personer fra problemområder i byerne personer fra områder med begrænsede 
tjenester (begrænset offentlig transport, dårlige faciliteter).  

 
På ungdomsområdet er der udviklet en strategi for integration og mangfoldighed som en fælles ramme for støtte af 
deltagelse og integration af unge med begrænsede muligheder i Erasmus+. Strategien findes på Kommissionens websted

4
.  

SIKKERHED OG BESKYTTELSE AF DELTAGERNE 

Beskyttelse af og sikkerhed for de deltagere, der er involveret i projekter med tilskud fra Erasmus+, er vigtige principper i 
programmet. Alle personer, der deltager i Erasmus+, skal have mulighed for at drage fuld nytte af mulighederne for 
personlig og faglig udvikling og læring. Det bør opnås i et sikkert miljø, hvor alle personers rettigheder er beskyttet.  
 
Derfor skal de enkelte organisationer, der deltager i Erasmus+, have indført effektive procedurer og systemer til at fremme 
og garantere beskyttelse af og sikkerhed for deltagerne i deres aktivitet. For at sikre dette skal alle studerende, praktikanter, 
lærlinge, elever, studerende på voksenuddannelser, unge, undervisere/medarbejdere og frivillige, der er involveret i en 
mobilitetsaktivitet under Key Action 1 eller 2 i Erasmus+, være forsikret mod de risici, der er forbundet med deltagelsen i 
aktiviteterne. Bortset fra den europæiske volontørtjeneste, der anvender en særlig forsikringsordning (se bilag I til denne 
guide), fastlægger Erasmus+ ikke én bestemt forsikringsform, og der anbefales heller ikke bestemte forsikringsselskaber. 
Programmet overlader det til projektlederne at finde den mest egnede forsikring afhængigt af, hvilken type projekt der 
gennemføres, og hvilke forsikringsformer der er tilgængelige på nationalt niveau. Det er desuden ikke nødvendigt at tegne 
en projektspecifik forsikring, hvis deltagerne allerede er omfattet af eksisterende forsikringspolicer tegnet af projektlederne.  
 
Under alle omstændigheder skal følgende områder være dækket: 
 

 rejseforsikring (herunder mistet eller beskadiget bagage), hvor dette er relevant 
 civilretligt erstatningsansvar (herunder, alt efter hvad der er relevant, erhvervsansvarsforsikring eller 

ansvarsforsikring) 
 Under alle omstændigheder skal følgende områder være dækket: 
 dødsfald (herunder hjemsendelse i forbindelse med projekter i udlandet). 

 
Hvis det er relevant, anbefales det på det kraftigste, at deltagere i tværnationale aktiviteter er i besiddelse af et europæisk 
sygesikringskort. Kortet er gratis og giver adgang til medicinsk nødvendige, offentligt betalte sundhedsydelser under 
midlertidigt ophold i et af de 28 EU-lande, Island, Liechtenstein og Norge på de samme betingelser og til samme pris (gratis i 
nogle lande) som for personer, der er forsikret i det pågældende land. Flere oplysninger om kortet og om, hvordan man 
skaffer det, findes på følgende adresse: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559.  
 
Endelig skal de deltagende organisationer, hvis projekterne involverer unge på under 18 år, indhente forudgående samtykke 
til deltagelsen fra deres forældre eller værge. 

                                                 
4
 ERASMUS+ STRATEGI FOR INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED PÅ UNGDOMSOMRÅDET: HTTP://EC.EUROPA.EU/YOUTH/LIBRARY/REPORTS/INCLUSION-DIVERSITY-

STRATEGY_EN.PDF 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
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HVORDAN ER ERASMUS+ STRUKTURERET? 

For at nå målsætningerne for programmet Erasmus+ gennemføres følgende aktioner: 

KEY ACTION 1 – ENKELTPERSONERS MOBILITET 

Denne Key Action giver tilskud til: 
 

 Studerendes, underviseres og medarbejderes mobilitet: muligheder for, at studerende, praktikanter, unge og 
frivillige, professorer, undervisere, kursusledere, ungdomsarbejdere og medarbejdere i uddannelsesinstitutioner 
og civilsamfundsorganisationer kan tage en uddannelse og/eller opnå faglig erfaring i et andet land 

 
 Fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus: integrerede internationale studieprogrammer på højt niveau 

udbudt af konsortier af videregående uddannelsesinstitutioner, der tildeler fulde stipendier til de bedste 
masterstuderende verden over 

 
 Lån til masteruddannelser under Erasmus+: Studerende på videregående uddannelser fra programlande kan 

ansøge om et lån, der er garanteret under programmet, til at tage en fuld masteruddannelse i udlandet. De 
studerende skal selv henvende sig til nationale banker eller institutter, der er specialiseret i studielån. 

KEY ACTION 2 – SAMARBEJDE OM INNOVATION OG UDVEKSLING AF GOD PRAKSIS  

Denne Key Action giver tilskud til: 
 

 Tværnationale strategiske partnerskaber med sigte på at udvikle initiativer, som vedrører et eller flere 
uddannelses- og ungdomsområder og fremmer innovation, udveksling af erfaringer og knowhow mellem 
forskellige typer organisationer, som er involveret i uddannelses- og ungdomsområdet eller andre relevante 
områder. Visse mobilitetsaktiviteter modtager tilskud, forudsat at de bidrager til projektets målsætninger 

 
 Knowledge Alliances mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder med det formål at fremme 

innovation, iværksættelse, kreativitet, jobmuligheder, udveksling af viden og/eller tværfaglig undervisning og 
læring 
 

 Sector Skills Alliances, som støtter udformning og levering af fælles erhvervsrettet pensum, programmer og 
undervisnings- og uddannelsesmetoder, der trækker på dokumentation for tendenser inden for en specifik 
økonomisk sektor og de kvalifikationer, der er nødvendige for at præstere inden for et eller flere fagområder 

 
 Kapacitetsopbygningsprojekter, der støtter samarbejde med partnerlande inden for de videregående 

uddannelser og ungdom. Kapacitetsopbygningsprojekter sigter mod at støtte organisationer/institutioner og 
systemer i deres moderniserings- og internationaliseringsprocesser. Visse typer af kapacitetsopbygningsprojekter 
kan få tilskud til mobilitetsaktiviteter, forudsat at de bidrager til projektets målsætninger 

 
 IT-platforme, f.eks. eTwinning, School Education Gateway, European Platform for Adult Learning (EPALE – 

europæisk platform for voksenuddannelse) og European Youth Portal (Den Europæiske Ungdomsportal), der 
tilbyder virtuelle samarbejdsfora, databaser over muligheder, praksisfællesskaber og andre onlinetjenester til 
undervisere, kursusledere og andre aktører på skole- og voksenuddannelsesområdet samt til unge, frivillige og 
ungdomsarbejdere i og uden for Europa. 

KEY ACTION 3 — TILSKUD TIL REFORM AF POLITIKKER  

Denne Key Action giver tilskud til: 
 

 Viden på områderne uddannelse, træning og ungdom med henblik på at sikre beslutningstagning og overvågning, 
der bygger på dokumentation, navnlig:  

o landespecifikke og tematiske analyser, bl.a. via samarbejde med akademiske netværk 
o "peer-læring" og "peer-evalueringer" som led i den åbne koordinationsmetode på uddannelses- og 

ungdomsområdet 
 

 Initiativer til politisk innovation, der skal fremme innovativ udvikling af politikker blandt interessenter og gøre det 
muligt for de offentlige myndigheder at undersøge, om de innovative politikker fungerer effektivt, gennem 
feltforsøg baseret på hensigtsmæssige vurderingsmetoder 
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 Tilskud til europæiske politiske værktøjer med henblik på at fremme gennemsigtighed og anerkendelse af 
færdigheder og kvalifikationer samt overførsel af merit, kvalitetssikring, validering af ikkeformel og uformel læring, 
forvaltning af kvalifikationer og vejledning. Denne aktion omfatter også støtte til netværk, der fremmer 
tværeuropæisk udveksling, borgernes lærings- og jobmobilitet samt udvikling af fleksible læringsforløb på tværs af 
de forskellige uddannelses- og ungdomsområder 

 
 Samarbejde med internationale organisationer med anerkendt ekspertise og analytisk kapacitet (såsom OECD og 

Europarådet) med henblik på at øge indvirkningen og merværdien af politikker på uddannelses- og 
ungdomsområdet 

 
 Dialog med interessenter og promovering af politikker og programmet med inddragelse af offentlige 

myndigheder og udbydere og interessenter på uddannelses- og ungdomsområdet for at øge kendskabet til de 
europæiske politiske dagsordener, i særdeleshed Europa 2020, ET 2020, den europæiske strategi for unge samt 
den eksterne dimension af europæiske uddannelses- og ungdomspolitikker. Dialogen og promoveringen er også 
afgørende for at udvikle interessenternes evne til aktivt at støtte gennemførelsen af politikker ved at fremme 
udnyttelse af programmets resultater og skabe håndgribelige resultater.   

JEAN MONNET-AKTIVITETER 

Jean Monnet-aktiviteterne giver tilskud til:  
 

 Akademiske moduler, professorater og ekspertisecentre med henblik på at udvide undervisningen på området 
europæiske integrationsstudier som en del af et officielt pensum på en videregående uddannelsesinstitution og 
gennemføre, overvåge og føre tilsyn med forskningen i EU-indhold, også på andre uddannelsesniveauer, såsom 
uddannelse af undervisere og obligatorisk skolegang. Disse aktioner skal desuden sikre grundig undervisning i 
europæiske integrationsanliggender for kommende fagfolk, som i stigende grad efterspørges på arbejdsmarkedet, 
og samtidig fremme incitamenter, rådgivning og mentorordninger for den yngre generation af undervisere og 
forskere inden for europæisk integration. 

 
 Politisk debat med den akademiske verden støttet gennem: a) netværk, som skal styrke samarbejdet mellem 

forskellige universiteter i Europa og resten af verden, fremme samarbejde og skabe en omfattende platform for 
udveksling af viden med deltagelse af offentlige aktører og Kommissionens institutioner og tjenester vedrørende 
yderst relevante EU-emner b) projekter vedrørende innovation og samspil mellem samt udbredelse af EU-indhold, 
som skal fremme drøftelser og overvejelser om EU-anliggender og øge kendskabet til EU og EU's processer.  
 

 Tilskud til sammenslutninger til planlægning og gennemførelse af vedtægtsmæssige aktiviteter for 
sammenslutninger, der beskæftiger sig med EU-studier og EU-anliggender, og udbredelse af fakta om EU til et 
bredere publikum med henblik på at fremme et aktivt europæisk medborgerskab.  

 
Jean Monnet-aktiviteterne tildeler også driftstilskud til udvalgte institutioner, hvis formål er af europæisk interesse og som 
organiserer undersøgelser og konferencer, som skal give politiske beslutningstagere ny indsigt og konkrete forslag.  
 

IDRÆT 

Aktioner på idrætsområdet giver tilskud til: 
 

 Samarbejdende partnerskaber, som arbejder på at fremme integritet inden for idræt (antidoping, kampen mod 
aftalt spil, beskyttelse af mindreårige), støtte innovative tilgange til gennemførelse af EU's principper om god 
forvaltning inden for idræt, EU's strategier for social integration og lige muligheder, fremme deltagelse i idræt og 
fysisk aktivitet (støtte gennemførelsen af EU's retningslinjer for fysisk aktivitet, frivilligt arbejde samt beskæftigelse 
og uddannelse inden for idræt) og støtte gennemførelsen af EU's retningslinjer for dobbelte karrierer for 
idrætsudøvere. Disse partnerskaber omfatter også små samarbejdende partnerskaber, der har til formål at 
fremme social integration og lige muligheder inden for idræt, fremme traditionelle europæiske idrætsgrene og 
lege, støtte mobilitet af frivillige, trænere, ledere og personale i almennyttige idrætsorganisationer og beskytte 
atleter, især unge, mod sundheds- og sikkerhedsmæssige risici ved at forbedre trænings- og konkurrencevilkår. 

 
 Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje, hvor tilskuddet tildeles til individuelle organisationer, der 

står for forberedelsen, tilrettelæggelsen og opfølgningen af et bestemt arrangement. De involverede aktiviteter 
omfatter tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter for sportsudøvere og frivillige op til arrangementet, åbnings- 
og afslutningsceremonier, konkurrencer, aktiviteter i tilknytning til idrætsarrangementet (f.eks. konferencer og 
seminarer) samt gennemførelse af efterfølgende aktiviteter, f.eks. evalueringer eller opfølgningsaktiviteter. 
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 Styrkelse af evidensbaseret viden til udformning af politikker gennem studier, dataindsamling, undersøgelser, 
netværk, konferencer og seminarer, som udbreder god praksis fra programlande og idrætsorganisationer og 
styrker netværk på EU-niveau, således at nationale medlemmer af sådanne netværk drager fordel af synergier og 
udvekslinger med deres partnere  

 
 Dialog med relevante europæiske interessenter, primært EU's årlige sportsforum og tilskud til idrætsaktiviteter i 

forbindelse med EU-formandskabet tilrettelagt af den medlemsstat, der har EU-formandskabet. Der kan også efter 
behov tilrettelægges andre ad hoc-møder og seminarer med relevans for sikring af en optimal dialog med 
interessenter på idrætsområdet 

HVAD ER BUDGETTET? 

Programmet har en samlet vejledende finansieringsramme på 14,774 mia. EUR under udgiftsområde 1 og på 1,680 mia. EUR 
under udgiftsområde 4 i EU's budget over syv år (2014-2020). Det årlige budget vedtages af budgetmyndigheden. De 
forskellige trin i vedtagelsen af EU's budget kan følges på: 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/deciding/deciding_detail/decide_detail_en.cfm  
 
Oplysninger om det tilgængelige budget fordelt på aktion, forventet antal projekter, som tildeles tilskud, og vejledende 
gennemsnitlige tilskud findes i det årlige arbejdsprogram for Erasmus+ for 2017

5
 

(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm).   

                                                 
5
AKTIONER INDEN FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSE, SOM ER MÅLRETTET MOD MOBILITET OG SAMARBEJDE MED PARTNERLANDE, 

STØTTES OGSÅ MED MIDLER UNDER UDGIFTSOMRÅDE 4 TILDELT I DET ÅRLIGE ARBEJDSPROGRAM FOR 2016 

(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm).   

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/deciding/deciding_detail/decide_detail_en.cfm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
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HVEM IMPLEMENTERER ERASMUS+? 

EUROPA-KOMMISSIONEN 

Kommissionen er endeligt ansvarlig for driften af Erasmus+. Kommissionen forvalter budgettet og fastlægger løbende 
prioriteter, mål og kriterier for programmet. Derudover styrer og overvåger Kommissionen den generelle implementering, 
opfølgning og evaluering af programmet på europæisk niveau. Kommissionen bærer også det overordnede ansvar for 
tilsynet med og koordineringen af de strukturer, der er ansvarlige for at implementere programmet på nationalt niveau. 
 
På europæisk plan er Kommissionens Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur 
(forvaltningsorganet) ansvarligt for implementeringen af de centrale aktioner under Erasmus+. Forvaltningsorganet er 
ansvarligt for forvaltningen af disse projekter i hele deres livscyklus, fra fremme af programmet over behandling af 
tilskudsansøgningerne og overvågning af projekter på stedet til formidling af projekterne og programresultaterne. Det er 
endvidere ansvarligt for specifikke indkaldelser af forslag vedrørende visse af programmets aktioner, der ikke er omfattet af 
denne guide.  
 
Kommissionen er desuden, navnlig via forvaltningsorganet, ansvarlig for at: 
 

 gennemføre undersøgelser inden for de områder, der modtager tilskud fra programmet 
 gennemføre forskning og evidensbaserede aktiviteter via Eurydice-netværket 
 øge programmets synlighed og systemiske effekt gennem formidling og udnyttelse af programmets resultater 
 varetage kontraktforvaltning og finansiering af organer og netværk, der modtager tilskud fra Erasmus+ 
 forvalte udbud vedrørende levering af tjenesteydelser som led i programmet.  
 

DE NATIONALE AGENTURER 

Erasmus+ implementeres primært ved indirekte forvaltning, dvs. at Kommissionen overdrager budgetgennemførelsen til de 
nationale agenturer. Formålet med denne tilgang er at bringe Erasmus+ så tæt som muligt på programmets modtagere og 
sikre, at det er tilpasset til de forskelligartede nationale uddannelses- og ungdomssystemer. Til dette formål har de enkelte 
programlande udpeget et eller flere nationale agenturer (kontaktoplysninger findes i bilag IV til denne guide). Disse 
nationale agenturer fremmer og implementerer programmet på nationalt niveau og fungerer som forbindelsesled mellem 
Kommissionen og de deltagende organisationer på lokalt, regionalt og national niveau. Det er deres opgave at: 
 

 stille relevante oplysninger til rådighed om Erasmus+ 
 gennemføre en retfærdig og gennemsigtig udvælgelsesproces i forbindelse med ansøgninger om finansiering af 

projekter i deres land 
 overvåge og evaluere implementeringen af programmet i deres land 
 hjælpe projektansøgere og deltagende organisationer i hele projektets livscyklus 
 samarbejde effektivt med netværket af nationale agenturer og Kommissionen 
 sikre programmets synlighed 
 fremme formidling og udnyttelse af programresultaterne på lokalt og nationalt niveau.  

 
Desuden spiller de nationale agenturer en vigtig rolle som mellemliggende strukturer i den kvalitative udvikling af Erasmus+ 
ved at:  
 

 gennemføre aktiviteter – ud over opgaverne med forvaltning af projekterne i hele deres livscyklus – som bidrager 
til den bedst mulige implementering af programmet og/eller fører til udvikling af politikker på de områder, der 
modtager tilskud fra programmet 

 tilskud til nytilkomne og mindre fordelagtigt stillede målgrupper ved at fjerne barriererne for deres fulde 
deltagelse i programmet 

 indgå i samarbejde med eksterne organer for at øge effekten af programmet i deres land. 
 

Formålet med denne støtte fra de nationale agenturers side er at hjælpe programmets brugere gennem alle faser, fra den 
første kontakt med programmet over ansøgningsprocessen og til gennemførelsen af projektet og den endelige evaluering. 
Dette princip er ikke i strid med princippet om retfærdige og gennemskuelige udvælgelsesprocedurer. Det tager derimod 
udgangspunkt i tanken om, at det for at sikre lige muligheder for alle er nødvendigt at hjælpe visse målgrupper for 
programmet mere end andre via rådgivning, vejledning, overvågning og coaching, der er tilpasset deres behov.  
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HVILKE ANDRE ORGANER ER INVOLVERET I IMPLEMENTERINGEN AF PROGRAMMET?  

Ud over de ovenfor nævnte organer stiller følgende strukturer yderligere ekspertise til rådighed ved implementeringen af 
Erasmus+: 

EURYDICE-NETVÆRKET 

Eurydice-netværket fokuserer primært på den måde, hvorpå uddannelse i Europa er struktureret og tilrettelagt på alle 
niveauer, og har til formål at bidrage til større gensidig forståelse af uddannelsessystemerne i Europa. Netværket stiller 
sammenlignende analyser på europæisk niveau og landespecifikke oplysninger om uddannelse og unge til rådighed for de 
aktører, der er ansvarlige for uddannelsessystemer og -politikker i Europa, og hjælper dem dermed i deres 
beslutningstagning.  
 
Eurydice-netværket producerer omfattende informationskilder, herunder detaljerede beskrivelser og oversigter over de 
nationale uddannelsessystemer (nationale uddannelsessystemer og -politikker), sammenlignende tematiske rapporter om 
specifikke emner af fællesskabsinteresse (tematiske rapporter), indikatorer og statistikker (nøgledataserier) og en række 
fakta og tal vedrørende uddannelse, f.eks. om nationale uddannelsessystemer, skolekalendere og sammenligninger af 
underviseres løn og obligatoriske undervisningstimer i de forskellige lande og på forskellige uddannelsesniveauer (fakta og 
tal).  
 
Netværket består af en central koordinationsenhed i forvaltningsorganet og nationale enheder med base i samtlige 
programlande inden for Erasmus+ samt Albanien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro og Serbien.  
 
Yderligere oplysninger findes på forvaltningsorganets hjemmeside.  

YOUTH WIKI NATIONAL CORRESPONDENTS-NETVÆRKET 

I overensstemmelse med EU's ungdomsstrategi og målet om at opnå bedre viden om ungdomsspørgsmål i Europa ydes der 
finansiel støtte til nationale strukturer, som bidrager til at etablere og vedligeholde Youth Wiki, et interaktivt værktøj, som 
giver oplysninger om unge europæeres situation og om nationale ungdomspolitikker på en sammenhængende, ajourført og 
anvendelig måde.  
 
Der ydes finansiel støtte til organer, som er udpeget af de nationale myndigheder i et programland, til aktioner, der 
gennemføres af disse organer med henblik på at udarbejde landespecifikke oplysninger, sammenlignelige landebeskrivelser 
og indikatorer, som bidrager til en bedre gensidig forståelse af ungdomssystemerne og -politikkerne i Europa. 

ETWINNINGS-STØTTEENHEDER 

eTwinning er et fællesskab af lærere (fra børnehaveklasse- til gymnasielærere), som hostes på en sikker platform, der kun er 
tilgængelig for lærere, som er godkendt af de nationale myndigheder.  Deltagerne kan involvere sig i mange aktiviteter: 
gennemføre projekter med andre skoler og klasser, deltage i drøftelser og udvikle faglige netværk med kolleger, deltage i 
forskellige muligheder for faglig udvikling (online og face-to-face) osv. eTwinning finansieres under Key Action 2 i Erasmus+.  
Siden eTwinning blev lanceret i 2005 har mere end 380 000 lærere i mere end 160 000 registreret sig, og der er gennemført 
næsten 50 000 projekter i programlandene. 
 
Undervisere og skoler, der deltager i eTwinning, modtager tilskud fra deres nationale støtteenheder (National Support 
Services – NSS). Der er tale om organisationer, der udpeges af de kompetente nationale myndigheder. De yder bistand til 
skoler i forbindelse med registreringsprocessen og søgningen efter partnere og projektaktiviteter, udbreder kendskabet til 
programmet, uddeler priser og kvalitetsmærker og tilrettelægger faglige udviklingsaktiviteter for undervisere.  
 
De nationale støtteenheder koordineres af en central støtteenhed (Central Support Service – CSS), der også er ansvarlig for 
udviklingen af eTwinning-internetplatformen og tilrettelæggelsen af faglige udviklingsaktiviteter for undervisere på 
europæisk niveau. 
 
Listen over alle enhederne og flere oplysninger om dem findes på: 
http://www.etwinning.net/en/pub/get_support/contact.htm  
 

 

http://www.etwinning.net/en/pub/get_support/contact.htm
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SCHOOL EDUCATION GATEWAY (SEG) 

 
School Education Gateway er Europas onlineplatform for skoleundervisning, som i dag findes på 23 EU-sprog, og som har til 
formål at levere alt, hvad lærere skal bruge med hensyn til oplysninger, læring og faglig udvikling, peer-support og 
netværkssamarbejde, muligheder for samarbejdsprojekter og mobilitet, oplysninger om politikker osv. Bortset fra lærere 
omfatter SEG's målgruppe alle, som deltager i aktiviteter under Erasmus+, herunder: skoler og andre 
uddannelsesinstitutioner og -organisationer, politikere og nationale myndigheder, ngo'er, virksomheder osv. Da det er et 
offentligt websted, kan alle få adgang til det på internettet (dvs. også brugere fra lande uden for EU). Denne brede 
rækkevidde forventes at forbedre sammenhængen mellem politik og praksis inden for europæisk skoleuddannelse og 
hjælpe med at fremme politik baseret på, hvad der i virkeligheden sker på skolerne, og hvad arbejdsmarkedet har brug for.   
 
SEG tilbyder et varieret udvalg af indhold, f.eks. eksempler på god praksis fra europæiske projekter, månedlige blogindlæg 
fra og videointerviews med eksperter inden for europæisk skoleuddannelse, onlinekurser for lærere om, hvordan de 
håndterer bestemte udfordringer i klasseværelset, ressourcer, som f.eks. undervisningsmaterialer, tutorials og "European 
Toolkit for Schools", oplysninger om skoleuddannelsespolitikker, emneopdelte nyheder og arrangementer osv. SEG tilbyder 
specialværktøjer, som kan hjælpe lærere og andet personale med at finde uddannelses- og mobilitetsmuligheder med 
henblik på faglig udvikling (kurser på stedet, skyggepraktik, undervisningsopgaver osv.), som kan finansieres under Erasmus+ 
Key Action 1: 
 

 Erasmus+-værktøjet "Kursuskatalog" (med face-to-face uddannelsesmuligheder) 

 Erasmus+-værktøjet "Mobilitetsmuligheder" (med lærermobilitet under Key Action 1). 
 
http://schooleducationgateway.eu  
 

EPALE 

Den elektroniske platform for almen voksenuddannelse og folkeoplysning i Europa – kaldet EPALE – er et nyt initiativ fra 
Kommissionen, som modtager tilskud under Erasmus+. Platformen er åben for undervisere, kursusledere og frivillige samt 
politiske beslutningstagere, forskere, medier og akademikere, som er involveret i almenvoksenuddannelse og 
folkeoplysning.  
 
Hjemmesiden tilbyder interaktive netværk, som gør det muligt for brugere at kommunikere med andre i hele Europa, 

deltage i debatter og udveksle best practise.  Nogle af de værktøjer og det indhold, som EPALE tilbyder, omfatter 

instrumenter, som er særligt interessante for (potentielle) Erasmus+-tilskudsmodtagere. Dette omfatter bl.a.: 

 

 En kalender over europæiske og nationale arrangementer, som kan bruges 

o til at finde muligheder for mobilitet af deltagere i Key Action 1-projekter 

o til at promovere kurser og arrangementer tilrettelagt af Key Action 2-projekter. 

 Et værktøj til partnersøgning, som kan bruges til at finde partnere til forberedelse af EU-støttede projekter eller 

finde muligheder for skyggejob.  

 Praksisfællesskaber, som er endnu en mulighed for at samarbejde med andre mennesker og organisationer med 

samme interesser. 

 Samarbejdsfora, hvor projektpartnere kan arbejde og udvikle deres projekt i et sikkert miljø. 

 Et ressourcecenter, hvor projektdeltagere kan få adgang til artikler, rapporter, manualer og andet materiale, som 

er udarbejdet af deres projekt eller organisation, og som således udgør en yderligere formidlingsmulighed. 

 En blog, hvor projektdeltagere kan dele deres erfaringer eller uploade videoer for at præsentere deres resultater 

på en uformel og dynamisk måde. 

 
Projekter, der modtager EU-støtte, bør dele oplysninger om deres aktiviteter og resultater på platformen via blogindlæg, 
nyheder, arrangementer og andre typer aktiviteter. 
 
EPALE implementeres af en central støtteenhed og et netværk af nationale støtteenheder i programlandene inden for 
Erasmus+, som er ansvarlige for at identificere interessant information og tilskynde interessenter til at bruge og bidrage til 
platformen. EPALE findes på: http://ec.europa.eu/epale. 
 

http://schooleducationgateway.eu/
http://ec.europa.eu/epale
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NATIONALE ERASMUS+-KONTORER 

I de enkelte partnerlande (lande i det vestlige Balkan, lande i det østlige og sydlige Middelhavsområde, Rusland og 
Centralasien) bistår de nationale Erasmus+-kontorer Kommissionen, forvaltningsorganet og de lokale myndigheder i 
implementeringen af Erasmus+. De er knudepunkterne i de pågældende lande for de interessenter, der er involveret i 
Erasmus+ inden for videregående uddannelse. De bidrager til at øge kendskabet til samt synligheden, relevansen, 
effektiviteten og effekten af den internationale dimension inden for Erasmus+. 
 
De nationale Erasmus+-kontorer er ansvarlige for at: 
 

 oplyse om aktiviteter i Erasmus+ inden for videregående uddannelse, der er åbne for deltagelse for deres lande 
 rådgive og yde bistand til potentielle ansøgere 
 overvåge projekter, der har modtaget tilskud fra Erasmus+ 
 koordinere det lokale team af eksperter i reformer af de videregående uddannelser 
 overvåge de resterende dele af Tempus IV-programmet (2007-2013) 
 bidrage til undersøgelser og arrangementer 
 bidrage til dialog om politikker 
 opretholde kontakten med de lokale myndigheder og EU-delegationerne 
 følge den politiske udvikling inden for videregående uddannelse i deres land.  

AVS-SEKRETARIAT 

I de berørte partnerlande (AVS-staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet) vil implementeringen af bestemte aktioner 
udføres i tæt samarbejde med AVS-ambassadør udvalget, repræsenteret af AVS-Sekretariatet, der er involveret i 
programmeringen og implementeringen af disse aktioner. 

 
 

NETVÆRK AF EKSPERTER I REFORMER AF DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER  (HERES) 

De nationale team af eksperter i reformer af de videregående uddannelser i de enkelte partnerlande (lande i det vestlige 
Balkan, lande i det østlige og sydlige Middelhavsområde, Rusland og Centralasien) fungerer som ekspertisepuljer for de 
lokale myndigheder og interessenter i deres bestræbelser på at fremme reformer og sikre fremskridt inden for videregående 
uddannelse. De deltager i udviklingen af politikker for de videregående uddannelser i deres respektive lande. Netværkets 
aktiviteter er baseret på "peer to peer"-kontakter. De enkelte nationale team består af 5-15 medlemmer. Der er tale om 
eksperter inden for videregående uddannelse (rektorer, vicerektorer, dekaner, ledende akademikere, medarbejdere inden 
for internationale relationer, studerende osv.).  
 
Eksperternes opgaver omfatter støtte til: 
 

 udvikling af politikker i deres respektive lande ved at fremme modernisering, reformprocesser og strategier inden 
for videregående uddannelse i tæt samarbejde med de lokale myndigheder 

 dialog med EU om politikker for videregående uddannelse 
 uddannelses- og rådgivningsaktiviteter rettet mod lokale interessenter, navnlig videregående 

uddannelsesinstitutioner og deres undervisere/medarbejdere 
Projekter med tilskud fra Erasmus+ (navnlig dem, der gennemføres under aktionen kapacitetsopbygning) ved 
formidling af deres resultater, navnlig good practises og innovative initiativer, og udnyttelse af disse til 
uddannelsesformål. 

 

EUROGUIDANCE-NETVÆRKET 

Euroguidance er et europæisk netværk af nationale ressource- og informationscentre. Alle Euroguidance-centre har to 
fælles mål: 
 

 at fremme den europæiske dimension i vejledningsaktiviteter inden for uddannelse og erhvervsuddannelse 
 at give god information om livslang vejledning og mobilitet med henblik på uddannelse.  

 
Den største målgruppe for Euroguidance er vejledere og politiske beslutningstagere på både uddannelses- og 
beskæftigelsesområdet i alle europæiske lande.   
Flere oplysninger findes på: http://euroguidance.eu/. 

http://euroguidance.eu/
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NATIONALE EUROPASS-CENTRE 

Europass har til formål at hjælpe enkeltpersoner med at redegøre for og fremlægge deres kompetencer og kvalifikationer på 
en klar og gennemsigtig måde i hele Europa. Kommunikation mellem jobsøgende og arbejdsgivere samt mobilitet med 
henblik på beskæftigelse eller uddannelse fremmes gennem dette initiativ.  
 
Et nationalt Europass-center i hvert enkelt land (EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt Makedonien 
og Tyrkiet) koordinerer samtlige aktiviteter i forbindelse med Europass-dokumenterne. Europass-centrene er det første 
kontaktpunkt for en person eller organisation, der er interesseret i at bruge eller få mere at vide om Europass. 
 
Flere oplysninger findes på: http://europass.cedefop.europa.eu/da/about/national-europass-centres 
 

DEN EUROPÆISKE KVALIFIKATIONSRAMME (EQF) NATIONALE KOORDINATIONSPUNKTER (NCP) 

EQF NCP hjælper nationale myndigheder med at etablere en fælles referenceramme for kvalifikationer. EQF NCP 
aktiviteterne er tiltænkt følgende anvendelse: 
 

 Konvertering af referencer fra nationale kvalifikationssystemer til det europæiske referenceniveau; 
 Konvertering af referencer til et overensstemmende EQF niveau ved kvalifikationscertifikater, eksamensbeviser og 

Europass dokumenter udstedt af de kvalificerede myndigheder.  
 
Flere oplysninger findes på: http://ec.europa.eu/ploteus 
 

NETVÆRKET AF EQAVET NATIONALE REFERENCE POINTS  

EQAVET Nationale Referencepoint (NRP) er etableret af nationale myndigheder og forbinder de relevante eksisterende 
instanser, hvilket indbefatter sociale partnere og alle involverede interessenter på nationalt og regionalt niveau, for at 
bidrage til implementeringen af den europæiske referenceramme for kvalifikationer i VET. Formålet med EQAVET NRP er 1) 
at bidrage med aktiv støtte til implementeringen af EQAVET's arbejdsprogram 2) at tage konkrete initiativer i forbindelse 
med at promovere den yderligere udvikling af EQAVET-rammen i en national kontekst 3) at støtte selv-evaluering som et 
komplementerende og nyttigt værktøj i forbindelse med kvalitetssikring, da det gør det muligt at måle succes og identificere 
hvilke områder der har behov for forbedring, samt 4) at sikre en effektiv formidling af information til interessenter. 
 
Flere oplysninger findes på: http://www.eqavet.eu  
 

NATIONALE INFORMATIONSCENTRE VEDRØRENDE AKADEMISK ANERKENDELSE (NARIC) 

NARIC-netværket stiller oplysninger til rådighed om anerkendelse af eksamensbeviser og studieophold i andre europæiske 
lande og giver rådgivning om udenlandske eksamensbeviser i det land, hvor det nationale informationscenter vedrørende 
akademisk anerkendelse er etableret. NARIC-netværket tilbyder kompetent rådgivning til alle, der rejser til udlandet med 
henblik på arbejde eller videreuddannelse, men også til uddannelsesinstitutioner, studerende, vejledere, forældre, 
undervisere og potentielle arbejdsgivere. 
 
Kommissionen støtter NARIC-netværkets aktiviteter ved hjælp af udveksling af oplysninger og erfaringer mellem landene, 
kortlægning af best practise, sammenlignende analyser af systemer og politikker på området og drøftelse og analyse af 
anliggender af fælles uddannelsespolitisk interesse.  
 
Flere oplysninger findes på: www.enic-naric.net  

NETVÆRK AF NATIONALE TEAM AF ECVET-EKSPERTER 

De nationale team af ECVET-eksperter fungerer som en ekspertisepulje i forbindelse med fremme af implementeringen af et 
europæisk meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (European Credit System for Vocational Education and Training – 
ECVET). De fremmer vedtagelse, implementering og brug af ECVET i programlandene og rådgiver kompetente organer og 
institutioner på erhvervsuddannelsesområdet. 
 
Flere oplysninger findes på: http://www.ecvet-secretariat.eu og  
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/da/about/national-europass-centres
http://ec.europa.eu/ploteus
http://www.eqavet.eu/
http://www.enic-naric.net/
http://www.ecvet-secretariat.eu/


  

 

23 
 

Del A – Hvem implementerer Erasmus+? 

SALTO-UNGDOMSRESSOURCECENTRE 

Formålet med SALTO-ressourcecentrene er at bidrage til at øge kvaliteten af projekter med tilskud fra Erasmus+ på 
ungdomsområdet. I kraft af deres fokus på temaer (deltagelse, integration, uddannelse og samarbejde, information og 
kulturel mangfoldighed) eller geografiske områder (lande i Østpartnerskabet og Rusland, lande i det sydlige 
Middelhavsområde og lande i det vestlige Balkan) tilvejebringer de ressourcer, information og uddannelse på specifikke 
områder for nationale agenturer og andre aktører på ungdomsområdet og fremmer anerkendelse af ikkeformel og uformel 
læring.  
 
Deres arbejde omfatter: 
 

 tilrettelæggelse af læringskurser, studieophold, fora og partnerskabsopbyggende aktiviteter 
 udvikling og dokumentation af arbejdsmetoder og redskaber på uddannelses- og ungdomsområdet  
 sikring af et overblik over de europæiske læringsaktiviteter, der er tilgængelige for ungdomsarbejdere via 

European Training Calendar (den europæiske læringskalender) 
 udgivelse af praktiske publikationer  
 tilvejebringelse af ajourførte oplysninger om europæisk ungdomsarbejde og de forskellige prioriteter 
 udarbejdelse af en database over trænere og ressourcepersoner inden for ungdomsarbejde og læring  
 koordinering af implementeringen af Youthpass 
 akkreditering af organisationer i den europæiske volontørtjeneste i partnerlande, som grænser op til EU. 

 
Flere oplysninger findes på: www.salto-youth.net. 
 
 

Otlas-partnerdatabasen 
 
Et af de redskaber, der er udviklet og hostet af SALTO-ressourcecentrene, er Otlas, et centralt onlineværktøj til søgning efter 
partnere på ungdomsområdet. Organisationer kan registrere deres kontaktoplysninger og interesseområder i Otlas og 
oprette opslag, hvori der eftersøges partnere til projektidéer. 
 
Flere oplysninger findes på: www.salto-youth.net/otlas eller www.otlas.eu. 

 

EURODESK-NETVÆRKET 

Eurodesk-netværket informerer unge og personer, der arbejder med unge, om europæiske muligheder på uddannelses- og 
ungdomsområdet og om unges deltagelse i europæiske aktiviteter.  
 
Eurodesk-netværket, som koordineres på europæisk plan af Eurodesk-kontoret i Bruxelles, er til stede i alle programlande og 
besvarer forespørgsler og informerer om finansiering, arrangementer og publikationer. Det bidrager desuden til fremme af 
European Youth Portal (Den Europæiske Ungdomsportal).  
 
European Youth Portal (Den Europæiske Ungdomsportal) indeholder europæiske og nationale oplysninger samt information 
om muligheder af interesse for unge, der bor, studerer og arbejder i Europa. Den omfatter otte hovedtemaer, dækker 33 
lande og er tilgængelig på 27 sprog.  
 
European Youth Portal (Den Europæiske Ungdomsportal) findes på: http://europa.eu/youth/splash_da. Flere oplysninger 
om Eurodesk findes på: http://www.eurodesk.org/edesk/.  
 
 

http://www.salto-youth.net/
http://www.salto-youth.net/otlas
http://www.otlas.eu/
http://www.eurodesk.org/edesk/
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HVEM KAN DELTAGE I ERASMUS+ PROGRAMMET? 

Enkeltpersoner – studerende, praktikanter, lærlinge, elever, studerende på voksenuddannelser, unge, frivillige, professorer, 
undervisere, kursusledere, ungdomsarbejdere og fagfolk fra organisationer, der er aktive på uddannelses- og 
ungdomsområdet – udgør programmets primære målgruppe. Programmet når ud til disse enkeltpersoner gennem 
organisationer, institutioner, organer eller grupper, der organiserer aktiviteter for disse persongrupper. Betingelserne for 
adgang til programmet vedrører således følgende to aktører: "deltagere" (enkeltpersoner, som deltager i programmet) og 
"deltagende organisationer" (herunder grupper på mindst fire unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men ikke 
nødvendigvis i ungdomsorganisationer, dvs. de såkaldte uformelle grupper af unge). For både deltagere og deltagende 
organisationer afhænger betingelserne for deltagelse af, hvilket land de hører hjemme i. 

DELTAGERE 

Som hovedregel skal deltagere i projekter under Erasmus+ være etableret i et programland. Visse aktioner, navnlig inden for 
videregående uddannelse og ungdomsområdet, er også åbne for deltagere fra partnerlande. 
 
De specifikke vilkår for deltagelse i et projekt under Erasmus+ afhænger af den pågældende type aktion. 
 
Generelt gælder følgende: 
 

 Hovedmålgrupperne for projekter, der er relevante for videregående uddannelse, er: studerende på de 
videregående uddannelser (korte uddannelser, bachelor, kandidat eller ph.d.), undervisere og professorer på de 
videregående uddannelsesinstitutioner, medarbejdere på videregående uddannelsesinstitutioner, undervisere og 
fagfolk i virksomheder 

 Hovedmålgrupperne for projekter, der er relevante for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, er: lærlinge og 
elever i erhvervsrettet grund- og efteruddannelserne, fagfolk og undervisere på erhvervsrettet grund- og 
efteruddannelser, medarbejdere i erhvervsrettede grunduddannelsesinstitutioner, undervisere og fagfolk i 
virksomheder. 

 Hovedmålgrupperne for projekter, der er relevante for børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse, er: 
skoleledere, skolelærere og skolepersonale, elever på børnehave-, grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau 

 Hovedmålgrupperne for projekter, der er relevante for almen voksenuddannelse og folkeoplysning, er: 
medlemmer af almen voksenuddannelses- og folkeoplysningsorganisationer, undervisere, medarbejdere og 
studerende inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning. 

 Hovedmålgrupperne for projekter, der er relevante for ungdomsområdet, er: unge i alderen 13-30 år
6
, 

ungdomsarbejdere, medarbejdere og medlemmer af organisationer, der er aktive på ungdomsområdet 
 Hovedmålgrupperne for projekter, der er relevante for idrætsområdet, er: fagfolk og frivillige på idrætsområdet, 

idrætsudøvere og trænere.  
 

Yderligere oplysninger om betingelserne for deltagelse i de enkelte aktioner findes i del B og bilag I til denne guide. 

DELTAGENDE ORGANISATIONER 

Projekter under Erasmus+ indgives og forvaltes af deltagende organisationer, der repræsenterer deltagerne. Hvis et projekt 
udvælges, bliver den ansøgende organisation tildelt et tilskud fra Erasmus+. Tilskudsmodtagere underskriver en 
tilskudsaftale eller tilkendegives en tilskudsafgørelse, som giver dem ret til finansielt tilskud til gennemførelse af deres 
projekt (der indgås ikke tilskudsaftaler med deltagende enkeltpersoner). Visse af programmets aktioner er også åbne for 
uformelle grupper af unge. 
 
Som hovedregel skal organisationer, der deltager i projekter under Erasmus+, være etableret i et programland. Visse 
aktioner er også åbne for deltagende organisationer fra partnerlande, navnlig inden for de videregående uddannelser og 
ungdomsområdet.  
 
De specifikke betingelser for deltagelse i et projekt under Erasmus+ afhænger af, hvilken type aktion der modtager tilskud 
fra programmet. Generelt er programmet åbent for alle organisationer, som er aktive inden for uddannelse, 
ungdomsområdet eller idræt. Flere aktioner er også åbne for deltagelse for andre aktører på arbejdsmarkedet.  
 

                                                 
6 Der gælder forskellige aldersgrænser, afhængigt af hvilken type aktivitet der er tale om. Yderligere oplysninger findes i del B og bilag I til 
denne guide. Bemærk i øvrigt følgende:   
nedre aldersgrænser – deltagerne skal have nået minimumsalderen senest på aktivitetens startdato, 
øvre aldersgrænser – deltagerne må ikke være ældre end den angivne maksimumsalder på tidspunktet for ansøgningsfristen. 
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Yderligere oplysninger findes i del B og bilag I til denne guide. 
 
 

TILSKUDSBERETTIGEDE LANDE 

Følgende lande kan deltage i Erasmus+: 

PROGRAMLANDE  

Følgende lande kan deltage fuldt ud i alle aktioner i Erasmus+: 
 

EU-medlemsstater
7 

Belgien 
Bulgarien 
Tjekkiet 

Danmark 
Tyskland  
Estland 
 Irland  

Grækenland 
Spanien 
Frankrig 
Kroatien  
Italien 
Cypern  
Letland 

Litauen 
Luxembourg 

Ungarn 
Μalta 

Nederlandene 
Østrig 
Polen 

Portugal 
Rumænien 
Slovenien 
Slovakiet 
Finland 
Sverige 

Det Forenede Kongerige 
 

Programlande uden for EU 

Makedonien 
Makedonien 

Island 

Liechtenstein 

Norge  
Tyrkiet 

PARTNERLANDE  

Følgende lande kan deltage i visse aktioner i programmet, hvis de opfylder specifikke kriterier eller betingelser (yderligere 
oplysninger findes i del B i denne guide). Der vil blive ydet tilskud til organisationer i landene på deres territorium som 
anerkendt i henhold til folkeretten. Ansøgere og deltagere skal respektere eventuelle begrænsninger af EU's bistand til 
tredjelande, som måtte være fastlagt af Det Europæiske Råd. Ansøgninger skal følge EU's generelle værdier for menneskelig 
værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retssikkerhed og respekt for menneskerettigheder, inklusive rettigheder for 
personer der tilhører minoriteter, i henhold til artikel 2 i Traktaten for den Europæiske Union. 

                                                 
7 I henhold til artikel 33, stk. 3, i Rådets afgørelse 2013/755/EU* af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering 
med Den Europæiske Union (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:344:0001:0118:DA:PDF) sørger Unionen for, 
at enkeltpersoner og organisationer fra de oversøiske lande og territorier (OLT'erne) kan deltage i Erasmus+ i henhold til reglerne for 
programmet og de ordninger, der gælder for den medlemsstat, OLT'erne hører under. Dette betyder, at enkeltpersoner og organisationer fra 
OLT'erne fremgår af programmet med en status som 'program land', 'programlandet' værende den medlemsstat man tilhører. Listen over 
OLT'ere kan findes på: https://ec.europa.eu/euroeaid/regions/overseas-countries-and-territories-octs/eu-oct-dialogue.en. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:344:0001:0118:EN:PDF
https://ec.europa.eu/euroeaid/regions/overseas-countries-and-territories-octs/eu-oct-dialogue.en
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PARTNERLANDE, SOM GRÆNSER OP TIL EU8 

 

Lande i det vestlige Balkan 
(region 1) 

Lande i Østpartnerskabet 
(region 2)  

Lande i det sydlige 
Middelhavsområde 

(region 3) 

 
Den Russiske Føderation (region 

4) 
 

Albanien 
Bosnien-Hercegovina 
Kosovo

9
 

Montenegro 
Serbien 

Armenien 
Aserbajdsjan 
Hviderusland 
Georgien 
Republikken Moldova 
Ukraines territorium som 
anerkendt i henhold til 
folkeretten 
 

Algeriet                   
Egypten 
Israel 
Jordan 
Libanon 
Libyen 
Marokko 
Palæstina

10
 

Syrien 
Tunesien 

Ruslands territorium som 
anerkendt i henhold til 
folkeretten 

ANDRE PARTNERLANDE  

Visse af programmets aktioner er åbne for partnerlande i hele verden som angivet nedenfor. For visse aktioner er det 
geografiske område mere begrænset.   
 
Partnerlandene nedenfor er grupperet i henhold til de finansielle instrumenter, der anvendes i forbindelse med EU's 
optræden udadtil.  
 

Region 5 
 

Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstaten, Schweiz 

Region 6
11

 
Asien 

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodja, Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Indien, 
Indonesien, Laos, Malaysia, Maldiverne, Mongoliet, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippinerne, Sri 
Lanka, Thailand og Vietnam 

Region 7
12

 
Centralasien 

Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan 

Region 8
13

 
Latinamerika 

Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela  

 

Region 9
14

 
 

Iran, Irak og Yemen 

Region 10
15

 
 

Sydafrika 

Region 11 
AVS 

Angola, Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Comorerne, Congo (Brazzaville), Congo 
(Kinshasa), Cookøerne, Elfenbenskysten, Djibouti, Dominica, Den Dominikanske Republik, Eritrea, 
Etiopien, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Republikken Guinea, Guinea-Bissau, 
Ækvatorialguinea, Guyana, Haiti, Jamaica, Kap Verde, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagaskar, 
Malawi, Mali, Marshalløerne, Mauretanien, Mauritius, Mikronesiens Forenede Stater, Mozambique, 
Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua New Guinea, Rwanda, Saint Kitts og Nevis, Saint 
Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Salomonøerne, Samoa, São Tomé og Príncipe, Senegal, 
Seychellerne, Sierra Leone, Somalia, Sydsudan, Sudan, Surinam, Swaziland, Tanzania, Østtimor, 
Togo, Tonga, Trinidad og Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia og Zimbabwe.  

                                                 
8 De kriterier for tilskudsberettigelse, der er formuleret i Kommissionens retningslinjer 2013/C 205/05 (EUT C 205 af 19.7.2013, s. 9-11), 
finder anvendelse på samtlige aktioner, der er omfattet af denne programguide, herunder på tredjeparter, der modtager finansielt tilskud, 
hvis den relevante aktion indebærer finansielt tilskud til tredjeparter fra tilskudsmodtagere i henhold til artikel 137 i EU's finansforordning.  
9 Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den 
Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring. 
10

 DENNE BETEGNELSE SKAL IKKE OPFATTES SOM EN ANERKENDELSE AF EN PALÆSTINENSISK STAT OG BERØRER IKKE DE ENKELTE MEDLEMSSTATERS HOLDNINGER PÅ OMRÅDET. 
11

 KLASSIFICERING ANVENDT I FORBINDELSE MED INSTRUMENTET TIL FINANSIERING AF UDVIKLINGSSAMARBEJDE. 
12

 SOM OVENFOR. 
13

 SOM OVENFOR. 
14

 SOM OVENFOR. 
15

 SOM OVENFOR. 
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Region 12
16

 
Industrialiserede 
lande i 
Golfsamarbejdsrådet 

Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabien.  

Region 13
17

 
Andre 
industrialiserede 
lande 

Australien, Brunei, Canada, Hongkong, Japan, Republikken Korea, Macao, New Zealand, Singapore, 
Taiwan og USA.  

 
Yderligere oplysninger findes i den detaljerede beskrivelse af aktionerne i programmet i del B i denne guide.   

BETINGELSER VEDRØRENDE VISUM ELLER OPHOLDSTILLADELSE 

Deltagere i projekter under Erasmus+ kan få brug for et visum for at opholde sig i udlandet i det program- eller partnerland, 
der er vært for aktiviteten. Det er alle deltagende organisationers ansvar at sikre, at de nødvendige tilladelser (visum til 
kortvarigt eller langvarigt ophold eller opholdstilladelse) er i orden, inden den planlagte aktivitet finder sted. Det anbefales 
på det kraftigste, at der indhentes tilladelser fra de kompetente myndigheder i god tid i forvejen, eftersom processen kan 
tage flere uger. De nationale agenturer og forvaltningsorganet kan give yderligere rådgivning og oplysninger om visum, 
opholdstilladelse, socialsikring osv. EU's immigrationsportal indeholder generelle oplysninger om visum og opholdstilladelse, 
både for kortvarige og langvarige ophold: http://ec.europa.eu/immigration/tab2.do?subSec=11&language=7$en.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Klassificering anvendt i forbindelse med partnerskabsinstrumentet. 
17

 KLASSIFICERING ANVENDT I FORBINDELSE MED PARTNERSKABSINSTRUMENTET. 

http://ec.europa.eu/immigration/tab2.do?subSec=11&language=7$en.
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DEL B – OPLYSNINGER OM DE AKTIONER, DER ER OMFATTET AF 

DENNE GUIDE 

I denne del finder læserne følgende oplysninger om alle de aktioner og aktiviteter, der er omfattet af Erasmus+-
programguiden: 
 

 en beskrivelse af målene for og de forventede resultater af aktiviteterne og aktionerne 
 en beskrivelse af de tilskudsmodtagende aktiviteter 
 oversigter over de kriterier, der anvendes ved vurderingen af projektforslag 
 yderligere oplysninger, der kan bidrage til en god forståelse af, hvilken type projekter der kan modtage tilskud 
 en beskrivelse af finansieringsreglerne. 

 
Ansøgere opfordres til grundigt at læse hele afsnittet om den aktion, som de ansøger om tilskud til, inden de indgiver deres 
ansøgning. Ansøgere opfordres desuden til at læse de supplerende oplysninger i bilag I til denne guide.  
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UDDANNELSE OG TRÆNING 

Muligheder for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, skoleuddannelse og voksenuddannelse.  

HVILKE AKTIONER MODTAGER TILSKUD?  

Afsnittene "Key Action 1", "Key Action 2" og "Key Action 3" redegør for aktuelle konkrete aktioner, der skal bidrage til at nå 
programmålsætningerne inden for uddannelse og træning. Blandt disse aktioner er dem, der primært – men ikke 
udelukkende – fokuserer på uddannelse og træning: 
 

 mobilitetsprojekter for studerende, undervisere og øvrige medarbejdere på videregående 
uddannelsesinstitutioner og erhvervsrettet grund- og efteruddannelsesinstitutioner 

 
 mobilitetsprojekter for undervisere og øvrige medarbejdere inden for børnehave, grundskole og 

ungdomsuddannelser samt almen voksenuddannelse og folkeoplysning 
 
 Fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus 
 
 Lån til masteruddannelser under Erasmus+ 
 
 Strategiske partnerskaber 
 
 Knowledge Alliances 
 
 Sector Skills Alliances (gennemføres via specifikke indkaldelser af forslag) 
 
 kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse.  
 

Afsnittet om Key Action 3 indeholder desuden oplysninger om Erasmus+ aktiviteter til støtte for politikker på uddannelses- 
og træningsområdet, hvilket omfatter politikanalyse og peer-læring, initiativer til politisk innovation, redskaber og netværk, 
samarbejde med internationale organisationer og dialog med politiske beslutningstagere, og interessentorganisationer. 
Disse aktiviteter gennemføres via specifikke indkaldelser af forslag, som forvaltes direkte af Kommissionen eller af 
forvaltningsorganet. Yderligere oplysninger findes på Kommissionens og forvaltningsorganets hjemmesider.  

HVAD ER FORMÅLET MED AKTIONERNE? 

SPECIFIKKE MÅL 

De specifikke mål for Erasmus+ på uddannelsesområdet er at:  
 

 højne niveauet for nøglekompetencer og -kvalifikationer, dvs. især gøre dem mere relevante for arbejdsmarkedet 
og styrke deres bidrag til et sammenhængende samfund. Dette skal navnlig ske gennem øgede muligheder for 
læringsmobilitet og gennem et stærkere samarbejde mellem uddannelsesverdenen og arbejdslivet 

 
 fremme forbedringer af kvalitet, innovationsekspertise og internationalisering blandt uddannelsesinstitutioner, 

navnlig gennem forbedret tværnationalt samarbejde mellem uddannelsesudbydere og andre interessenter 
 
 fremme udviklingen af og øge kendskabet til det europæiske fokusområde "livslang læring", som skal supplere 

uddannelsespolitiske reformer på nationalt plan og støtte moderniseringen af uddannelsessystemer, navnlig 
gennem styrket samarbejde om politikker, bedre anvendelse af EU's gennemsigtigheds- og 
anerkendelsesværktøjer og udbredelse af god praksis 

 
 styrke den internationale dimension af uddannelsesområdet, navnlig gennem samarbejde mellem erhvervsrettede 

og videregående uddannelsesinstitutioner i program- og partnerlande. Dette skal ske ved at gøre europæiske 
videregående uddannelsesinstitutioner mere attraktive og støtte EU's optræden udadtil, herunder 
udviklingsmålene, via fremme af mobiliteten og samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstitutioner i 
program- og partnerlande og målrettet kapacitetsopbygning i partnerlande 

 
 forbedre sprogundervisningen og sprogindlæringen og fremme EU's brede sproglige mangfoldighed og 

interkulturelle bevidsthed.   
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UNGE  

Ikkeformelle og uformelle læringsmuligheder på ungdomsområdet. 

HVILKE AKTIONER MODTAGER TILSKUD?  

Afsnittene "Key Action 1", "Key Action 2" og "Key Action 3" redegør for aktuelle konkrete aktioner, der skal bidrage til at nå 
programmålene inden for ungdomsområdet. Blandt disse aktioner er dem, der primært – men ikke udelukkende – fokuserer 
på unge (ikkeformel og uformel læring): 
 

 mobilitetsprojekter for unge (udvekslingsophold for unge og den europæiske volontørtjeneste) og 
ungdomsarbejdere  

 
 store arrangementer under den europæiske volontørtjeneste  
 
 Strategiske partnerskaber 
 
 kapacitetsopbygning på ungdomsområdet  
 
 møder mellem unge og beslutningstagere på ungdomsområdet. 
 

Afsnittet om Key Action 3 indeholder desuden oplysninger om Erasmus+ aktioner til støtte for ungdomspolitikker, hvilket 
omfatter politikanalyse og peer-læring, fremtidige initiativer, redskaber og netværk, samarbejde med internationale 
organisationer og dialog med interessentorganisationer, som vil blive fremmet under Erasmus+ til støtte af aktiviteter og 
programmer for unge. Disse aktioner gennemføres via specifikke indkaldelser af forslag, som forvaltes direkte af 
Kommissionen eller af forvaltningsorganet. Yderligere oplysninger findes på Kommissionens og forvaltningsorganets 
hjemmesider.  

HVAD ER FORMÅLET MED AKTIONERNE? 

SPECIFIKKE MÅL 

De specifikke mål for Erasmus+ på ungdomsområdet er at:  
 

 forbedre niveauet for nøglekompetencer og -kvalifikationer hos unge, herunder dem, der har begrænsede 
muligheder, samt fremme deltagelse i det demokratiske liv i Europa og på arbejdsmarkedet, aktivt 
medborgerskab, interkulturel dialog, social inklusion og solidaritet, især via øget læringsmobilitet for unge, 
ungdomsarbejdere, unge, der er aktive i ungdomsorganisationer og ungdomsledere, og via styrkede forbindelser 
mellem ungeområdet og arbejdsmarkedet 

 
 forbedre kvaliteten i ungdomsarbejdet, navnlig gennem øget samarbejde mellem organisationer på 

ungdomsområdet og/eller andre interessenter 
 
 supplere de politiske reformer på lokalt, regionalt og nationalt plan og støtte udviklingen af viden- og 

evidensbaserede ungepolitikker og anerkendelse af ikkeformel og uformel læring, navnlig gennem styrket 
politiksamarbejde, bedre anvendelse af EU's gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer og udbredelse af god 
praksis 

 
 forbedre den internationale dimension af aktiviteter på ungdomsområdet og forbedre ungdomsarbejderes og 

ungdomsorganisationers evner som støtte for unge parallelt med EU's optræden udadtil, navnlig gennem fremme 
af mobiliteten og samarbejdet mellem interessenter i program- og partnerlande og internationale organisationer. 

 
I perioden 2014-2020 vil 10 % af budgettet blive givet til støtte af unges ikkeformelle og uformelle læring. 
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TRE KEY ACTIONS 

Aktionerne på uddannelses- og ungdomsområdet beskrives samlet i de følgende afsnit, fordi:  
  

 aktionerne alle tilrettelægges inden for rammerne af tre Key Actions 
 flere aktioner bidrager til at understøtte målene på både uddannelses- og ungdomsområdet 
 Erasmus+ sigter mod at fremme synergi, samarbejde og samspil mellem de forskellige områder.  
 

Denne tilgang skal desuden forhindre unødvendige gentagelser i guiden.  
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KEY ACTION 1:  ENKELTPERSONERS LÆRINGSMOBILITET 

HVILKE AKTIONER MODTAGER TILSKUD? 

Denne Key Action giver tilskud til:  
 

 mobilitetsprojekter på områderne almen uddannelse, erhvervsuddannelse og unge  
 
 store arrangementer under den europæiske volontørtjeneste  
 
 fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus 
 
 lån til masteruddannelser under Erasmus+. 
 

De aktioner, der modtager tilskud under denne Key Action, forventes at få positiv og langvarig effekt på de involverede 
deltagere og deltagende organisationer samt på de politiske systemer, som deltagernes aktiviteter hører under.  
 
For studerende, praktikanter, lærlinge, unge og frivillige, skal de mobilitetsaktiviteter, der modtager tilskud under denne Key 
Action, give følgende resultater:  

 
 forbedret indlæring  
 øget beskæftigelsesegnethed og bedre karrieremuligheder  
 øget initiativtagning og iværksætterånd 
 øget selvbevidsthed og selvværd 
 bedre fremmedsproglige kompetencer 
 øget interkulturel bevidsthed 
 mere aktiv deltagelse i samfundslivet 
 større kendskab til det europæiske projekt og EU's værdier 
 øget motivation til at deltage i fremtidig (formel/ikkeformel) uddannelse efter mobilitetsperioden i udlandet. 
 

For undervisere og øvrige medarbejdere, ungdomsarbejdere og fagfolk, der er involveret i uddannelsesaktiviteter og 
arbejde med unge, forventes mobilitetsaktiviteterne at give følgende resultater:  
  

 bedre faglige kompetencer (inden for undervisning, uddannelse, ungdomsarbejde osv.) 
 større forståelse mellem landene af praksis, politikker og systemer på uddannelses- og ungdomsområdet. 
 forbedret evne til at igangsætte forandring, nærmere bestemt modernisering af og international adgang til deres 

uddannelsesinstitutioner 
 bedre forståelse af de indbyrdes forbindelser mellem formel og ikkeformel uddannelse, erhvervsuddannelserne og 

arbejdsmarkedet  
 højere kvalitet i deres arbejde og aktiviteter til gavn for studerende, praktikanter, lærlinge, elever, studerende på 

voksenuddannelser, unge og frivillige 
 større forståelse af og imødekommenhed over for social, sproglig og kulturel mangfoldighed  
 øget evne til at opfylde ugunstigt stillede borgeres behov  
 øget støtte til og fremme af mobilitetsaktiviteter for studerende 
 flere muligheder for faglig udvikling og karriereudvikling  
 bedre fremmedsproglige kompetencer 
 øget motivation og tilfredshed i det daglige arbejde. 

 
Aktiviteter, der modtager tilskud under denne aktion, forventes også at give følgende resultater til gavn for de deltagende 
organisationer:  
 

 øget kapacitet til at operere på europæisk/internationalt niveau: bedre ledelseskompetencer og 
internationaliseringsstrategier, bedre samarbejde med partnere fra andre lande, øget tildeling af finansielle midler 
(ud over EU-midler) til tilrettelæggelse af EU-projekter/internationale projekter, bedre kvalitet i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og opfølgningen af EU-projekter/internationale projekter 

 
 innovative og forbedrede metoder til målretning mod målgrupperne ved f.eks. at tilbyde: mere attraktive 

programmer for studerende, praktikanter, lærlinge, unge og frivillige, som opfylder deres behov og indfrier deres 
forventninger, bedre kvalifikationer for lærere og undervisere, bedre processer for anerkendelse og validering af 
kompetencer opnået i forbindelse med studieophold i udlandet, mere effektive aktiviteter til fordel for 
lokalsamfund, forbedrede arbejdsmetoder og praksisser for ungdomsarbejde med henblik på aktiv inddragelse af 
unge og/eller tilskud til ugunstigt stillede grupper osv. 
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 et mere moderne, dynamisk, engageret og fagligt miljø i organisationen: organisationen er klar til at integrere best 

practise og nye metoder i de daglige aktiviteter åben for synergier med organisationer, der er aktive på forskellige 
sociale, uddannelsesmæssige og beskæftigelsesrelaterede områder, i stand til at varetage strategisk planlægning 
af personalets faglige udvikling i forhold til de enkeltes behov og organisationens mål, i stand til at tiltrække de 
bedste studerende og akademikere fra hele verden, hvis det er relevant. 

 
På lang sigt forventes den kombinerede effekt af de flere tusinde projekter, der modtager tilskud under denne Key Action, at 
få indvirkning på uddannelses- og ungdomsområdet i de deltagende lande og dermed fremme politiske reformer og 
tiltrække nye ressourcer til understøttelse af mobilitetsmulighederne i og uden for Europa.  
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MOBILITETSPROJEKTER PÅ UDDANNELSES- OG UNGDOMSOMRÅDET 

HVAD ER FORMÅLET MED MOBILITETSPROJEKTER?  

Uddannelses- og ungdomsaktiviteter spiller en vigtig rolle, fordi de bidrager til at give borgere i alle aldre de nødvendige 
redskaber til at deltage aktivt på arbejdsmarkedet og i samfundet som helhed. Projekter under denne aktion fremmer 
tværnationale mobilitetsaktiviteter, der er målrettet de lærende (studerende, praktikanter, lærlinge, unge og frivillige) samt 
undervisere og øvrige medarbejdere (professorer, undervisere, kursusledere, ungdomsarbejdere og medarbejdere i 
organisationer, der er aktive på uddannelses- og ungdomsområdet), og som sigter mod at: 

 
 støtte de lærendes erhvervelse af læringsudbytte (viden, færdigheder og kompetencer) for at fremme deres 

personlige udvikling, deres engagement som hensynsfulde og aktive borgere i samfundet og deres 
beskæftigelsesegnethed både på og uden for det europæiske arbejdsmarked 

 støtte den faglige udvikling for personer, der arbejder på uddannelses- og ungdomsområdet, for at sikre 
innovation i og øge kvaliteten af undervisning, uddannelse og ungdomsarbejde i EU  

 øge deltagernes fremmedsproglige kompetencer væsentligt  
 øge deltagernes kendskab til og forståelse af andre kulturer og lande, så de får mulighed for at opbygge netværk af 

internationale kontakter, deltage aktivt i samfundslivet og udvikle en følelse af europæisk medborgerskab og 
identitet 

 øge kapaciteten, tiltrækningskraften og den internationale dimension af organisationer i og uden for Europa, der 
er aktive på uddannelses- og ungdomsområdet, så de sættes i stand til at tilbyde aktiviteter og programmer, der i 
højere grad opfylder de enkelte borgeres behov 

 styrke synergier og samspil mellem formel, ikkeformel uddannelse, erhvervsuddannelse, beskæftigelse og 
iværksættelse 

 sikre øget anerkendelse af kompetencer opnået i forbindelse med studieophold i udlandet. 
 

Denne aktion giver også tilskud til internationale mobilitetsaktiviteter vedrørende partnerlande inden for videregående 
uddannelse og på ungdomsområdet. Denne aktion bidrager også til samarbejde mellem EU og tilskudsberettigede 
partnerlande og afspejler målsætningerne, prioriteterne og principperne for EU's optræden udadtil: 
 

 gøre de videregående uddannelser i Europa mere attraktive og støtte europæiske videregående 
uddannelsesinstitutioners bestræbelser på at blive konkurrencedygtige på det internationale marked for 
videregående uddannelse 

 støtte prioriteterne i meddelelserne "Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik: En dagsorden for 
forandring"

18
 og "De europæiske videregående uddannelser over for resten af verden"

19
  

 støtte internationaliseringen, tiltrækningskraften og moderniseringen af videregående uddannelsesinstitutioner 
uden for Europa og lige adgang hertil med henblik på at fremme partnerlandenes udvikling 

 fremme udviklingsrelaterede og udenrigspolitiske mål og principper, herunder nationalt ejerskab, social 
samhørighed, lighed, passende geografisk fordeling og mangfoldighed. Der vil blive lagt særlig vægt på de mindst 
udviklede lande og ugunstigt stillede studerende med en dårlig socioøkonomisk baggrund og på studerende med 
særlige behov. 

 fremme ikkeformel læring og samarbejde med partnerlande på ungdomsområdet.  
 

HVAD ER ET MOBILITETSPROJEKT?  

Organisationer, der er aktive på uddannelses- og ungdomsområdet, kan få tilskud fra Erasmus+ til gennemførelse af 
projekter, der fremmer forskellige former for mobilitet. Et mobilitetsprojekt består af følgende faser:  
 

 Forberedelse (herunder praktiske foranstaltninger, udvælgelse af deltagere, indgåelse af aftaler med partnere og 
deltagere og sproglig/interkulturel/opgaverelateret forberedelse af deltagerne inden afrejse) 

 
 Gennemførelse af mobilitetsaktiviteterne  
 
 Opfølgning (herunder evaluering af aktiviteterne, eventuel formel anerkendelse af deltagernes læringsresultater i 

løbet af aktiviteten samt formidling og udnyttelse af projektresultaterne).  
 

                                                 
18

 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET, KOM(2011) 637 ENDELIG AF 

13.10.2011. 
19 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, COM(2013) 499 final af 
11.7.2013. 
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En vigtig nyskabelse, der er blevet indført med Erasmus+, sammenlignet med mange af de mobilitetsaktioner, der har 
modtaget tilskud under tidligere europæiske programmer, er, at Erasmus+ øger støtten til deltagere i mobilitetsaktiviteter til 
forbedring af deres fremmedsproglige kompetencer før og under deres ophold i udlandet. Kommissionen iværksatte fra 
2014 gradvist en europæisk sproglig onlinesupporttjeneste. Denne tjeneste giver deltagere i langsigtede 
mobilitetsaktiviteter mulighed for at vurdere deres kendskab til det sprog, de skal bruge i forbindelse med uddannelse, 
arbejde eller frivilligt arbejde i udlandet, og for at følge et onlinesprogkursus med henblik på at forbedre deres kompetencer. 
Deltagere med mindst B2-niveau i hovedsproget i undervisningen, på arbejdspladsen eller i det frivillige arbejde kan vælge 
af følge et OLS-kursus i modtagelandets sprog, hvis det findes (flere oplysninger om støtte til sprogindlæring findes i bilag I).    
 
Derudover giver Erasmus+, i højere grad end tidligere programmer, mulighed for udvikling af mobilitetsaktiviteter, der 
involverer partnerorganisationer med forskellig baggrund, som er aktive inden for forskellige områder eller 
samfundsøkonomiske sektorer (f.eks. praktikophold for universitetsstuderende eller studerende på erhvervsuddannelser i 
virksomheder, NGO'er eller offentlige organer; faglige kurser for skolelærere i virksomheder eller uddannelsescentre; 
forelæsninger eller undervisningsforløb på videregående uddannelsesinstitutioner ved eksperter fra erhvervslivet og 
volontørordninger organiseret af virksomheder, som er aktive inden for CSR (virksomhedernes sociale ansvar), i samarbejde 
med foreninger og socialøkonomiske virksomheder). 
 
Et tredje vigtigt nyskabende og forbedret element i mobilitetsaktiviteterne er, at deltagende organisationer under Erasmus+ 
har mulighed for at tilrettelægge aktiviteterne inden for bredere strategiske rammer og på mellemlang sigt. En 
mobilitetsprojektkoordinator vil med én enkelt tilskudsansøgning, der dækker en periode på op til to år, kunne tilrettelægge 
flere mobilitetsaktiviteter, hvilket gør det muligt for mange borgere at rejse til forskellige lande. Under Erasmus+ vil 
ansøgerorganisationerne således kunne udvikle deres projekt ud fra deltagernes behov, men også i overensstemmelse med 
deres interne planer for internationalisering, kapacitetsopbygning og modernisering. 
 
Afhængigt af de involverede deltageres profil modtager følgende typer mobilitetsprojekter tilskud under Erasmus+, Key 
Action 1: 
 

på uddannelsesområdet: 
 mobilitetsprojekter for studerende samt undervisere og medarbejdere på videregående uddannelser  
 mobilitetsprojekter for studerende samt undervisere og medarbejdere på erhvervsrettet grund- og 

efteruddannelser  
 mobilitetsprojekter for undervisere og medarbejdere på børnehave-, grundskole- og 

ungdomsuddannelsesniveauet  
 mobilitetsprojekter for personale på voksenuddannelser 

 
på ungdomsområdet:  
 mobilitetsprojekter for unge og ungdomsarbejdere. 

 
Medarbejderes langsigtede mobilitet, elevernes kortsigtede og langsigtede mobilitet og den kombinerede mobilitet for 
studerende på almen voksenuddannelser kan modtage tilskud under Key Action 2 Strategiske partnerskaber.  
 
Afsnittene nedenfor indeholder detaljerede oplysninger om de kriterier og betingelser, der gælder for de enkelte typer 
mobilitetsprojekter. 
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uddannelser 

MOBILITETSPROJEKTER FOR STUDERENDE OG UNDERVISERE/ANSATTE PÅ VIDEREGÅENDE 

UDDANNELSER  

Denne type mobilitetsprojekter kan omfatte en eller flere af nedenstående aktiviteter: 
 

 
Mobilitet for studerende 
 
 et studieophold i udlandet på en videregående uddannelsesinstitution (partnerinstitution) 
 et praktikophold (ophold på arbejdsplads) i udlandet i en virksomhed eller en anden relevant arbejdsplads

2021
. 

 
Et studieophold i udlandet kan også omfatte et praktikophold. En sådan kombination skaber synergi mellem den akademiske 
og erhvervsmæssige erfaring, der opnås i udlandet, og kan tilrettelægges på forskellige måder afhængigt af 
sammenhængen: enten den ene aktivitet efter den anden eller begge aktiviteter samtidig. Kombinationen skal overholde 
finansieringsreglerne og minimumsvarigheden for studiemobilitet. 
 
For at sikre mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet med de bedst mulige resultater for de studerende skal mobilitetsaktiviteten 
opfylde krav til uddannelse på den studerendes niveau og til mulighed for personlig udvikling. Studieopholdet i udlandet 
skal være en del af den studerendes studieprogram og skal udgøre afslutningen på en kort uddannelse, en 
bacheloruddannelse, en masteruddannelse eller en ph.d.  
 
Der ydes også tilskud til praktikophold i udlandet på en arbejdsplads under en kort uddannelse, en bacheloruddannelse, en 
kandidatuddannelse eller en ph.d. og senest et år efter, at den studerende har afsluttet sin uddannelse. Dette omfatter også 
"assistentjob" for lærerstuderende. 
 
Praktikopholdet skal så vidt muligt være en integreret del af den studerendes studieprogram.  
Studerendes mobilitetsophold kan gennemføres inden for et hvilket som helst emneområde/akademisk fagområde. 
 
Medarbejdermobilitet 
 
 undervisningsophold: Denne aktivitet gør det muligt for undervisere på videregående uddannelsesinstitutioner eller 

ansatte fra virksomheder at undervise på en videregående uddannelsesinstitution (partnerinstitution) i udlandet. 
Undervisere og ansattes undervisningsophold kan finde sted inden for et hvilket som helst emneområde/akademisk 
fagområde  

 
 efteruddannelsesophold: Denne aktivitet understøtter den faglige udvikling af undervisere og andre ansatte på 

videregående uddannelsesinstitutioner i form af uddannelsesarrangementer i udlandet (bortset fra konferencer) og 
praktikophold hos en kollega (job shadowing)/observationsperioder/uddannelse på en videregående 
uddannelsesinstitution (partnerinstitution) eller en anden relevant organisation i udlandet. 

 
Et ophold i udlandet kan bestå af en kombination af undervisnings- og efteruddannelsesophold.  
 

 
Størstedelen af denne aktions budget er afsat til at give tilskud til mobilitetsaktiviteter mellem programlande. En begrænset 
del af det budget, der er afsat til denne aktion, kan dog finansiere internationale aktiviteter mellem programlande og alle 
partnerlande i verden, bortset fra region 5 og 12 (se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i del A i denne guide).   
 
Finansiering af mobilitet mellem program- og partnerlande kommer fra adskillige af Den Europæiske Unions finansielle 
instrumenter til eksternt samarbejde. For at sikre at denne aktion følger EU's eksterne prioriteter, har Kommissionen nedsat 
en række mål og regler for samarbejde med partnerlande.   

Ansøgere til mobilitet mellem program- og partnerlande bør tage hensyn til det tilgængelige budget for mobilitet mellem 
forskellige regioner i verden og prioriteterne forklarer herefter i afsnittet "Yderligere information om mobilitet mellem 
program- og partnerlande". 

 
 

                                                 
20

 Der er ikke planer om praktikophold mellem program- og partnerlande i 2017, hverken med Erasmus+ tilskud eller uden EU-tilskud.  
21 Deltagelse i kurser på en videregående uddannelsesinstitution anses ikke for et praktikophold. 
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HVILKEN ROLLE SPILLER DE ORGANISATIONER, DER DELTAGER I PROJEKTET? 

Deltagende organisationer, der er involveret i mobilitetsprojektet, varetager følgende opgaver:  

 
 Ansøgerorganisationen fra programlandet: ansvarlig for at ansøge om mobilitetsprojektet, underskrive og forvalte 

tilskudsaftalen samt for afrapportering. Ansøgeren kan være koordinator af et konsortium: leder et 
mobilitetskonsortium bestående af partnerorganisationer fra samme land, som skal tilrettelægge alle typer 
mobilitetsprojekter for studerende, undervisere og ansatte.  

 Sendeorganisationen: ansvarlig for at udvælge studerende/undervisere og ansatte og sende dem til udlandet. Det 
omfatter udbetaling af tilskud (for organisationer i programlandene), forberedelse, overvågning og anerkendelse i 
forbindelse med mobilitetsperioden. 

 Modtageorganisationen: ansvarlig for at modtage studerende/undervisere og ansatte fra udlandet og tilbyde dem 
et studie- eller praktikprogram eller et program af undervisningsaktiviteter eller for at modtage en person som 
underviser. 

 Formidlende organisation: en organisation, der er aktiv på arbejdsmarkedet eller inden for uddannelse og 
ungdomsarbejde i et programland. Der kan være tale om en partner i et nationalt mobilitetskonsortium, men 
organisationen er ikke en sendeorganisation. Organisationens rolle kan være at tage del i og lette de 
administrative procedurer for de udsendende videregående uddannelsesinstitutioner og sikre bedre 
overensstemmelse mellem de studerendes profiler og virksomhedernes behov i forbindelse med praktikophold og 
bidrage til forberedelsen af deltagerne. 

  
For så vidt angår mobilitet mellem program- og partnerlande, kan kun videregående uddannelsesinstitutioner fra 
programlande anvende og håndtere betalingerne for indadgående og udadgående mobilitet. 
  
Sende- og modtageorganisationerne skal, sammen med eleverne/personalet, være nået til enighed om de aktiviteter, 
eleverne (i en "learning agreement") eller personalet skal deltage i (i en "mobility agreement") inden mobilitetsperiodens 
start. Disse aftaler definerer de læringsresultater, der er målet for opholdet i udlandet, indeholder bestemmelser om formel 
anerkendelse og angiver de enkelte parters rettigheder og forpligtelser. Når der er tale om mobilitet mellem to 
videregående uddannelsesinstitutioner (studerendes mobilitet med henblik på uddannelse og personales mobilitet med 
henblik på undervisning), skal der være indgået en "interinstitutionel aftale" mellem sende- og modtageorganisationen, 
inden udvekslingerne kan finde sted. 
 
Når videregående uddannelsesinstitutioner underskriver Erasmus-chartret for videregående uddannelse, forpligter de sig til 
at give mobile deltagere den nødvendige støtte, herunder sproglig forberedelse. For at støtte deltagerne implementeres der 
gradvist en sproglig onlinesupporttjeneste i løbet af programmet for alle længerevarende mobilitetsaktiviteter mellem 
programlande af en varighed på to måneder eller derover. Kommissionen gør den tilgængelig for tilskudsberettigede 
deltagere med henblik på at vurdere deres fremmedsproglige kompetencer og tilbyder om nødvendigt den mest 
hensigtsmæssige sprogundervisning før og/eller under mobilitetsaktiviteten (yderligere oplysninger findes i bilag I til denne 
guide). Videregående uddannelsesinstitutioner i partnerlande er ikke berettigede til at underskrive Erasmus-chartret for 
videregående uddannelse. Derfor bør oplysninger om den sproglige støtte, som deltagere i mobilitetsaktiviteter tilbydes, 
fremgå udtrykkeligt af aftalen mellem institutionerne. 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE PROJEKTET?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som et mobilitetsprojekt inden for videregående uddannelse skal 
opfylde for at være berettiget til et Erasmus+-tilskud:  
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uddannelser 

OVERORDNEDE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

 

Hvem kan ansøge? 

 Ansøgning som individuel videregående uddannelsesinstitution: Videregående 
uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et programland, skal være tildelt 
Erasmus-chartret for videregående uddannelse. Yderligere oplysninger om chartret 
findes i afsnittet "Erasmus-chartret for videregående uddannelse" nedenfor og i bilag 
I til denne guide. 

  
 Ansøgning som nationalt mobilitetskonsortium: koordinerende organisationer, som er 

etableret i et programland og forvalter et konsortium, der er tildelt en akkreditering 
som konsortium inden for videregående uddannelse. Organisationer, der ikke er i 
besiddelse af en gyldig akkreditering som konsortium, kan ansøge herom på vegne af 
et mobilitetskonsortium samtidig med ansøgningen om et mobilitetsprojekttilskud. 
Alle de involverede videregående uddannelsesinstitutioner fra tilskudsberettigede 
programlande skal være tildelt et Erasmus-charter for videregående uddannelse. De 
pågældende organisationer vil kun være tilskudsberettigede til et mobilitetsprojekt, 
hvis deres ansøgning om akkreditering som konsortium accepteres. 

 
Studerende og personale på videregående uddannelsesinstitutioner kan ikke direkte ansøge om 
et tilskud. Udvælgelseskriterierne for deltagelse i mobilitetsaktiviteterne er defineret af de 
videregående uddannelsesinstitutioner, hvor de studerer eller er ansat, i henhold til 
bestemmelserne planlagt i Bilag I i denne guide. 

Tilskudsberettigede 
aktiviteter 

Et mobilitetsprojekt inden for videregående uddannelse skal omfatte en eller flere af 
nedenstående aktiviteter:  

 studerendes mobilitetsophold med henblik på uddannelse 
 studerendes mobilitet i forbindelse med praktikophold

22
 

 personales mobilitetsophold i forbindelse med undervisning 
 personales mobilitetsophold med henblik på uddannelse. 

Tilskudsberettigede 
lande 

Mobilitet mellem programlande: 
 alle programlande 

Mobilitet mellem program- og partnerlande: 
 alle programlande og 
 alle partnerlande i hele verden, bortset fra region 5 og 12 (se afsnittet 

"Tilskudsberettigede lande" i del A i denne guide) 

Antal deltagende 
organisationer  

Antallet af organisationer angivet på ansøgningsskemaet er én (ansøgeren). Der er enten tale 
om en enkelt videregående uddannelsesinstitution eller en koordinator af et nationalt 
mobilitetskonsortium, som er etableret i et programland. 

Mindst to organisationer (mindst én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra 
forskellige programlande skal være involveret i gennemførelsen af mobilitetsprojektet. Når 
mobilitetsprojekter omfatter partnerlande, skal der være mindst én deltager fra et programland 
og mindst én deltager fra et tilskudsberettiget partnerland. 

Projektets varighed 

Ansøgeren skal vælge varighed i forbindelse med ansøgningen baseret på projektets omfang og 
den type aktiviteter, der er planlagt i mobilitetsperioden.  

Mobilitet mellem programlande: 16 eller 24 måneder. 
Mobilitet mellem program- og partnerlande: 16 eller 26 måneder. 

Hvor ansøger man?  Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.  

Hvornår ansøger man? 

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 2. februar kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes den 1. juni samme år. 

 

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

                                                 
22

 DER ER IKKE PLANER OM PRAKTIKOPHOLD MELLEM PROGRAM- OG PARTNERLANDE I 2017, HVERKEN MED ERASMUS+ TILSKUD ELLER UDEN EU-TILSKUD.  
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Andre kriterier 

 
En videregående uddannelsesinstitution kan søge om tilskud hos det nationale agentur via to 
forskellige kanaler:  
 

 direkte som en individuel videregående uddannelsesinstitution  

 via et konsortium, som institutionen er medlem af.   
 
En videregående uddannelsesinstitution må kun ansøge én gang pr. udvælgelsesrunde om et 
mobilitetsprojekt, der involverer programlande som videregående uddannelsesinstitution 
og/eller som medlem af et givent konsortium. En videregående uddannelsesinstitution kan 
imidlertid være en del af eller koordinere flere forskellige nationale mobilitetskonsortier, som 
ansøger på samme tid. Det samme gælder for mobilitetsprojekter, der involverer program- og 
partnerlande.  
 
Begge kanaler (individuel ansøgning og konsortieansøgning) kan benyttes samtidigt. Den 
videregående uddannelsesinstitution er dog ansvarlig for at undgå dobbelt finansiering af 
deltagere, når begge kanaler er brugt i det samme akademiske år. 
 

 
Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger 
om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

YDERLIGERE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSEN AF STUDERENDES MOBILITET UNDER GENNEMFØRELSEN AF PROJEKTET 

Tilskudsberettigede 
deltagende 
organisationer 

 Mobilitet for studerende med henblik på uddannelse 

Alle deltagende organisationer fra programlande (både sende- og modtageorganisationer) skal 
være videregående uddannelsesinstitutioner, som er tildelt Erasmus-chartret for videregående 
uddannelse.  Alle organisationer fra partnerlande skal være videregående 
uddannelsesinstitutioner, anerkendt af kompetente myndigheder, som har underskrevet en 
aftale med deres partnere i programlande, inden mobilitetsaktiviteten finder sted. 

 Mobilitet for studerende med henblik på praktikophold
23

: 

Sendeorganisationen skal være en videregående uddannelsesinstitution, som er tildelt 
Erasmus-chartret for videregående uddannelse. 

Modtageorganisationen kan være
24

:  

o en offentlig eller privat organisation, der er aktiv på arbejdsmarkedet eller på 
uddannelses- og ungdomsområdet. Der kan f.eks. være tale om: 

 en offentlig eller privat lille, mellemstor eller stor virksomhed (herunder social-
økonomiske virksomheder) 

 en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau 

 en af arbejdsmarkedets parter eller en anden repræsentant fra arbejdsmarke-
det, herunder handelskamre, brancheforeninger og fagforeninger 

 et forskningsinstitut 

 en fond 

 en skole/et institut/et uddannelsescenter (på et hvilket som helst niveau, fra 
børnehave til ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelser og voksen-
uddannelser) 

o en almennyttig organisation, forening eller NGO 

o et organ, der tilbyder erhvervsvejledning, karriererådgivning og informationsydelser.  

o en videregående uddannelsesinstitution i et programland, som er tildelt Erasmus-
chartret for videregående uddannelse. 

 

                                                 
23

 DER ER IKKE PLANER OM PRAKTIKOPHOLD MELLEM PROGRAM- OG PARTNERLANDE I 2017, HVERKEN MED ERASMUS+ TILSKUD ELLER UDEN EU-TILSKUD.  
24 Følgende typer organisationer er ikke tilskudsberettigede som modtageorganisationer for praktikophold for studerende:  
EU-institutioner og andre EU-organer, herunder specialiserede agenturer (en udtømmende liste herover findes på http://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies_en), organisationer, der forvalter EU-programmer, f.eks. nationale Erasmus+ agenturer (for at undgå eventuelle interessekonflikter 
og/eller dobbeltfinansiering). 

 

http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
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Aktivitetens varighed 

Studieperioder: 3-12
25

 måneder (inklusive et supplerende praktikophold, hvis der er planlagt et 
sådant). 

Praktikophold: 2-12 måneder.  

Den samme studerende kan deltage i mobilitetsperioder i op til højst 12 måneder
26

 i alt pr. 
studietrin

27
, uafhængigt af antallet og typen af mobilitetsaktiviteter. Deltagelse uden EU-tilskud 

tæller også med i maksimumsvarigheden:  

 i løbet af det første studietrin (bachelor eller tilsvarende), herunder korte uddannelser 
(EQF-niveau 5 og 6) 

 i løbet af andet studietrin (kandidat eller tilsvarende – EQF-niveau 7) og 

 i løbet af tredje studietrin som ph.d.-studerende (ph.d. eller EQF-niveau 8). 

Varigheden af dimittenders praktikophold tæller med i de højst 12 måneder for det trin, 
hvorunder de ansøger om praktikopholdet. 

Sted(er) for aktiviteten 
Studerende skal gennemføre deres mobilitetsaktivitet i et andet programland eller partnerland 
end programlandet eller partnerlandet for sendeorganisationen og det land, hvor den 
studerende opholder sig under uddannelsen. 

Tilskudsberettigede 
deltagere 

Studerende, der er registreret på en videregående uddannelsesinstitution og tilmeldt studier, 
der giver en anerkendt uddannelse eller andre anerkendte kvalifikationer på videregående 
niveau (op til og med ph.d.-niveau). Ved mobilitetsophold med henblik på uddannelse skal den 
studerende være tilmeldt senest på den videregående uddannelses andet år. Denne betingelse 
gælder ikke for praktikophold.  

Nyuddannede fra videregående uddannelser kan deltage i et praktikophold. Nyuddannede skal 
være udvalgt af deres videregående uddannelsesinstitution i løbet af det sidste studieår og 
gennemføre og afslutte deres praktikophold i udlandet senest et år, efter at de afslutter deres 
uddannelse.  

 

                                                 
25

 EN STUDIEPERIODE SKAL VÆRE PÅ MINDST TRE MÅNEDER ELLER ET SEMESTER. 
26 Tidligere erfaring under Erasmus-programmet for livslang læring og/eller Erasmus Mundus programmet tæller med i de 12 måneder pr. studietrin.  
27 

I uddannelser med ét trin, f.eks. medicin, kan studerende deltage i mobilitetsaktiviteter i op til 24 måneder.  
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YDERLIGERE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSEN AF UNDERVISERES OG ANSATTES MOBILITET UNDER GENNEMFØRELSEN AF 

PROJEKTET 

Tilskudsberettigede 
deltagende 
organisationer 

 Mobilitet for undervisere og ansatte med henblik på undervisning: 

Modtageorganisationen skal være en videregående uddannelsesinstitution i et programland, 
som er tildelt Erasmus-chartret for videregående uddannelse, eller en videregående 
uddannelsesinstitution i et partnerland, anerkendt af kompetente myndigheder, som har 
underskrevet en aftale med sendeorganisationen i programlandet, inden mobilitetsaktiviteten 
finder sted. 

Sendeorganisationen skal være:  

o en videregående uddannelsesinstitution i et programland, der er tildelt Erasmus-
chartret for videregående uddannelse, en videregående uddannelsesinstitution i et 
partnerland, anerkendt af kompetente myndigheder, der har underskrevet en aftale 
med modtageorganisationen i partnerlandet eller 

o en offentlig eller privat organisation i et programland, der er aktiv på 
arbejdsmarkedet eller på uddannelses- og ungdomsområdet. Der kan f.eks. være tale 
om: 

 en offentlig eller privat lille, mellemstor eller stor virksomhed (herunder social-
økonomiske virksomheder) 

 en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau 

 en af arbejdsmarkedets parter eller en anden repræsentant fra arbejdsmarkedet, 
herunder handelskamre, brancheforeninger og fagforeninger 

 et forskningsinstitut 

 en fond 

 en skole/et institut/et uddannelsescenter (på et hvilket som helst niveau, fra 
børnehave til ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelser og voksen-
uddannelser) 

 en almennyttig organisation, forening eller NGO 

 et organ, der tilbyder erhvervsvejledning, karriererådgivning og informations-
ydelser. 

 Mobilitet for undervisere og ansatte med henblik på efteruddannelse: 

Sendeorganisationen skal være en videregående uddannelsesinstitution i et programland, som 
er tildelt Erasmus-chartret for videregående uddannelse eller en videregående 
uddannelsesinstitution i et partnerland, anerkendt af kompetente myndigheder, som har 
underskrevet en aftale med modtageorganisationen i programlandet, inden 
mobilitetsaktiviteten finder sted.   

Modtageorganisationen skal være:  

o en videregående uddannelsesinstitution i et programland, der er tildelt Erasmus-
chartret for videregående uddannelse, en videregående uddannelsesinstitution i et 
partnerland, anerkendt af kompetente myndigheder, der har underskrevet en aftale 
med modtageorganisationen i partnerlandet eller 

o en offentlig eller privat organisation i et programland, der er aktiv på 
arbejdsmarkedet eller på uddannelses- og ungdomsområdet. Se eksempler på forrige 
side.  

Aktivitetens varighed 

To dage (fem dage fra og til partnerlande) til to måneder, eksklusive rejsetid. Ved mobilitet 
mellem programlande skal minimummet på to dage være sammenhængende. Under alle 
omstændigheder skal en undervisningsaktivitet mindst bestå af otte undervisningstimer om 
ugen (eller et eventuelt kortere ophold). Hvis mobiliteten varer længere end en uge, skal 
minimumsantallet af undervisningstimer for en ufuldstændig uge være proportionalt med 
varigheden af den uge.                 

Sted(er) for aktiviteten 
Undervisere og ansatte skal gennemføre deres mobilitetsaktivitet i et andet programland eller 
partnerland end hjemlandet for sendeorganisationen og den ansattes bopælsland. 
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Tilskudsberettigede 
deltagere 

Mobilitet for undervisere og ansatte med henblik på undervisning: Ansatte, der arbejder på en 
videregående uddannelsesinstitution i et program- eller partnerland. Ansatte fra virksomheder, 
der arbejder i en offentlig eller privat organisation i et programland, der er aktiv på 
arbejdsmarkedet eller på uddannelses- og ungdomsområdet (herunder ansatte ph.d.-
studerende), som har fået tilbud om at undervise på en videregående uddannelsesinstitution i 
et programland. 

Mobilitet for undervisere og ansatte med henblik på efteruddannelse: Ansatte, der arbejder på 
en videregående uddannelsesinstitution i et program- eller partnerland. 

 
 

YDERLIGERE INFORMATION OM MOBILITET MELLEM PROGRAM- OG PARTNERLANDE    

Det tilgængelige budget for mobilitet mellem programlande og partnerlande er opdelt i forskellige regioner i verden i 12 
budgetkonvolutter, der alle varierer i budgetstørrelse. Yderligere oplysninger om de tilgængelige beløb i hver 
budgetkonvolut vil blive offentliggjort på de nationale agenturers hjemmesider.  

Midlerne skal overordnet set anvendes på en måde som er geografisk balanceret. EU har besluttet en række mål i 
forbindelse med geografisk balance og prioriteter, som skal opnås på europæisk niveau i løbet af hele programperioden 
(2014-2020).  Målene skal ikke opfyldes af den enkelte højere uddannelsesinstitution, men de nationale agenturer har 
målene for øje når de allokerer det tilgængelige budget. De højere uddannelsesinstitutioner opfordres desuden til at 
samarbejde med partnere i de fattigste og mindst udviklede partnerlande. 

De geografiske målsætninger for mobilitet mellem program- og partnerlande på EU niveau, som skal opnås inden 2020, er: 

 I asiatiske lande i udvikling og i Latinamerika bør 25 % af midlerne anvendes til at organisere mobilitet med de 
mindst udviklede lande i regionen. Disse lande er: 

o For Asien: Afghanistan, Bangladesh, Cambodja, Laos, Nepal, Bhutan og Myanmar 
o For Latinamerika: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Paraguay 

 Maksimalt 30 % af det tilgængelige budget for Asien må anvendes på mobilitet med Kina og Indien 
 Maksimalt 35 % af det tilgængelige budget for Latinamerika må anvendes på Brasilien og Mexico. 

 
På grund af kravet om at udføre mobilitet med lande i regionerne 6, 7, 8, 9, 10 og 11

28
, som bidrager til udviklingsbistanden, 

er mobiliteten for studerende for korte uddannelser samt for bachelor og kandidatstuderende (eller studerende på 
tilsvarende uddannelser) begrænset til indadgående mobilitet fra partnerlande til programlande

29
.  Udadgående mobilitet i 

mod disse regioner er udelukkende tilgængelige på ph.d. niveau og for ansatte.  
 
Der er dog visse undtagelser for udvalgte programlande. Se det givne nationale agenturs hjemmeside i denne forbindelse.   
 

Endelig er højere uddannelsesinstitutioner frit stillet til at ansøge om 100 % mobilitet for lærere og ansatte eller 100 % 
mobilitet for studerende eller en hvilken som helst kombination af disse, forudsat at dette er i overensstemmelse med et af 
de sekundære kriterier, fastlagt af det nationale agentur (se sektionen nedenfor). 
 

SEKUNDÆRE KRITERIER FOR MOBILITET MELLEM PROGRAM- OG PARTNERLANDE, FASTLAGT AF DET NATIONALE AGENTUR 

Hvis budgetrammen for en bestemt partner region eller – land er begrænset, kan det nationale agentur vælge at tilføje en 
eller flere sekundære kriterier fra listen herunder.  Vælger et nationalt agentur at bruge et sekundært kriterium, vil denne 
beslutning blive formidlet forud for ansøgningsfristen, særligt på det nationale agenturs hjemmeside. 
 

 Uddannelsesniveauet (f.eks. begrænsning af ansøgningerne til kun et eller to studietrin – bachelor, kandidat eller 
ph.d.) 

 
 Prioritering af enten mobilitetsprojekter for personale eller prioritetsprojekter for studerende 

 
 Begrænsning af varigheden af mobilitetsperioder (f.eks. ved at begrænse mobilitet til seks måneder for 

studerende eller 10 dage for personale). 
  

                                                 
28

 Vejledende. Med forbehold for bestemmelserne i den reviderede Cotonou Partnerskabsaftale og den flerårige finansielle ramme for 

perioden 2014-2020 
29

 SE AFSNITTET "TILSKUDSBERETTIGEDE LANDE" I DEL A 
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TILDELINGSKRITERIER FOR MOBILITETSPROJEKTER I PROGRAMLANDE
30

 

Der foretages ingen kvalitativ vurdering (kvaliteten blev vurderet i forbindelse med ansøgningen om tildeling af Erasmus-
chartret for videregående uddannelse, eller da det nationale mobilitetskonsortium blev udvalgt), og der er derfor ingen 
tildelingskriterier. 
 
Enhver tilskudsberettiget ansøgning vil modtage tilskud (efter kontrol af berettigelse). 
 
Det maksimale tilskudsbeløb til udvalgte projekter afhænger af en række elementer: 
 

 antal og varighed af de mobilitetsperioder, der ansøges om 
 ansøgernes tidligere resultater med hensyn til antal mobilitetsperioder, god kvalitet i gennemførelsen af 

aktiviteterne og forsvarlig økonomisk forvaltning, hvis ansøgeren tidligere har modtaget et tilsvarende tilskud 
 det samlede nationale budget, der er afsat til mobilitetsaktionen. 

TILDELINGSKRITERIER FOR MOBILITETSPROJEKTER, DER INVOLVERER PROGRAM- OG PARTNERLANDE 

Tilskudsberettigede ansøgninger vurderes (efter kontrol af tilskudsberettigelsen) på grundlag af følgende kriterier:    
 
 

Strategiens relevans 
(højst 30 point) 

I hvilket omfang det planlagte mobilitetsprojekt er relevant for de involverede 
videregående uddannelsesinstitutioners internationaliseringsstrategi (både i 
programlandet og i partnerlandet) og baggrunden for at vælge et 
mobilitetsprojekt for personale og/eller studerende. 

Kvaliteten af samarbejdsaftalerne 
(højst 30 point) 

I hvilket omfang ansøgerorganisationen har tidligere erfaring med lignende 
projekter i samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner i 
partnerlandet, og i hvilket omfang det klart fremgår, hvordan ansvarsområder, 
roller og opgaver er fordelt mellem partnerne. 

Kvaliteten af aktivitetens udformning og 
gennemførelse 
(højst 20 point) 

Fuldstændighed og kvalitet i ordningerne for udvælgelse af deltagere, det 
tilskud, de tilbydes, og anerkendelsen af deres mobilitetsophold (navnlig i 
partnerlandet). 

Indvirkning og formidling 
(højst 20 point) 

Projektets potentielle indvirkning på deltagere, tilskudsmodtagere og partner-
organisationer på lokalt, regionalt og nationalt plan og kvaliteten af foranstalt-
ninger til formidling af resultaterne af mobilitetsprojektet på fakultetsniveau og 
på institutionelt niveau og uden for uddannelsesinstitutionen i både program- 
og partnerlande. 

 
Ansøgeren skal forklare hvordan projektet lever op til disse fire kriterier, både i egen institutions perspektiv (eller 
institutioner i tilfælde af konsortieansøgninger) og partnerlandes institutioners perspektiv. 
 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point sammenlagt og mindst 15 point for kategorien 
"strategiens relevans". 
 
For at kunne afsætte det tilgængelige budget til hver region, vil mobiliteter planlagt med hvert partnerland blive sat i en 
prioriteringsrækkefølge efter regional rangorden.  
 
Tilskuddet til en videregående uddannelsesinstitution afhænger af en række elementer: 
 

 antal og varighed af de mobilitetsperioder, der ansøges om 
 det budget, der er afsat til hvert land eller region. 
 den geografiske fordeling i en region eller underregion. 

 
Det nationale agentur kan yde tilskud til mobilitetsprojekter med et partnerland med en lavere regional prioritering, hvis det 
er nødvendigt at sikre en geografisk balance med den pågældende region, som defineret af de geografiske målsætninger 
nævnt ovenfor.  
 

                                                 
30

Mobilitet i begge retninger. 
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Det nationale agentur har ikke pligt til at yde tilskud til alle de mobilitetsprojekter, der anmodes om for et bestemt 
partnerland, hvis en anmodning anses for uforholdsmæssig i forhold til det tilgængelige budget. 
 
Så vidt muligt og i tillæg til de generelle kriterier for prioritering og geografisk balance skal det nationale agentur tilstræbe 
en bred fordeling af det tilgængelige budget med henblik på at undgå, at et mindre antal videregående 
uddannelsesinstitutioner får en dominerende stilling. Det nationale agentur skal være så inklusivt som muligt, maksimere 
deltagelsen af interessenter, uden at det berører kvaliteten, den geografiske balance eller den minimumsstørrelse pr. 
mobilitetsprojekt, som er nødvendig for gennemførelsen af projekterne. 
 

 

HVILKEN AKKREDITERING SKAL ANSØGERE HAVE TIL DETTE MOBILITETSPROJEKT? 

ERASMUS-CHARTRET FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 

Alle videregående uddannelsesinstitutioner, der er etableret i et programland, og som ønsker at deltage i et 
mobilitetsprojekt inden for videregående uddannelse – enten som en individuel videregående uddannelsesinstitution eller 
som medlem af et nationalt mobilitetskonsortium – skal være tildelt Erasmus-chartret for videregående uddannelse. Hvert 
år offentliggør Kommissionen – gennem Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur – en specifik 
indkaldelse af forslag, som fastlægger de detaljerede betingelser og kvalitative kriterier, der skal være opfyldt for at blive 
tildelt Erasmus-chartret for videregående uddannelse. Indkaldelsen er tilgængelig på forvaltningsorganets hjemmeside.  
 
Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et partnerland, skal være akkrediteret af den relevante nationale 
akkrediteringsorganisation.  Da de ikke er berettigede til at blive tildelt Erasmus-chartret for videregående uddannelse, skal 
de derudover have indgået en aftale med deres partner(e) i programlandet, hvori principperne i Erasmus-chartret for 
videregående uddannelse indgår. 
 

AKKREDITERING SOM KONSORTIUM INDEN FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 

En organisation fra et programland, der ansøger på vegne af et nationalt mobilitetskonsortium, skal være i besiddelse af en 
gyldig akkreditering som konsortium. Denne akkreditering tildeles af det samme nationale agentur, som behandler 
ansøgningen om finansiering af et mobilitetsprojekt inden for videregående uddannelse. Ansøgninger om akkreditering og 
om tilskud til mobilitetsprojekter kan indgives samtidig. Tilskud til mobilitetsprojekter ydes imidlertid kun til de 
videregående uddannelsesinstitutioner og organisationer, der akkrediteres. Følgende betingelser skal være opfyldt for at 
opnå akkreditering som konsortium: 

KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Tilskudsberettigede 
deltagende 
organisationer  

Et nationalt mobilitetskonsortium inden for videregående uddannelse kan bestå af følgende 
deltagende organisationer: 

 videregående uddannelsesinstitutioner, som er i besiddelse af et gyldigt Erasmus-
charter for videregående uddannelse (yderligere oplysninger om chartret findes i 
afsnittet "Erasmus-chartret for videregående uddannelse" ovenfor og i bilag I til 
denne guide) og 

 offentlige eller private organisationer, der er aktive på arbejdsmarkedet eller på 
uddannelses- og ungdomsområdet (se eksempler på tilskudsberettigede deltagende 
organisationer på den foregående side).  

Deltagende organisationer skal være etableret i det samme programland.  

Hvem kan ansøge? 
Tilskudsberettigede deltagende organisationer kan fungere som koordinator og ansøge på 
vegne af samtlige de organisationer, der er involveret i konsortiet. 

Antal deltagende 
organisationer 

Et nationalt mobilitetskonsortium skal omfatte mindst tre tilskudsberettigede deltagende 
organisationer, herunder to udsendende videregående uddannelsesinstitutioner. 

Alle de organisationer, der er medlem af det nationale mobilitetskonsortium, skal være kendt 
på tidspunktet for ansøgningen om akkreditering som konsortium.  

Akkrediteringens 
gyldighedsperiode 

Alle på hinanden følgende årlige indkaldelser senest i 2020. 

Hvor ansøger man?  Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.  

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/F:/01-Delo/E4A/20120623/user%20information_staff%20mobility_2012%2006%2023%5B1%5D.doc
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Hvornår ansøger man? 
Ansøgere skal indsende deres akkrediteringsansøgning senest den 2. februar kl. 12 
(Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes den 1. juni samme år. 

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 
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TILDELINGSKRITERIER 

Akkrediteringsansøgningen vil blive vurderet på grundlag af følgende kriterier:  
 

Konsortiets relevans 
(højst 30 point) 
 

 Forslagets relevans for: 

- målene for aktionen (se afsnittet "Hvad er formålet med mobilitets-
projekter?") 

- behovene og målene for de organisationer, der deltager i konsortiet, 
og for de enkelte deltagere. 

 I hvilket omfang forslaget er egnet til at: 

- skabe læringsresultater af høj kvalitet for deltagerne 

- styrke kapaciteten i og den internationale dimension i de organisatio-
ner, der deltager i konsortiet 

- tilføre EU merværdi gennem resultater, der ikke ville kunne opnås ved 
aktiviteter gennemført i de enkelte videregående uddannelsesinstitu-
tioner. 

Kvaliteten af konsortiets 
sammensætning og 
samarbejdsaftalerne  
(højst 20 point) 
 

 

 I hvor høj grad: 

- konsortiet har en passende sammensætning af udsendende 
videregående uddannelsesinstitutioner og, hvor det er relevant, 
supplerende deltagende organisationer fra andre 
samfundsøkonomiske sektorer med den profil, erfaring og ekspertise, 
der er nødvendig for vellykket levering af alle aspekter af projektet 

- konsortiets koordinator har tidligere erfaring med forvaltning af et 
konsortium eller en tilsvarende projekttype 

- fordelingen af roller, ansvarsområder og opgaver/ressourcer er 
velafgrænset og viser alle deltagende organisationers engagement og 
aktive bidrag 

- opgaver/ressourcer samles og fordeles 

- der er en klar fordeling af ansvarsområderne inden for 
kontraktmæssige spørgsmål og spørgsmål om finansiel forvaltning 

- konsortiet involverer nye aktører inden for aktionen. 

Kvaliteten af konsortiets udformning og 
gennemførelsen af aktiviteten 
(højst 20 point) 
 
 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i alle faser af et mobilitetsprojekt 
(forberedelse,  gennemførelse af mobilitetsaktiviteter og opfølgning) 

 Kvaliteten af de praktiske foranstaltninger og forvaltnings- og 
støttemetoderne (f.eks. søgning efter modtageorganisationer, 
kontaktformidling, information, sproglig og interkulturel støtte og 
overvågning) 

 Kvaliteten af samarbejdet, koordineringen og kommunikationen mellem de 
deltagende organisationer og med andre relevante interessenter 

 Hvor det er relevant, kvaliteten af metoder til anerkendelse og validering af 
deltagernes læringsresultater og konsekvent brug af europæiske 
gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer 

 Hvor det er relevant, formålstjenligheden af metoderne til udvælgelse af 
deltagere i mobilitetsaktiviteterne og til fremme af ugunstigt stillede 
personers deltagelse i mobilitetsaktiviteterne. 

Indvirkning og formidling 
(højst 30 point) 
 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af de aktiviteter, der 
forvaltes af konsortiet 

 Projektets potentielle effekt: 

- på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid 

- på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direk-
te i projektet, på institutionelt, lokalt, regionalt, nationalt og/eller in-
ternationalt niveau. 

 Formålstjenligheden og kvaliteten af metoder til formidling af de af kon-
sortiet forvaltede aktiviteter i og uden for de deltagende organisationer og 
partnerorganisationer. 

For at blive udvalgt til akkreditering, skal ansøgningen opnå mindst 60 point sammenlagt. Derudover skal den opnå mindst 
halvdelen af maksimumpointene for hvert tilskudskriterium. 
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HVAD BØR MAN ELLERS VIDE OM AKTIONEN? 

Mere specifikke regler og kriterier og yderligere nyttige oplysninger om aktionen findes i bilag I til denne guide. 
Interesserede organisationer opfordres til at læse de relevante afsnit i dette bilag grundigt før de søger om finansielt tilskud.  

HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER?  

Ansøgere om mobilitetsprojekter for studerende og personale på videregående uddannelsesinstitutioner skal indsende 
følgende oplysninger:  
 

 antal studerende og ansatte, der forventes at deltage i mobilitetsaktiviteterne 
 samlet varighed i de planlagte mobilitetsaktiviteter 
 

 
På grundlag heraf tildeler de nationale agenturer i programlandet et tilskud til ansøgere med henblik på at give tilskud til et 
bestemt antal mobilitetsaktiviteter op til det maksimale antal, ansøgeren har ansøgt om.  
 
Hvis ansøgeren ansøger om mobilitetsprojekter, der involverer partnerlande, udfylder den pågældende et særskilt 
ansøgningsskema vedrørende mobilitet mellem partnerlande.  
Der ydes særskilt tilskud til mobilitetsprojekter, der involverer partnerlande.  
 
Følgende regler gælder for finansielt tilskud til disse aktiviteter:  

A) FINANSIERINGSREGLER, DER FINDER ANVENDELSE PÅ SAMTLIGE MOBILITETSAKTIVITETER 

Tilskudsberettigede omkostninger 
Finansieringso

rdning 
Beløb Tildelingsregler 

Organisatorisk 
tilskud 

Omkostninger, som er 
direkte forbundet med 
gennemførelsen af 
mobilitetsaktiviteter 
(bortset fra opholds- og 
rejseudgifter for deltagere) 

Bidrag til 
enhedsomkost
ninger 

op til deltager nr. 100: 350 
EUR pr. deltager 

+ 

ud over deltager nr. 100: 200 
EUR pr. yderligere deltager 

Baseret på antal 
deltagere i 
mobilitetsaktiviteten. 

Tilskud ved 
særlige behov 

Yderligere omkostninger, 
som er direkte forbundet 
med deltagere med 
handicap 

Faktiske 
omkostninger 

Op til 100 % af de 
tilskudsberettigede 
omkostninger som godkendt 
af det nationale agentur   

Betinget: 
Anmodningen om 
finansielt tilskud skal 
være velbegrundet i en 
specifik 
ansøgningsblanket, når 
deltagerne er udvalgt 

Ekstraordinære 
omkostninger 

Omkostninger til at stille 
en finansiel garanti, hvis 
det nationale agentur 
anmoder herom. 

 

Ved mobilitet mellem 
programlande: 
Omkostninger til rejse til 
deltagere fra yderste 
periferi samt oversøiske 
territorier og regioner  

Faktiske 
omkostninger 

Omkostninger til finansiel 
garanti: 75 % af de 
tilskudsberettigede 
omkostninger. 

 

Dyre rejseomkostninger: op 
til 80 % af 
tilskudsberettigede 
omkostninger. 

Betinget: 
Anmodningen om 
finansielt tilskud skal 
være velbegrundet, 
når deltagerne er 
udvalgt 

ORGANISATORISK TILSKUD TIL TILSKUDSMODTAGEREN (VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER ELLER KONSORTIER): 

Det organisatoriske tilskud er et tilskud til omkostninger afholdt af institutionerne i forbindelse med aktiviteter, der 
understøtter studerendes og personales mobilitet, både ind og ud af landet, med henblik på overholdelse af Erasmus-
chartret for videregående uddannelse i programlande og principperne i Erasmus-chartret for videregående uddannelse, som 
de fremgår af de aftaler, der indgås med institutioner fra partnerlande. For eksempel:  
 

 aktiviteter på organisationsniveau sammen med partnerinstitutioner, herunder besøg hos potentielle partnere, 
med det formål at nå til enighed om vilkårene i de interinstitutionelle aftaler for udvælgelse, forberedelse, 
modtagelse og integration af deltagerne i mobilitetsaktiviteter og at ajourføre disse aftaler 
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 opdaterede kursuskataloger for internationale studerende 
 information og bistand til studerende og personale 
 udvælgelse af studerende og personale 
 udformning af uddannelsesaftalerne med henblik på at sikre fuld anerkendelse af alle elementerne af de 

studerendes uddannelser forberedelse og anerkendelse af mobilitetsaftaler for personale 
 sproglig og interkulturel forberedelse for både udrejsende og tilrejsende studerende, undervisere og ansatte, 

sideløbende med Erasmus+ Online Linguistic Support  
 fremme af integration af de tilrejsende deltagere i mobilitetsaktiviteter i den videregående uddannelsesinstitution 
 effektive mentor- og supervisionsordninger for deltagere i mobilitetsaktiviteter 
 specifikke ordninger, som skal sikre kvaliteten af praktikophold for studerende i virksomheder 
 anerkendelse af uddannelseskomponenter og relaterede meritter og udstedelse af eksamensudskrifter og tillæg til 

eksamensbeviser 
 støtte til deltagere i mobilitetsaktiviteter, når de vender tilbage, og udnyttelse af deres nyerhvervede kompetencer 

til fordel for den videregående uddannelsesinstitution og de medstuderende. 
 

 
Videregående uddannelsesinstitutioner i både program- og partnerlande forpligter sig til at overholde alle chartrets 
principper for at sikre mobilitet af høj kvalitet, herunder: sikre, at udrejsende deltagere i mobilitetsaktiviteter er godt 
forberedt på mobilitetsopholdet, bl.a. ved at have opnået de nødvendige sprogfærdigheder, og at der ydes passende 
sproglig bistand til indrejsende deltagere i mobilitetsaktiviteter. Eksisterende faciliteter i institutionerne kan benyttes til 
sprogundervisning. De videregående uddannelsesinstitutioner, der kan udbyde mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet for 
studerende, undervisere og ansatte, herunder sproglig bistand, til en lavere pris (eller fordi de finansieres via andre kilder 
end EU-tilskud), vil få mulighed for at overføre en andel af det organisatoriske tilskud til finansiering af flere 
mobilitetsaktiviteter. Omfanget af fleksibilitet i den henseende er nærmere angivet i tilskudsaftalen. 
 
Under alle omstændigheder vil tilskudsmodtagere være kontraktligt forpligtet til at levere mobilitetsservice af høj kvalitet, 
og deres resultater vil blive overvåget og kontrolleret af de nationale agenturer, som tager højde for feedback fra 
studerende og personale via Mobility Tool+, som de nationale agenturer og Kommissionen har direkte adgang til.  
 
Ved mobilitet indenfor programlande beregnes det organisatoriske tilskud ud fra antallet af udrejsende deltagere i 
mobilitetsaktiviteter (inklusive deltagere i mobilitetsaktiviteter, som ikke modtager EU-tilskud i hele mobilitetsperioden – se 
nedenfor) og indrejsende ansatte fra virksomheder, der underviser på en videregående uddannelsesinstitution, dvs. 
tilskudsmodtageren eller et medlem af det nationale mobilitetskonsortium. Deltagere i mobilitetsaktiviteter, der ikke 
modtager EU-tilskud i hele mobilitetsperioden, tæller som tilskudsmodtagende deltagere i mobilitetsaktiviteter, fordi de 
drager fordel af mobilitetsrammerne og de organisatoriske aktiviteter. Der ydes derfor også organisatorisk tilskud til disse 
deltagere. 
 
Ved mobilitet mellem program- og partnerlande beregnes det organisatoriske tilskud ud fra antallet af udrejsende deltagere 
fra programlande i mobilitetsaktiviteter og antallet af indrejsende deltagere fra partnerlande i mobilitetsaktiviteter. 
Deltagere i mobilitetsaktiviteter, der ikke har fået tilskud fra EU, må gerne tælles som støttede deltagere i 
mobilitetsaktiviteter, da de drager nytte af mobilitetsrammen og de organisatoriske aktiviteter.  
 
Hvis der er tale om nationale mobilitetskonsortier, kan tilskuddet fordeles blandt alle de nationale medlemmer i henhold til 
regler, de har aftalt indbyrdes. I forbindelse med mobilitet mellem partner- og programlande deles det organisatoriske 
tilskud på et gensidigt acceptabelt grundlag, som aftales indbyrdes mellem de deltagende institutioner. 
 

DELTAGERE I MOBILITETSAKTIVITETER, DER IKKE MODTAGER EU-TILSKUD  

Studerende, undervisere og ansatte, der ikke modtager EU-tilskud, er deltagere, der ikke modtager EU-tilskud til rejse- og 
opholdsudgifter, men som ellers opfylder alle mobilitetskriterier for studerende og personale og har alle fordelene ved at 
være Erasmus+-studerende eller undervisere og ansatte. De kan modtage regionale, nationale eller andre typer tilskud som 
bidrag til deres mobilitetsomkostninger. Deltagere i mobilitetsaktiviteter, der ikke modtager EU-tilskud, tæller med i de 
statistikker, som danner grundlag for de resultatindikatorer, der anvendes i forbindelse med fordelingen af EU-budgettet 
mellem landene, for såvel mobiliteter indenfor programlande og mobiliteter mellem program- og partnerlande. 

TILSKUD VED SÆRLIGE BEHOV 

En person med særlige behov er en potentiel deltager, hvis individuelle fysiske, psykiske eller helbredsmæssige situation er 
således, at hans/hendes deltagelse i projektet/mobilitetsaktionen ikke ville være mulig uden ekstra finansielt tilskud. 
Videregående uddannelsesinstitutioner, der har udvalgt studerende og/eller personale med særlige behov, kan ansøge om 
supplerende tilskud hos det nationale agentur til dækning af ekstraomkostninger ved deres deltagelse i 
mobilitetsaktiviteterne. For personer med særlige behov kan tilskuddet derfor være højere end de maksimale individuelle 
tilskudsbeløb, der er fastsat nedenfor. Videregående uddannelsesinstitutioner beskriver på deres website hvordan 
studerende, undervisere og ansatte med særlige behov kan ansøge om sådanne supplerende tilskud. 
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Der kan også opnås supplerende finansiering til studerende, undervisere og ansatte med særlige behov fra andre kilder på 
lokalt, regionalt og/eller nationalt niveau.  
 
Personer, der ledsager studerende, undervisere og ansatte med særlige behov, er berettigede til at modtage et tilskud 
tilsvarende faktiske omkostninger. 
 
Ved at underskrive Erasmus-chartret for videregående uddannelse forpligter de enkelte videregående 
uddannelsesinstitutioner sig til at sikre lige adgang og lige muligheder for deltagere fra alle baggrunde. Derfor kan 
studerende, undervisere og ansatte med særlige behov få gavn af de samme supporttjenester, som den modtagende 
institution tilbyder lokale studerende og lokalt personale.  

ANDRE FINANSIERINGSKILDER 

Studerende, undervisere og ansatte kan – ud over EU-tilskuddet eller i stedet for EU-tilskuddet (deltagere i 
mobilitetsaktiviteter, der ikke modtager EU-tilskud) – modtage regionale, nationale eller enhver anden type tilskud forvaltet 
af andre organisationer end det nationale agentur (f.eks. ministerier eller regionale myndigheder). Denne type tilskud med 
andre finansieringskilder end EU-budgettet er ikke omfattet af de beløb og intervaller, der er fastlagt i dette dokument. 

B) TILSKUD TIL MOBILITET FOR STUDERENDE  

Studerende modtager eventuelt et EU-tilskud som bidrag til deres rejse- og opholdsomkostninger under studie- eller 
praktikopholdet i udlandet. Disse beløb fastsættes af de nationale agenturer efter aftale med de nationale myndigheder 
og/eller de videregående uddannelsesinstitutioner baseret på objektive og gennemsigtige kriterier som beskrevet nedenfor. 
De nøjagtige beløb offentliggøres på de nationale agenturers og videregående uddannelsesinstitutioners websites. 
 
Programlandene er opdelt i følgende tre grupper:  

Gruppe 1 
Programlande med høje 

leveomkostninger 

Danmark, Irland, Frankrig, Italien, Østrig, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige, 
Liechtenstein og Norge 

Gruppe 2 
Programlande med mellemhøje 

leveomkostninger 

Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Spanien, Kroatien, Cypern, Luxembourg, 
Nederlandene, Portugal, Slovenien, Island og Tyrkiet 

Gruppe 3 
Programlande med lave 

leveomkostninger 

Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet og 
Makedonien 

 

MOBILITET INDEN FOR PROGRAMLANDE - KRITERIUM 1 - DEN STUDERENDES AFSENDER- OG MODTAGERLAND 

EU-tilskuddet til studerende afhænger af deres mobilitetsretning på følgende måde: 
 

 mobilitet fra ét land til et andet med tilsvarende leveomkostninger: De studerende modtager det mellemste EU-
tilskud 

 mobilitet fra ét land til et andet med højere leveomkostninger: De studerende modtager det højeste EU-tilskud 
 mobilitet fra ét land til et andet med lavere leveomkostninger: De studerende modtager det laveste EU-tilskud. 
 

De beløb, der er defineret af de nationale agenturer, ligger inden for følgende intervaller: 
 

 Mellemste EU-tilskud: Der anvendes et mellemhøjt interval, 200-450 EUR pr. måned, for mobilitetsaktiviteter til et 
land med tilsvarende leveomkostninger: a) fra gruppe 1 til gruppe 1, b) fra gruppe 2 til gruppe 2 og c) fra gruppe 3 
til gruppe 3. 

 
 Højeste EU-tilskud: Svarer til det mellemste interval, der anvendes af det nationale agentur, plus mindst 50 EUR og 

ligger på 250-500 EUR pr. måned. Dette tilskud finder anvendelse på mobilitetsaktiviteter til et land med højere 
leveomkostninger: a) fra gruppe 2 til gruppe 1 og b) fra gruppe 3 til gruppe 1 og 2. 

 
 Laveste EU-tilskud: Svarer til det mellemste interval, der anvendes af det nationale agentur, minus mindst 50 EUR 

og ligger på 150-400 EUR pr. måned. Dette tilskud finder anvendelse på mobilitetsaktiviteter til et land med lavere 
leveomkostninger: a) fra gruppe 1 til gruppe 2 og 3 og b) fra gruppe 2 til gruppe 3. 

 
I forbindelse med fastlæggelsen af de beløb, der tildeles tilskudsmodtagere i deres land, vurderer de nationale agenturer to 
specifikke kriterier: 
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 adgangen til og niveauet af medfinansiering fra private eller offentlige organer på lokalt, regionalt eller nationalt 

niveau som supplement til EU-tilskuddet 
 den generelle efterspørgsel efter studerende, som har til hensigt at studere eller modtage undervisning i 

udlandet.  
 

Nationale agenturer kan beslutte at give deres videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for fleksibilitet ved at 
fastsætte intervaller i stedet for beløb på nationalt niveau. Dette skal være velbegrundet, f.eks. i lande, hvor der er adgang 
til medfinansiering på regionalt eller institutionelt niveau. 
 

MOBILITET INDEN FOR PROGRAMLANDE - KRITERIUM 2 - SUPPLERENDE TILSKUD TIL SPECIFIKKE MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG AFSENDERLANDE/-
REGIONER 

Dårligt stillede studerende (bortset fra studerende med særlige behov) 
De nationale myndigheder kan sammen med de nationale agenturer, der er ansvarlige for gennemførelsen af Erasmus+ i et 
givet programland (på grundlag af en mulighed for at træde til/træde ud afhængigt af den støtte, der allerede tilbydes på 
nationalt niveau), beslutte, at alle videregående uddannelsesinstitutioner i deres land skal supplere den individuelle støtte 
fra deres EU-tilskud til dårligt stillede studerende (herunder flygtninge, asylsøgere og migranter) med et enkelt beløb på 
100-200 EUR pr. måned. Det nøjagtige månedlige beløb og de kriterier, der skal anvendes, bliver fastlagt på nationalt niveau 
af de nationale myndigheder.  
 
 
Studerende i praktikophold  
Studerende i praktikophold modtager et tillæg til EU-tilskuddet, som beløber sig til 100-200 EUR pr. måned. Det nøjagtige 
niveau fastlægges af de nationale agenturer og/eller de videregående uddannelsesinstitutioner i forhold til efterspørgslen 
efter og niveauet af medfinansiering til denne type mobilitet. Under alle omstændigheder skal der være tale om samme 
niveau for alle studerende i samme videregående uddannelsesinstitution, uafhængigt af et eventuelt tillæg og/eller bidrag i 
naturalier, som den studerende måtte modtage fra værtsvirksomheden. Dårligt stillede studerende, som deltager i et 
praktikophold, er berettiget til at modtage tillægget for dårligt stillede studerende i stedet for tillægget for studerende i 
praktikophold, hvis tillægget til praktikophold er lavere.  
 
 
Studerende fra programlande og regioner i den yderste periferi  
På grund af de begrænsninger, der er forbundet med fjern beliggenhed i forhold til andre programlande, modtager 
studerende fra regionerne i den yderste periferi, Cypern, Island, Malta og oversøiske lande og territorier følgende højere 
beløb for individuelt tilskud: 
 

Fra Til Beløb 

Regioner i den yderste periferi, Cypern, Island 
og Malta samt oversøiske lande og territorier 

Gruppe 1-lande 750 EUR pr. måned 

Gruppe 2-lande 700 EUR pr. måned 

Gruppe 3-lande 650 EUR pr. måned 

  
Ud over ovenstående beløb for individuelt tilskud modtager studerende fra de pågældende lande følgende tillæg til 
dækning af rejseomkostninger: 
 

Rejseafstand
31

 Beløb 

10-99 km: 20 EUR pr. deltager 

100-499 km: 180 EUR pr. deltager 

500-1 999 km: 275 EUR pr. deltager 

2 000-2 999 km: 360 EUR pr. deltager 

3 000-3 999 km: 530 EUR pr. deltager 

4 000-7 999 km: 820 EUR pr. deltager 

8 000 km eller derover: 1300 EUR pr. deltager 

 
Tillægget for praktikophold eller tillægget til dårligt stillede studerende er ikke relevante i dette tilfælde. 
 

                                                 
31  Baseret på rejseafstand pr. deltager. Rejseafstanden skal beregnes ved hjælp af Kommissionens afstandsberegner 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Afstanden for rejsen én vej skal bruges til at beregne beløbet for det EU-tilskud, der 
ydes til rejsen tur-retur. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Niveau for finansielt tilskud fastlagt af videregående uddannelsesinstitutioner 
Under alle omstændigheder skal videregående uddannelsesinstitutioner opfylde følgende principper og kriterier, når de 
fastlægger og/eller anvender EU-satserne i deres institution: 
 

 Når satserne er defineret af institutionerne, skal disse fastholdes gennem hele mobilitetsprojektets varighed. Det 
er ikke muligt at hæve eller sænke tilskudsniveauet inden for samme projekt.   

 Satserne skal fastlægges og/eller anvendes på en objektiv og gennemsigtig måde, idet der tages højde for alle de 
principper og metoder, der er beskrevet ovenfor (dvs. under hensyntagen til mobilitetsretningen og supplerende 
specifik finansiering) 

 Der skal anvendes samme tilskudsniveau for alle studerende, der rejser til samme gruppe lande til samme type 
mobilitetsophold, dvs. studieophold eller praktikophold (bortset fra dårligt stillede studerende eller studerende 
med særlige behov).  

 

MOBILITET MELLEM PROGRAM- OG PARTNERLANDE   

 
De individuelle tilskudsbeløb er følgende: 
 

Fra Til Beløb 

Tilskudsberettigede 
partnerlande 

Gruppe 1-programlande 850 EUR pr. måned 

Gruppe 2-programlande 800 EUR pr. måned 

Gruppe 3-programlande 750 EUR pr. måned 

Programlande Partnerlande 650 EUR pr. måned 

 
Studerende, der rejser til eller fra partnerlande, modtager derudover følgende tillæg til dækning af rejseomkostninger: 
 

Rejseafstand
32

 Beløb 

100-499 km: 180 EUR pr. deltager 

500-1 999 km: 275 EUR pr. deltager 

2 000-2 999 km: 360 EUR pr. deltager 

3 000-3 999 km: 530 EUR pr. deltager 

4 000-7 999 km: 820 EUR pr. deltager 

8 000 km eller derover: 1 100 EUR pr. deltager 

 

                                                 
32  Baseret på rejseafstand pr. deltager. Rejseafstanden skal beregnes ved hjælp af Kommissionens afstandsberegner 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Afstanden for rejsen én vej skal bruges til at beregne beløbet for det EU-tilskud, der 
ydes til rejsen tur-retur. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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uddannelser 

C) TILSKUD TIL PERSONALES MOBILITET 

Personale modtager et EU-tilskud som bidrag til deres rejse- og opholdsomkostninger under opholdet i udlandet som følger: 
 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Rejser 

Bidrag til deltagernes 
rejseomkostninger fra 
oprindelseslandet til stedet for 
aktiviteten og retur 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 km:  

a. Personales mobilitet mellem programlande: 20 EUR pr. 
deltager 

b. Personales mobilitet mellem program- og partnerlande: 0 
EUR pr. deltager 

Baseret på rejseafstand pr. deltager. 
Rejseafstanden skal beregnes ved 
hjælp af Kommissionens 
afstandsberegner

33
. Ansøgeren skal 

angive afstanden for rejsen én vej skal 
for at beregne beløbet for det EU-
tilskud, der ydes til rejsen tur-retur

34
. 

 

Ved rejseafstand på 100-499 km:  

180 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 500-1 999 km:  

275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  

360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km:  

530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  

820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km: 

a. Personales mobilitet mellem programlande:  

 1300 EUR pr. deltager 

b. Personales mobilitet mellem program- og partnerlande: 
1 000 EUR pr. deltager 

Tillæg for høje 
indenlandske 
rejseomkostninger 
[kun for mobilitet 

Yderligere støtte:  

 til returrejse til hovedlufthavn 
og/eller tog-/busstation i 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

For indenlandske rejseomkostninger, der overstiger 225 EUR:  

180 EUR pr. deltager (herunder ledsagere) pr. returrejse
35

 

For høje indenlandske 
rejseomkostninger, der overstiger 225 
EUR (pr. returrejse), og såfremt disse 
omkostninger er begrundede, når 

                                                 
33

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
34 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-
tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).     
35 I begrænset omfang kan en deltager have ret til at modtage to tillæg for høje indenlandske rejseomkostninger med henblik på deltagelse i samme mobilitetsaktivitet: et tillæg for at komme til hovedlufthavn og/eller tog-/busstation i hjemlandet 

og endnu et tillæg for at komme til en fjerntliggende destination i destinationslandet.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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mellem 
programlande] 

hjemlandet 

og/eller 

 til returrejse til fjerntliggende 
endelig destination (fra ho-
vedlufthavn og/eller tog-
/busstation i destinationslan-
det)  

 

deltagere er blevet udvalgt.  

Individuelt 

tilskud  

Omkostninger, som er direkte 
forbundet med deltagernes ophold 
under aktiviteten 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

op til den 14. aktivitetsdag: A1.1 ved mobilitet mellem 
programlande, eller A1.2 ved mobilitet mellem program- og 
partnerlande, pr. dag pr. deltager 

+ 

fra den 15. til den 60. aktivitetsdag: 70 % af A1.1 ved mobilitet 
mellem programlande, eller A1.2 ved mobilitet mellem program- og 
partnerlande, pr. dag pr. deltager 

Baseret på opholdets varighed pr. 
deltager (om nødvendigt inklusive én 
rejsedag før aktiviteten og én 
rejsedag efter aktiviteten). 
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Del B – Mobilitetsprojekter for elever, undervisere og øvrige medarbejdere på 
erhvervsrettede grund- og efteruddannelser 

TABEL A – INDIVIDUELT TILSKUD (BELØB I EURO PR. DAG)  

Beløbene afhænger af destinationslandet. Beløbene vil blive fastlagt inden for intervallerne i tabellen nedenfor. I forbindelse 
med fastlæggelsen af de beløb, der udbetales til tilskudsmodtagere i deres land, vurderer de nationale agenturer, efter 
aftale med de nationale myndigheder, to specifikke kriterier: 
 

 adgangen til og niveauet af medfinansiering fra private eller offentlige organer på lokalt, regionalt eller nationalt 
niveau som supplement til EU-tilskuddet 

 den generelle efterspørgsel efter personale, som har til hensigt at undervise eller modtage undervisning i 
udlandet.  

 
Der skal anvendes samme procentsats inden for intervallet på samtlige destinationslande. Det er ikke muligt at give samme 
beløb for alle destinationslande. 
 

 Personale fra programlande Personale fra partnerlande 

Destinationsland 

 
Minimum-maksimum (pr. dag) Beløb (pr. dag) 

 A1.1 A1.2 

Danmark, Irland, Nederlandene, Sverige og 
Det Forenede Kongerige  

80-160 160 

 Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Grækenland, 
Frankrig, Italien, Cypern, Luxembourg, 

Ungarn, Østrig, Polen, Rumænien, Finland, 
Island, Liechtenstein, Norge og Tyrkiet  

70-140 140 

Tyskland, Spanien, Letland, Malta, Portugal, 
Slovakiet og Makedonien Estland, Kroatien, 

Litauen og Slovenien   
60-120 120 

Estland, Kroatien, Litauen og Slovenien 50-100 100 

Partnerlande 160 Ikke berettiget 

 
I forbindelse med mobilitetsaktiviteter mellem programlande kan nationale agenturer beslutte at give deres videregående 
uddannelsesinstitutioner mulighed for fleksibilitet ved at fastsætte intervaller i stedet for beløb på nationalt niveau. Dette 
skal være velbegrundet, f.eks. i lande, hvor der er adgang til medfinansiering på regionalt eller institutionelt niveau. De 
nøjagtige beløb offentliggøres på de nationale agenturers og videregående uddannelsesinstitutioners websteder. 
 

DELTAGERE FRA/TIL REGIONER I DEN YDERSTE PERIFERI SAMT OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIER 

 
I overensstemmelse med forordningen bag Erasmus+ Programmet, der opfordrer til at tage hensyn til begrænsninger 
forårsaget af regioner i den yderste periferi samt oversøiske lande og territoriers (OLT) afsides beliggenhed i udførslen af 
programmet, er særlige finansieringsregler sat ind for at yde tilskud til dyre rejseomkostninger for deltagere fra regioner i 
den yderste periferi samt OLT-lande, der er utilstrækkeligt dækket af standard finansieringsreglerne (baseret på bidrag til 
enhedsomkostninger pr. afstandsinterval).  
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Deltagere i mobilitetsprojekter vil kunne gøre krav på tilskud til rejseomkostninger for deltagere fra/til regioner i den yderste 
perifere og OLT-lande under budgetoverskriften "ekstraordinære omkostninger" (op til 80 % af de samlede 
tilskudsberettigede omkostninger). Dette vil kunne godkendes givet at ansøgeren kan redegøre for at standard 
finansieringsreglerne (baseret på bidrag til enhedsomkostninger pr. afstandsinterval) ikke dækker mindst 70 % af 
deltagernes rejseomkostninger. 
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Del B – Mobilitetsprojekter for elever, undervisere og øvrige medarbejdere på 
erhvervsrettede grund- og efteruddannelser 

MOBILITETSPROJEKTER FOR ELEVER, UNDERVISERE OG ANSATTE PÅ ERHVERVSRETTEDE GRUND- 

OG EFTERUDDANNELSER  

Et mobilitetsprojekt for erhvervsrettede grund- og efteruddannelser kan omfatte en eller flere af nedenstående aktiviteter: 
 

 
Elevers mobilitet 
 
 et uddannelses- eller praktikophold i udlandet på op til 12 måneder som led i en erhvervsuddannelse. 
 
Denne aktivitet er åben for elever på erhvervsskoler, herunder produktionsskoler. Disse elever opholder sig i et andet land 
som led i en erhvervsuddannelse. Eleverne modtages enten af en arbejdsplads (i en virksomhed eller en anden relevant 
organisation) eller af en erhvervsskole (med perioder med arbejdsbaseret læring i en virksomhed eller en anden relevant 
organisation).  
 
De enkelte mobilitetsaktiviteter finder sted inden for en kvalitetsramme, som sende- og modtageorganisationen tidligere 
har truffet aftale om med henblik på at sikre høj kvalitet i aktiviteten, herunder en "learning agreement".  
Læringsresultaterne anerkendes og valideres formelt på institutionelt niveau, læringsindholdet tilpasses efter behov for at 
sikre, at mobilitetsperioden i udlandet passer fornuftigt ind i det uddannelsesforløb, eleven på erhvervsuddannelsen er 
tilmeldt. 
For at styrke unges beskæftigelsesegnethed og lette deres overgang til arbejdsmarkedet kan nyuddannede fra 
erhvervsskoler eller virksomheder, der tilbyder erhvervsuddannelse, også deltage i denne aktivitet.  

 
Medarbejdermobilitet  
 
 undervisnings/kursusopgaver: Denne aktivitet giver personale på erhvervsskoler mulighed for at undervise på en 

partnererhvervsskole i udlandet. Den gør det også muligt for ansatte i virksomheder at undervise på en 
erhvervsuddannelsesinstitution i udlandet.  

 efteruddannelse af personale: Denne aktivitet giver tilskud til den faglige udvikling af personale på 
erhvervsuddannelser i form af ophold på en arbejdsplads eller en "job shadowing"-/observationsperiode i udlandet i 
en virksomhed eller i anden organisation inden for erhvervsuddannelse. 

 
Erasmus+ giver tilskud til læringsmobilitet for medarbejdere, som: 
 
- er led i de deltagende organisationers strategi (der har til formål at modernisere og internationalisere deres mission)  
- opfylder klart definerede behov for personaleudvikling og ledsages af passende udvælgelses-, forberedelses- og 

opfølgningsforanstaltninger 
- sikrer, at læringsresultaterne for det deltagende personale anerkendes behørigt, og at de formidles og i vid 

udstrækning anvendes i organisationen. 
 
Disse aktiviteter giver personale på erhvervsskoler mulighed for at opnå kompetencer, der imødekommer behov hos dårligt 
stillede elever. Grundet den nuværende situation med unge migranter, flygtninge og asylansøgere kan der også gives tilskud 
til projekter, der udvikler personale inden for områderne: undervisning af flygtningebørn, interkulturelle klasseværelser, 
andetsprogsundervisning til unge, klasseværelsesforløb i tolerance og diversitet.  
 

 

HVILKEN ROLLE SPILLER DE ORGANISATIONER, DER DELTAGER I PROJEKTET? 

Deltagende organisationer, der er involveret i mobilitetsprojektet, varetager følgende opgaver:  
 

 Ansøgerorganisationen: ansvarlig for at ansøge om mobilitetsprojektet, underskrive og forvalte tilskudsaftalen 
samt for afrapportering. Ansøgeren kan være koordinator af et konsortium: som har til opgave at lede et nationalt 
mobilitetskonsortium bestående af partnerorganisationer fra samme land, som skal udsende elever og personale 
på erhvervsrettet grund- og efteruddannelser til aktiviteter i udlandet. Det nationale konsortiums koordinator kan 
også fungere som sendeorganisation, men gør det ikke nødvendigvis. 

 Sendeorganisationen: ansvarlig for at udvælge elever/personale på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser 
og sende dem til udlandet. 

 Modtageorganisationen: ansvarlig for at modtage elever/personale på erhvervsrettede grund- og 
efteruddannelser i udlandet og tilbyde dem et aktivitetsprogram eller for at modtage en ansat på en 
erhvervsuddannelse som underviser. 
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 Formidlende organisation: en organisation, der er aktiv på arbejdsmarkedet eller på uddannelses- og 
ungdomsområdet. Der er tale om en partner i et nationalt mobilitetskonsortium, men ikke en sendeorganisation. 
Organisationens rolle kan være at tage del i og lette de administrative procedurer for de udsendende 
organisationer inden for erhvervsuddannelse og sikre bedre overensstemmelse mellem lærlingenes/elevernes 
profiler og virksomhedernes behov i forbindelse med praktikophold og bidrage til forberedelsen af deltagerne. 

  
Sende- og modtageorganisationerne skal, sammen med eleverne/personalet, være nået til enighed om de aktiviteter, 
eleverne (i en "learning agreement") eller personalet skal deltage i (i en "mobility agreement") inden mobilitetsperiodens 
start. Disse aftaler definerer de læringsresultater, der er målet for opholdet i udlandet, indeholder bestemmelser om formel 
anerkendelse og angiver de enkelte parters rettigheder og forpligtelser. 
Elever på erhvervsuddannelser, der skal deltage i mobilitetsaktiviteter med en varighed på mindst 19 dage, er berettigede til 
at modtage sproglig forberedelse og støtte. Der iværksættes gradvist sproglig onlinesupport i løbet af programmet. 
Kommissionen gør den tilgængelig for tilskudsberettigede deltagere med henblik på at vurdere deres fremmedsproglige 
kompetencer og tilbyder om nødvendigt den mest hensigtsmæssige sprogundervisning før og/eller under 
mobilitetsaktiviteten (yderligere oplysninger findes i bilag I til denne guide).  
 
Ved mobilitetsprojekter for erhvervsrettede grund- og efteruddannelser kan ansøgerorganisationer vælge mellem at ansøge 
med eller uden Erasmus+-chartret for mobilitet inden for erhvervsuddannelse, afhængigt at hvorvidt de involverede 
organisationer er blevet tildelt et charter eller ej i løbet af det foregående år. Kriterierne for tilskudsberettigelse ved disse to 
ansøgningsmetoder er beskrevet herunder.   
 
 

MOBILITETSPROJEKTER FOR ELEVER OG PERSONALE PÅ ERHVERVSRETTEDE GRUND- OG EFTERUDDANNELSER UDEN 

ERASMUS+-CHARTRET FOR MOBILITET INDEN FOR ERHVERVSUDDANNELSE 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE PROJEKTET?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som et mobilitetsprojekt inden for erhvervsuddannelse skal opfylde 
for at være berettiget til et Erasmus+-tilskud:  

OVERORDNEDE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Tilskudsberettigede 
aktiviteter 

Et mobilitetsprojekt inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse skal omfatte en eller 
flere af nedenstående aktiviteter:  

 ophold for elever på erhvervsuddannelser på erhvervsuddannelsesinstitutioner i udlandet 

 praktikophold for elever på erhvervsuddannelser i virksomheder i udlandet 

 gæsteundervisning i udlandet 

 efteruddannelse af lærere, vejledere, administrative medarbejdere og 
uddannelsesansvarlige i udlandet. 
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Del B – Mobilitetsprojekter for elever, undervisere og øvrige medarbejdere på 
erhvervsrettede grund- og efteruddannelser 

Tilskudsberettigede 
deltagende 
organisationer 

En deltagende organisation kan være: 

  en offentlig eller privat organisation (eller dens filialer), der er aktiv inden for 
erhvervsrettet grund- og efteruddannelse (defineret som en 
erhvervsuddannelsesorganisation) eller 

 en offentlig eller privat organisation, der er aktiv på arbejdsmarkedet eller på 
uddannelses- og ungdomsområdet.  

Der kan f.eks. være tale om: 

 en erhvervsskole/en erhvervsuddannelsesinstitution/et erhvervsuddannelses-
center 

 en offentlig eller privat lille, mellemstor eller stor virksomhed (herunder social-
økonomiske virksomheder) 

 en af arbejdsmarkedets parter eller en anden repræsentant fra arbejdsmarkedet, 
herunder handelskamre, brancheforeninger og fagforeninger 

 en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau 

 et forskningsinstitut 

 en fond 

 en skole/et institut/et uddannelsescenter (på et hvilket som helst niveau, fra 
børnehave til gymnasiale uddannelser, herunder voksenuddannelser) 

 en almennyttig organisation, forening eller NGO 

 et organ, der tilbyder erhvervsvejledning, karriererådgivning og informations-
ydelser. 

 en instans, der er ansvarlig for politikker inden for erhvervsuddannelse. 

Deltagende organisationer skal være etableret i et programland. 

Hvem kan ansøge? 

 En erhvervsuddannelsesorganisation (eller dens filialer), der sender elever og 
personale til udlandet 

 Koordinatoren af et nationalt mobilitetskonsortium.  

Enkeltpersoner kan ikke ansøge direkte om et tilskud. 

Antal deltagende 
organisationer 

En mobilitetsaktivitet er tværnational og omfatter mindst to deltagende organisationer (mindst 
én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra forskellige programlande.  

Hvis der er tale om projekter, der præsenteres af et nationalt mobilitetskonsortium, skal alle 
medlemmer af konsortiet være fra samme programland og være kendt på tidspunktet for 
ansøgningen om et tilskud. Et konsortium skal omfatte mindst tre 
erhvervsuddannelsesinstitutioner.  

Projektets varighed 
Et til to år. Ansøgeren skal vælge varighed i forbindelse med ansøgningen baseret på projektets 
mål og den type aktiviteter, der er planlagt.  

Hvor ansøger man?  Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret. 

Hvornår ansøger man? 

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 2. februar kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes mellem den 1. juni og den 31. december samme år. 

 

Mulig yderlig ansøgningsfrist:  

 

De nationale agenturer kan organisere en ekstra ansøgningsrunde, i tilfælde af uopbrugte 
midler, hvorom reglerne fremsat i denne guide også vil gælde. De nationale agenturer vil 
kommunikere denne mulighed via deres hjemmeside.  

 

Hvis en ekstra runde organiseres, vil ansøgere skulle indsende deres tilskudsansøgning senest 
den 4. oktober kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. januar og den 
31. maj det efterfølgende år.  

 

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 
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Andre kriterier 

En erhvervsuddannelsesinstitution (eller dens filialer) eller et nationalt mobilitetskonsortium 
må kun ansøge én gang pr. udvælgelsesrunde. En erhvervsuddannelsesinstitution kan imidlertid 
være en del af eller koordinere flere forskellige nationale mobilitetskonsortier, som ansøger på 
samme tid.  

YDERLIGERE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE I FORBINDELSE MED MOBILITET FOR ELEVER 

Aktivitetens varighed To uger (dvs. ti arbejdsdage) til 12 måneder, eksklusive rejsetid.  

Sted(er) for aktiviteten Deltagere skal gennemføre deres mobilitetsaktivitet i udlandet i et andet programland. 

Tilskudsberettigede 
deltagere 

Elever på erhvervsuddannelser (hvis uddannelse typisk omfatter arbejdsbaseret læring), som 
har bopæl i sendeorganisationens hjemland. Personer, der ledsager elever på 
erhvervsuddannelser i udlandet. 

Nyuddannede fra en erhvervsskole eller en virksomhed (dvs. tidligere elever og lærlinge) kan 
også deltage i aktiviteten. Nyuddannede skal gennemføre deres uddannelsesophold i udlandet 
senest ét år, efter at de afsluttede deres uddannelse. 

YDERLIGERE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE I FORBINDELSE MED MOBILITET FOR PERSONALE 

Aktivitetens varighed 
To dage til to måneder, eksklusive rejsetid.  

Minimumsgrænsen på 2 dage skal være hinanden følgende dage.  

Sted(er) for aktiviteten Deltagere skal gennemføre deres mobilitetsaktivitet i udlandet i et andet programland. 

Tilskudsberettigede 
deltagere 

Personale med ansvar for erhvervsuddannelse (f.eks. undervisere, kursusledere, internationale 
mobilitetsmedarbejdere, personale med administrative opgaver eller vejledningsopgaver osv.), 
som arbejder i sendeorganisationen/-organisationerne, såvel som personale involveret i 
strategisk udvikling af organisationen.  

I forbindelse med undervisnings-/kursusopgaver er aktionen også åben for personer fra 
virksomheder, den offentlige sektor og/eller civilsamfundsorganisationer.  

Derudover er aktionen, i forbindelse med undervisnings/kursusopgaver, åben for kursusledere 
fra virksomheder i et andet programland, der er blevet inviteret til at undervise hos den 
søgende erhvervsuddannelse og/eller hos relevante organisationer i konsortiet. 

 
Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger 
om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.  
 

TILDELINGSKRITERIER  

Projekter vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 
(højst 30 point) 
 

 Forslagets relevans for: 

- målene for aktionen (se afsnittet "Hvad er formålet med mobilitets-
projekter?") 

- behovene og målene for de deltagende organisationer og for de en-
kelte deltagere, med særligt hensyn til hvad der er specificeret i den 
europæiske udviklingsplan. 

 I hvilket omfang det foreslåede projekt er egnet til at: 

- skabe læringsresultater af høj kvalitet for deltagerne 

- styrke de deltagende organisationers kapacitet og internationale di-
mension 
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Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 40 point) 
 
 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i alle projektfaser (forberedelse og 
gennemførelse af mobilitetsaktiviteter og opfølgning) 

 Sammenhæng mellem projektmålsætningerne og de foreslåede aktiviteter 

 Kvaliteten af ansøgerorganisationens europæiske udviklingsplan 

 Kvaliteten af de praktiske foranstaltninger samt forvaltnings- og 
støttemetoderne 

 Kvaliteten af forberedelsen af deltagerne 

 Kvaliteten af metoder til anerkendelse og validering af deltageres 
undervisningsresultater og konsekvent brug af europæiske 
gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer 

 Formålstjenligheden af metoder til udvælgelse af deltagere til og/eller 
inddragelse af deltagere i mobilitetsaktiviteterne 

 Hvis det er relevant, kvaliteten af samarbejdet og kommunikationen 
mellem de deltagende organisationer og med andre interessenter 

Indvirkning og formidling 
(højst 30 point) 
 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af projektet 

 Projektets potentielle effekt: 

- på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid 

- på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direk-
te i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk ni-
veau. 

 Formålstjenligheden og kvaliteten af metoder til formidling af projektresul-
taterne i og uden for de deltagende organisationer. 

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det 
højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne 
"projektets relevans" og "effekt og formidling" og mindst 20 point for kategorien "kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse"). 

TILSKUD 

Det maksimale tilskudsbeløb til udvalgte projekter afhænger af en række elementer: 
 

 antal og varighed af de mobilitetsperioder, der ansøges om 
 ansøgernes tidligere resultater med hensyn til antal mobilitetsperioder, god kvalitet i gennemførelsen af 

aktiviteterne og forsvarlig økonomisk forvaltning, hvis ansøgeren tidligere har modtaget et tilsvarende tilskud 
 det samlede nationale budget, der er afsat til mobilitetsaktionen. 

 

HVAD BØR DU ELLERS VIDE OM AKTIONEN? 

DELTAGERE FRA/TIL REGIONER I DEN YDERSTE PERIFERI SAMT OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIER 

I overensstemmelse med forordningen bag Erasmus+ Programmet, der opfordrer til at tage hensyn til begrænsninger 
forårsaget af regioner i den yderste periferi samt oversøiske lande og territoriers (OLT) afsides beliggenhed i udførslen af 
programmet, er særlige finansieringsregler sat ind for at yde tilskud til dyre rejseomkostninger for deltagere fra/til regioner i 
den yderste periferi samt OLT-lande, der er utilstrækkeligt dækket af standard finansieringsreglerne (baseret på bidrag til 
enhedsomkostninger pr. afstandsinterval).  
 
Ansøgere til mobilitetsprojekter vil kunne gøre krav på tilskud til rejseomkostninger for deltagere fra/til regioner i den 
yderste perifere og OLT-lande under budgetoverskriften "ekstraordinære omkostninger" (op til 80 % af de samlede 
tilskudsberettigede omkostninger). Se "Hvilke finansieringsregler gælder?". Dette vil kunne godkendes givet at ansøgeren 
kan redegøre for at standard finansieringsreglerne (baseret på bidrag til enhedsomkostninger pr. afstandsinterval) ikke 
dækker mindst 70 % af deltagernes rejseomkostninger. 
 

YDERLIGERE INFORMATION 

Flere obligatoriske kriterier og yderligere nyttige oplysninger om aktionen findes i bilag I til denne guide. Interesserede 
organisationer opfordres til at læse de relevante afsnit i dette bilag grundigt før de søger om finansielt tilskud.  
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MOBILITETSPROJEKTER FOR STUDERENDE OG PERSONALE PÅ ERHVERVSUDDANNELSER MED ERASMUS+-CHARTRET FOR 

MOBILITET INDEN FOR ERHVERVSUDDANNELSE 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE PROJEKTET?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som et mobilitetsprojekt inden for erhvervsuddannelse med 
Erasmus+-chartret for mobilitet inden for erhvervsuddannelse skal opfylde for at være berettiget til et Erasmus+-tilskud:  

OVERORDNEDE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Hvem kan ansøge? 
Individuelle organisationer eller konsortier, grundlagt i et programland, der er indehaver af 
Erasmus+-chartret for mobilitet inden for erhvervsuddannelse

36
.  

 

 

Tilskudsberettigede 
aktiviteter 

 

Et mobilitetsprojekt inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse skal omfatte en eller 
flere af nedenstående aktiviteter:  

 ophold for elever på erhvervsuddannelser på erhvervsuddannelsesinstitutioner i 
udlandet 

 praktikophold for elever på erhvervsuddannelser i virksomheder i udlandet 

 gæsteundervisning i udlandet  
 efteruddannelse af lærere, vejledere, administrative medarbejdere og 

uddannelsesansvarlige i udlandet. 
 

Antal deltagende 
organisationer  

En mobilitetsaktivitet er tværnational og omfatter mindst to deltagende organisationer (mindst 
én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra forskellige programlande.  

Hvis der er tale om projekter, der præsenteres af et nationalt mobilitetskonsortium, der er 
indehaver af Erasmus+-chartret for mobilitet inden for erhvervsuddannelse, skal sende- og 
modtagerorganisationer være fra forskellige lande.  

Projektets varighed Et til to år. Ansøgeren skal vælge varighed i forbindelse med ansøgningen. 

Hvor ansøger man?  Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.  

Hvornår ansøger man? 

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 2. februar kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes mellem den 1. juni og den 31. december samme år. 

 

Mulig yderlig ansøgningsfrist:  

De nationale agenturer kan organisere en ekstra ansøgningsrunde, i tilfælde af uopbrugte 
midler, hvorom reglerne fremsat i denne guide også vil gælde. De nationale agenturer vil 
kommunikere denne mulighed via deres hjemmeside.  

 

Hvis en ekstra runde organiseres, vil ansøgere skulle indsende deres tilskudsansøgning senest 
den 4. oktober kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. januar og den 
31. maj det efterfølgende år.  

 

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

Andre kriterier 
En erhvervsuddannelsesinstitution eller et nationalt mobilitetskonsortium må kun ansøge én 
gang pr. udvælgelsesrunde. En erhvervsuddannelsesinstitution kan imidlertid være en del af 
eller koordinere flere forskellige nationale mobilitetskonsortier, som ansøger på samme tid. 

 

YDERLIGERE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE I FORBINDELSE MED MOBILITET FOR ELEVER 

Aktivitetens varighed To uger (dvs. ti arbejdsdage) til 12 måneder, eksklusive rejsetid.  

Sted(er) for aktiviteten Deltagere skal gennemføre deres mobilitetsaktivitet i udlandet i et andet programland. 

                                                 
36

 For mere information om chartret, læs afsnittet "Erasmus+-chartret for mobilitet inden for erhvervsuddannelser" og Bilag I i denne guide. 
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Tilskudsberettigede 
deltagere 

Elever på erhvervsuddannelser (hvis uddannelse typisk omfatter arbejdsbaseret læring), som 
har bopæl i sendeorganisationens hjemland. Personer, der ledsager elever på 
erhvervsuddannelser i udlandet. 

Nyuddannede fra en erhvervsskole eller en virksomhed (dvs. tidligere elever og lærlinge) kan 
også deltage i aktiviteten. Nyuddannede skal gennemføre deres uddannelsesophold i udlandet 
senest ét år, efter at de afsluttede deres uddannelse. 

YDERLIGERE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE I FORBINDELSE MED MOBILITET FOR PERSONALE 

Aktivitetens varighed 
To dage til to måneder, eksklusive rejsetid. 

Minimumsgrænsen på 2 dage skal være hinanden følgende dage. 

Sted(er) for aktiviteten Deltagere skal gennemføre deres mobilitetsaktivitet i udlandet i et andet programland. 

Tilskudsberettigede 
deltagere 

Personale med ansvar for erhvervsuddannelse (f.eks. undervisere, kursusledere, internationale 
mobilitetsmedarbejdere, personale med administrative opgaver eller vejledningsopgaver osv.), 
som arbejder i sendeorganisationen/-organisationerne, såvel som personale involveret i 
strategisk udvikling af organisationen.    

I forbindelse med undervisnings-/kursusopgaver er aktionen også åben for personer fra 
virksomheder, den offentlige sektor og/eller civilsamfundsorganisationer.  

Derudover er aktionen, i forbindelse med undervisnings/kursusopgaver, åben for kursusledere 
fra virksomheder, der er blevet inviteret til at undervise hos den søgende erhvervsuddannelse 
og/eller hos relevante organisationer i konsortiet. 

 
Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger 
om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

TILDELINGSKRITERIER FOR ANSØGNINGER FRA INDEHAVERE AF ERASMUS+-CHARTRET FOR MOBILITET INDEN FOR ERHVERVSUDDANNELSE  

Der er ingen kvalitativ bedømmelse (kvaliteten er blevet bedømt i forbindelse med ansøgning om selve chartret for 
mobilitet) og således ingen tildelingskriterier. 
 
Enhver tilskudsberettiget ansøgning vil modtage tilskud (efter kontrol af berettigelse). 
 
Det maksimale tilskudsbeløb til udvalgte projekter afhænger af en række elementer: 
 

 antal og varighed af de mobilitetsperioder, der ansøges om 
 ansøgernes tidligere resultater med hensyn til antal mobilitetsperioder, god kvalitet i gennemførelsen af 

aktiviteterne og forsvarlig økonomisk forvaltning, hvis ansøgeren tidligere har modtaget et tilsvarende tilskud 
 det samlede nationale budget, der er afsat til mobilitetsaktionen. 

HVILKEN AKKREDITERING SKAL ANSØGERE HAVE TIL DETTE MOBILITETSPROJEKT? 

ERASMUS+-CHARTRET FOR MOBILITET INDEN FOR ERHVERVSUDDANNELSE 

Erasmus+-chartret for mobilitet inden for erhvervsuddannelse søger at forbedre europæiske internationaliseringsstrategier 
inden for erhvervsuddannelsesområdet, samt at gøre dem mere bæredygtige og således øge kvaliteten og kvantiteten af 
transnationale mobiliteter inden for området. Indkaldelser til uddeling af Erasmus+-chartret for mobilitet inden for 
erhvervsuddannelse publiceres årligt på nationale agenturers hjemmeside  

Organisationer, som tildeles chartret, har mulighed for at ansøge på en forenklet måde under Erasmus+ Key Action 1, 
mobilitetsaktiviteter for studerende og personale på erhvervsuddannelser.  

 

HVAD BØR DU ELLERS VIDE OM AKTIONEN? 

DELTAGERE FRA/TIL REGIONER I DEN YDERSTE PERIFERI SAMT OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIER 

I overensstemmelse med forordningen bag Erasmus+ Programmet, der opfordrer til at tage hensyn til begrænsninger 
forårsaget af regioner i den yderste periferi samt oversøiske lande og territoriers (OLT) afsides beliggenhed i udførslen af 
programmet, er særlige finansieringsregler sat ind for at yde tilskud til dyre rejseomkostninger for deltagere fra regioner i 
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den yderste periferi samt OLT-lande, der er utilstrækkeligt dækket af standard finansieringsreglerne (baseret på bidrag til 
enhedsomkostninger pr. afstandsinterval). 
 
Ansøgere til mobilitetsprojekter vil kunne gøre krav på tilskud til rejseomkostninger for deltagere fra regioner i den yderste 
perifere og OLT-lande under budgetoverskriften "ekstraordinære omkostninger" (op til 80 % af de samlede 
tilskudsberettigede omkostninger). Se "Hvilke finansieringsregler gælder?". Dette vil kunne godkendes givet at ansøgeren 
kan redegøre for at standard finansieringsreglerne (baseret på bidrag til enhedsomkostninger pr. afstandsinterval) ikke 
dækker mindst 70 % af deltagernes rejseomkostninger. 

YDERLIGERE INFORMATION 

Flere obligatoriske kriterier og yderligere nyttige oplysninger om aktionen findes i bilag I til denne guide. Interesserede 
organisationer opfordres til at læse de relevante afsnit i dette bilag grundigt før de søger om finansielt tilskud. 
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HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER?  

Mobilitetsprojektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro):  

A) FINANSIERINGSREGLER, DER FINDER ANVENDELSE PÅ SAMTLIGE MOBILITETSAKTIVITETER  

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Rejser 
Bidrag til deltagernes, herunder ledsageres, 
rejseomkostninger fra oprindelseslandet til stedet 
for aktiviteten og retur. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 km:  

20 EUR pr. deltager 

Baseret på rejseafstand pr. 
deltager. Rejseafstanden skal 
beregnes ved hjælp af 
Kommissionens 
afstandsberegner

37
. 

Ansøgeren skal angive 
afstanden for rejsen én vej 
for at beregne beløbet for det 
EU-tilskud, der ydes til rejsen 
tur-retur

38
. 

 

Ved rejseafstand på 100-499 km:  

180 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 500-1 999 km:  

275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  

360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km:  

530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  

820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km:  

1300 EUR pr. deltager 

                                                 
37

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
38

 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-

tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).     

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Tillæg for høje 
indenlandske 
rejseomkostninger 

Yderligere støtte:  

 til returrejse til hovedlufthavn og/eller tog-
/busstation i hjemlandet  

og/eller 

 til returrejse til fjerntliggende endelig desti-
nation (fra hovedlufthavn og/eller tog-
/busstation i destinationslandet) 

 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

For indenlandske rejseomkostninger, der overstiger 225 
EUR:  

180 EUR pr. deltager (herunder ledsagere) pr. 
returrejse

39
 

For høje indenlandske 
rejseomkostninger, der 
overstiger 225 EUR (pr. 
returrejse), og såfremt disse 
omkostninger begrundes i 
ansøgningen.  

Organisatorisk 
tilskud 

Omkostninger, som er direkte forbundet med 
gennemførelsen af mobilitetsaktiviteter (bortset 
fra opholdsudgifter for deltagere), herunder 
forberedelse (pædagogisk, interkulturel og 
sproglig), supervision og support af deltagere 
under mobilitetsaktiviteten og validering af 
læringsresultater, formidlingsaktiviteter 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

op til deltager nr. 100: 350 EUR pr. deltager  

+  

ud over deltager nr. 100: 200 EUR pr. yderligere deltager  

Baseret på antal deltagere 

Tilskud ved 
særlige behov 

Yderligere omkostninger, som er direkte 
forbundet med deltagere med handicap og 
ledsagere (herunder rejse- og opholdsudgifter, 
hvis det er berettiget, og så længe der ikke er 
ansøgt om et tilskud til disse deltagere under 
budgetposterne "rejseudgifter" og "individuelt 
tilskud"). 

Faktiske omkostninger  Op til 100 % af de tilskudsberettigede omkostninger 

Betinget: Anmodningen om 
finansielt tilskud til dækning 
af tilskud ved særlige behov 
skal være begrundet i 
ansøgningsskemaet. 

Ekstraordinære 
omkostninger 

Yderligere omkostninger til støtte af deltagelsen 
af studerende med begrænsede muligheder 
(bortset fra rejseudgifter og individuelt tilskud til 
deltagere og ledsagere).  

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis 
det nationale agentur anmoder herom. 

 

Omkostninger til rejse til deltagere fra/til yderste 
periferi samt oversøiske territorier og regioner (se 
afsnittet "Hvad bør du ellers vide om aktionen"). 

Faktiske omkostninger 

Omkostninger til finansiel garanti: 75 % af de 
tilskudsberettigede omkostninger. 

Andre udgifter: 100 % af de tilskudsberettigede 
omkostninger. 

 

 

 
Dyre rejseomkostninger: op til 80 % af 
tilskudsberettigede omkostninger. 

Betinget: Anmodningen om 
finansielt tilskud til dækning 
af ekstraordinære 
omkostninger skal være 
begrundet i 
ansøgningsskemaet. 

 

                                                 
39 Hvis det begrundes i ansøgningen, kan en deltager have ret til at modtage to tillæg for høje indenlandske rejseomkostninger med henblik på deltagelse i samme mobilitetsaktivitet: et tillæg for at komme til hovedlufthavn og/eller tog-

/busstation i hjemlandet og endnu et tillæg for at komme til en fjerntliggende destination i destinationslandet.  
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B) YDERLIGERE FINANSIERING I FORBINDELSE MED MOBILITET FOR ELEVER PÅ ERHVERVSRETTEDE GRUND- OG EFTERUDDANNELSER  

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Tilskud til 
enkeltpersoner  

Omkostninger, som er direkte forbundet med 
deltagernes, herunder ledsageres, ophold under 
aktiviteten  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

op til den 14. aktivitetsdag: A2.1 pr. dag pr. deltager 

+ 

fra den 15. aktivitetsdag og op til 12 måneder: 70 % af 
A2.1 pr. dag pr. deltager

40
 

Baseret på opholdets 
varighed pr. deltager (om 
nødvendigt inklusive én 
rejsedag før aktiviteten og én 
rejsedag efter aktiviteten). 

Sproglig bistand 

Omkostninger, som er forbundet med den bistand, 
deltagerne tilbydes – inden afrejsen eller under 
aktiviteten – for at øge deres kendskab til det 
sprog, de skal bruge, når de modtager undervisning 
eller instruktioner i forbindelse med den aktivitet, 
de deltager i  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Kun for aktiviteter af en varighed på 19 dage og 12 
måneder: 

150 EUR pr. deltager, der har brug for sproglig bistand 

Betinget: Ansøgerne skal 
anmode om bistand på 
aktivitetens 
undervisningssprog ud fra 
deltagernes behov for 
bistand til sprog, der ikke 
udbydes via Erasmus+ Online 
Sprogservice (OLS)  

C) YDERLIGERE FINANSIERING I FORBINDELSE MED MOBILITET FOR PERSONALE PÅ ERHVERVSRETTEDE GRUND- OG EFTERUDDANNELSER 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Tilskud til 
enkeltpersoner  

Omkostninger, som er direkte forbundet med 
deltagernes ophold, herunder ledsagere, under 
aktiviteten 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

op til den 14. aktivitetsdag: A2.2 pr. dag pr. deltager 

+ 

fra den 15. til den 60. aktivitetsdag: 70 % af A2.2 pr. dag 
pr. deltager 

Baseret på opholdets 
varighed pr. deltager (om 
nødvendigt inklusive én 
rejsedag før aktiviteten og én 
rejsedag efter aktiviteten). 

                                                 
40

 HVIS DER ER TALE OM LEDSAGERE, GÆLDER SATSERNE FOR PERSONALE PÅ ERHVERVSUDDANNELSER. SE BUDGETPOSTEN "INDIVIDUELT TILSKUD" I DEL C YDERLIGERE FINANSIERING I FORBINDELSE MED MOBILITET FOR PERSONALE PÅ ERHVERVSUDDANNELSER. I SÆRLIGE TILFÆLDE, HVOR LEDSAGEREN SKAL 

OPHOLDE SIG I UDLANDET I OVER 60 DAGE, VIL DEN PÅGÆLDENDE MODTAGE TILSKUD UNDER BUDGETPOSTEN "TILSKUD VED SÆRLIGE BEHOV" FOR YDERLIGERE OPHOLDSOMKOSTNINGER UD OVER DEN 60. DAG.   
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TABEL 1 – INDIVIDUELT TILSKUD (BELØB I EURO PR. DAG)  

Beløbene afhænger af det land, hvor aktiviteten finder sted. De enkelte nationale agenturer fastsætter – baseret på 
objektive og gennemsigtige kriterier – de beløb, som gælder for projekter, der ansøges om i deres land. Beløbene vil blive 
fastlagt inden for intervallerne i tabellen nedenfor. De nøjagtige beløb offentliggøres på de nationale agenturers 
hjemmesider.  
 

 Studerendes mobilitet 
Lærere og øvrige medarbejderes 

mobilitet 
(eller ledsageres mobilitet) 

 Minimum-maksimum (pr. dag) Minimum-maksimum (pr. dag) 

 A2.1 A2.2 

Belgien 23-92 70-140 

Bulgarien 23-92 70-140 

Tjekkiet 23-92 70-140 

Danmark 27-108 80-160 

Tyskland 21-84 60-120 

Estland 18-72 50-100 

Irland 25-100 80-160 

Grækenland 22-88 70-140 

Grækenland 21-84 60-120 

Frankrig 25-100 70-140 

Kroatien 18-72 50-100 

Italien 23-92 70-140 

Cypern 24-96 70-140 

Letland 21-84 60-120 

Litauen 18-72 50-100 

Letland 24-96 70-140 

Ungarn 22-88 70-140 

Μalta 21-84 60-120 

Nederlandene 26-104 80-160 

Østrig 23-92 70-140 

Polen 22-88 70-140 

Portugal 20-80 60-120 

Rumænien 22-88 70-140 

Slovenien 18-72 50-100 

Slovakiet 21-84 60-120 

Finland 24-96 70-140 

Sverige 26-104 80-160 

Det Forenede Kongerige 28-112 80-160 

Makedonien 21-84 60-120 

Island 25-100 70-140 

Liechtenstein 22-88 70-140 

Norge 22-88 70-140 

Tyrkiet 22-88 70-140 
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MOBILITETSPROJEKTER FOR PERSONALE PÅ SKOLEUDDANNELSER (BØRNEHAVER, GRUNDSKOLER 

OG UNGDOMSUDDANNELSER)  

Denne type mobilitetsprojekter kan omfatte en eller flere af nedenstående aktiviteter: 
 

 
Medarbejdermobilitet 
 

 undervisningsopgaver: Denne aktivitet giver lærere eller øvrige medarbejdere på skoleuddannelser mulighed for at 
undervise på en partnerskole i udlandet. 

 

 strukturerede kurser eller uddannelsesaktiviteter i udlandet: støtter den faglige udvikling af lærere, skoleledere og 
øvrige medarbejdere på skoleuddannelser 

 

 skyggepraktik: giver lærere, skoleledere og øvrige medarbejdere på skoleuddannelser mulighed for at opholde sig i 
udlandet i en partnerskole eller en anden relevant organisation, der er aktiv inden for skoleuddannelse. 

 
Disse aktiviteter giver lærere mulighed for at opnå kompetencer, der imødekommer behov hos dårligt stillede elever. 
Grundet den nuværende situation med unge migranter, flygtninge og asylansøgere kan der også gives tilskud til projekter, 
der udvikler lærere inden for områderne: undervisning af flygtningebørn, interkulturelle klasseværelser, 
andetsprogsundervisning, klasseværelsesforløb i tolerance og diversitet. 

 

HVILKEN ROLLE SPILLER DE ORGANISATIONER, DER DELTAGER I PROJEKTET? 

Deltagende organisationer, der er involveret i mobilitetsprojektet, varetager følgende opgaver:  
 

 Ansøgerorganisationen: ansvarlig for at ansøge om mobilitetsprojektet, underskrive og forvalte tilskudsaftalen 
samt for afrapportering. Hvis ansøgerorganisationen er en skole, fungerer den også som sendeorganisation. 
Ansøgeren kan være koordinator af et konsortium: som har til opgave at lede et nationalt mobilitetskonsortium 
bestående af partnerorganisationer fra samme land, som skal udsende personale på skoleuddannelser til 
aktiviteter i udlandet. 

 Sendeorganisationen: ansvarlig for at udvælge lærere og øvrige medarbejdere på skoleuddannelser og sende dem 
til udlandet. 

 Modtageorganisationen: ansvarlig for at modtage lærere og øvrige medarbejdere på skoleuddannelser og tilbyde 
dem et aktivitetsprogram eller for at modtage en ansat på en skoleuddannelse som lærer.  

 
Modtageorganisationens specifikke rolle afhænger af aktivitetstypen og forholdet til sendeorganisationen. 
Modtageorganisationen kan være:  
 

 en kursusudbyder (ved deltagelse i et struktureret kursus eller uddannelsesarrangement) 
 en partnerskole eller en anden relevant organisation (ved f.eks. skyggepraktik eller undervisningsopgaver). Hvis 

det er tilfældet, skal sende- og modtageorganisationen sammen med deltagerne indgå en aftale, inden aktiviteten 
påbegyndes. Denne aftale skal fastlægge målene og aktiviteterne for opholdet i udlandet og de enkelte parters 
rettigheder og forpligtelser.  

 
Erasmus+ giver tilskud til læringsmobilitet for medarbejdere, som: 
 

 er led i en europæisk udviklingsplan for sendeorganisationen (der har til formål at modernisere og 
internationalisere dens mission)  

 opfylder klart definerede behov for medarbejderudvikling  
 ledsages af passende udvælgelses-, forberedelses- og opfølgningsforanstaltninger 
 sikrer, at læringsresultaterne for de deltagende lærere og øvrige medarbejdere anerkendes behørigt 
 sikrer, at læringsresultaterne formidles og i vid udstrækning anvendes i organisationen. 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE PROJEKTET?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som et mobilitetsprojekt inden for skoleuddannelse skal opfylde for 
at være berettiget til et tilskud fra Erasmus+:  
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grundskoler og ungdomsuddannelser) 

KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Tilskudsberettigede 
aktiviteter 

Et mobilitetsprojekt inden for skoleuddannelse skal omfatte en eller flere af nedenstående 
aktiviteter:  

 undervisningsopgaver 

 strukturerede kurser eller uddannelsesaktiviteter i udlandet 

 skyggepraktik 

Tilskudsberettigede 
deltagende 
organisationer 

 Undervisningsopgaver:  

Sende- og modtageorganisationerne skal være skoler (dvs. institutioner, der udbyder almen 
uddannelse, erhvervsuddannelse eller teknisk uddannelse på et hvilket som helst niveau fra 
børnehave til gymnasiale uddannelser)

41
. 

 Efteruddannelse af personalet: 

Sendeorganisationen skal være en skole. 

Modtageorganisationen kan være:  

o en skole eller 

o en offentlig eller privat organisation, der er aktiv på arbejdsmarkedet eller på 
uddannelses- og ungdomsområdet. Der kan f.eks. være tale om: 

 en skole/et institut/et uddannelsescenter inden for erhvervsrettet grund- og ef-
teruddannelse eller almen voksenuddannelse og folkeoplysning 

 en videregående uddannelsesinstitution 

 en offentlig eller privat lille, mellemstor eller stor virksomhed (herunder social-
økonomiske virksomheder) 

 en af arbejdsmarkedets parter eller en anden repræsentant fra arbejdsmarkedet, 
herunder handelskamre, brancheforeninger og fagforeninger 

 en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau 

 en almennyttig organisation, forening eller NGO 

 et forskningsinstitut 

 en fond 

 et organ, der tilbyder erhvervsvejledning, karriererådgivning og informations-
ydelser. 

 en organisation, der tilbyder kurser eller uddannelse. 

Ved ansøgninger indgivet af et nationalt mobilitetskonsortium: 

Den koordinerende organisation kan være: 

o en lokal eller regional skolemyndighed eller 

o et skolekoordineringsorgan
42

 

De andre organisationer, som deltager i det nationale konsortium, skal være skoler. 

Deltagende organisationer skal være etableret i et programland. 

Hvem kan ansøge? 

 En skole, der sender sine lærere og øvrige medarbejdere til udlandet (individuel 
ansøgning) 

 Koordinatoren af et nationalt mobilitetskonsortium (konsortieansøgning). 

Enkeltpersoner kan ikke ansøge direkte om et tilskud. 

                                                 
41 Der henvises til listen over tilskudsberettigede skoler i de enkelte lande. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til det nationale agentur i det relevante 
land. 
42 Der henvises til listen over tilskudsberettigede organisationer i de enkelte lande. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til det nationale agentur i det 
relevante land. 

http://ec.europa.eu/education/comenius/eligible_en.htm
http://ec.europa.eu/education/comenius/eligible_en.htm
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Antal deltagende 
organisationer 

En mobilitetsaktivitet er tværnational og omfatter mindst to deltagende organisationer (mindst 
én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra forskellige lande. 
Modtageorganisationer skal ikke nødvendigvis være kendt på tidspunktet for ansøgningen om 
et tilskud. 

Hvis der er tale om projekter, der præsenteres af et nationalt mobilitetskonsortium, skal alle 
medlemmer af konsortiet være fra samme programland og være kendt på tidspunktet for 
ansøgningen om et tilskud. Et konsortium skal omfatte mindst tre organisationer (koordinatoren 
og mindst to skoler). Skolerne i konsortiet skal have en organisatorisk forbindelse til den 
organisation, der fungerer som konsortiets koordinator. 

Projektets varighed 
Et til to år. Ansøgeren skal vælge varighed i forbindelse med ansøgningen baseret på projektets 
mål og den type aktiviteter, der er planlagt i mobilitetsperioden. 

Aktivitetens varighed 
To dage til to måneder, eksklusive rejsetid. 

Minimumsgrænsen på 2 dage skal være hinanden følgende dage. 

Sted(er) for aktiviteten Mobilitetsaktiviteter skal gennemføres i udlandet i et andet programland. 

Tilskudsberettigede 
deltagere 

Medarbejdere med ansvar for skoleuddannelse (undervisere og andre ansatte, herunder 
skoleledere osv.), i en arbejdsrelation til den eller de udsendende skoler, og andet 
uddannelsespersonale (skoleinspektører, skolevejledere, pædagogiske vejledere, psykologer 
osv.), som er involveret i den eller de udsendende skolers strategiske udvikling. 

Hvor ansøger man?  Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret
43

.  

Hvornår ansøger man? 

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 2. februar kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes mellem den 1. juni og den 31. december samme år. 

 

Mulig yderlig ansøgningsfrist:  

De nationale agenturer kan organisere en ekstra ansøgningsrunde, i tilfælde af uopbrugte 
midler, hvorom reglerne fremsat i denne guide også vil gælde. De nationale agenturer vil 
kommunikere denne mulighed via deres hjemmeside.  

 

Hvis en ekstra runde organiseres, vil ansøgere skulle indsende deres tilskudsansøgning senest 
den 4. oktober kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. januar og den 
31. maj det efterfølgende år. 

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

Andre kriterier 
En organisation eller et nationalt mobilitetskonsortium må kun ansøge én gang pr. 
udvælgelsesrunde. En organisation kan imidlertid være en del af eller koordinere flere 
forskellige nationale mobilitetskonsortier, som ansøger på samme tid. 

 
Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger 
om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.  

TILDELINGSKRITERIER 

Projekter vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

                                                 
43 Bemærk: Skoler under tilsyn af nationale myndigheder i et andet land (f.eks. lycée français, Deutsche Schulen, British Forces Schools) 
ansøger hos det nationale agentur i det tilsynsførende land. 
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grundskoler og ungdomsuddannelser) 

Projektets relevans 
(højst 30 point) 
 

 Forslagets relevans for: 

- målene for aktionen (se afsnittet "Hvad er formålet med mobilitets-
projekter?") 

- behovene og målene for de deltagende organisationer og for de en-
kelte deltagere som fastlagt i den europæiske udviklingsplan 

 I hvilket omfang forslaget er egnet til at: 

- skabe læringsresultater af høj kvalitet for deltagerne 

- styrke de deltagende organisationers kapacitet og internationale di-
mension 

Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 40 point) 
 
 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i alle projektfaser (forberedelse og 
gennemførelse af mobilitetsaktiviteter og opfølgning) 

 Sammenhæng mellem projektmålene og de foreslåede aktiviteter 

 Kvaliteten af ansøgerorganisationens europæiske udviklingsplan 

 Formålstjenligheden af metoder til udvælgelse af deltagere til og/eller 
inddragelse af deltagere i mobilitetsaktiviteterne 

 Kvaliteten af de praktiske foranstaltninger samt forvaltnings- og 
støttemetoderne 

 Kvaliteten af forberedelsen af deltagerne 

 Kvaliteten af metoder til anerkendelse og validering af deltageres 
undervisningsresultater og konsekvent brug af europæiske 
gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer 

Indvirkning og formidling 
(højst 30 point) 
 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af projektet 

 Projektets potentielle effekt: 

- på individuelle deltagere og deltagende organisationer i og efter pro-
jektets levetid 

- på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direk-
te i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk ni-
veau. 

 Formålstjenligheden og kvaliteten af metoder til formidling af projektresul-
taterne i og uden for de deltagende organisationer. 

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det 
højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne 
"projektets relevans" og "effekt og formidling" og mindst 20 point for kategorien "kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse"). 

HVAD BØR MAN ELLERS VIDE OM AKTIONEN? 

DELTAGERE FRA/TIL REGIONER I DEN YDERSTE PERIFERI SAMT OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIER 

I overensstemmelse med forordningen bag Erasmus+ Programmet, der opfordrer til at tage hensyn til begrænsninger 
forårsaget af regioner i den yderste periferi samt oversøiske lande og territoriers (OLT) afsides beliggenhed i udførslen af 
programmet, er særlige finansieringsregler sat ind for at yde tilskud til dyre rejseomkostninger for deltagere fra/til regioner i 
den yderste periferi samt OLT-lande, der er utilstrækkeligt dækket af standard finansieringsreglerne (baseret på bidrag til 
enhedsomkostninger pr. afstandsinterval).  
 
Ansøgere til mobilitetsprojekter vil kunne gøre krav på tilskud til rejseomkostninger for deltagere fra/til regioner i den 
yderste perifere og OLT-lande under budgetoverskriften "ekstraordinære omkostninger" (op til 80 % af de samlede 
tilskudsberettigede omkostninger). Se "Hvilke finansieringsregler gælder?". Dette vil kunne godkendes givet at ansøgeren 
kan redegøre for at standard finansieringsreglerne (baseret på bidrag til enhedsomkostninger pr. afstandsinterval) ikke 
dækker mindst 70 % af deltagernes rejseomkostninger. 
 

YDERLIGERE INFORMATION 

Flere obligatoriske kriterier og yderligere nyttige oplysninger om aktionen findes i bilag I til denne guide. Interesserede 
organisationer opfordres til at læse de relevante afsnit i dette bilag grundigt før de søger om finansielt tilskud.  
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HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER?  

Mobilitetsprojektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro):  
 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Rejser  
Bidrag til deltagernes, herunder ledsageres, 
rejseomkostninger fra oprindelseslandet til 
stedet for aktiviteten og retur. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 km:  

20 EUR pr. deltager 

Baseret på rejseafstand pr. deltager. 
Rejseafstanden skal beregnes ved hjælp 
af Kommissionens afstandsberegner

44
. 

Ansøgeren skal angive afstanden for 
rejsen én vej for at beregne beløbet for 
det EU-tilskud, der ydes til rejsen tur-
retur

45
.  

 

Ved rejseafstand på 100-499 km:  

180 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 500-1 999 km:  

275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  

360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km:  

530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  

820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km:  

1300 EUR pr. deltager 

Tillæg for høje 
indenlandske 
rejseomkostninger 

Yderligere støtte:  

 til returrejse til hovedlufthavn og/eller 
tog-/busstation i hjemlandet  

og/eller 

 til returrejse til fjerntliggende endelig 
destination (fra hovedlufthavn og/eller 
tog-/busstation i destinationslandet) 

 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

For indenlandske rejseomkostninger, der overstiger 
225 EUR:  

180 EUR pr. deltager (herunder ledsagere) pr. 
returrejse

46
 

For høje indenlandske 
rejseomkostninger, der overstiger 225 
EUR (pr. returrejse), og såfremt disse 
omkostninger begrundes i ansøgningen.  

                                                 
44

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
45

 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-

tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).     
46 Hvis det begrundes i ansøgningen, kan en deltager have ret til at modtage to tillæg for høje indenlandske rejseomkostninger med henblik på deltagelse i samme mobilitetsaktivitet: et tillæg for at komme til hovedlufthavn og/eller tog-

/busstation i hjemlandet og endnu et tillæg for at komme til en fjerntliggende destination i destinationslandet.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Organisatorisk 
tilskud 

Omkostninger, som er direkte forbundet med 
gennemførelsen af mobilitetsaktiviteter 
(bortset fra opholdsudgifter for deltagere), 
herunder forberedelse (pædagogisk, 
interkulturel og sproglig), supervision og 
support af deltagere under 
mobilitetsaktiviteten og validering af 
læringsresultater, formidlingsaktiviteter 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

op til deltager nr. 100: 350 EUR pr. deltager  

+  

ud over deltager nr. 100: 200 EUR pr. yderligere 
deltager  

Baseret på antal deltagere 

Tilskud til 
enkeltpersoner  

Omkostninger, som er direkte forbundet med 
deltagernes ophold, herunder ledsagere, 
under aktiviteten 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

op til den 14. aktivitetsdag: A3.1 pr. dag pr. deltager 

+ 

fra den 15. til den 60. aktivitetsdag: 70 % af A3.1 pr. 
dag pr. deltager 

Baseret på opholdets varighed pr. 
deltager (om nødvendigt inklusive én 
rejsedag før aktiviteten og én rejsedag 
efter aktiviteten). 

Kursusafgifter 
Omkostninger, som er direkte forbundet med 
betaling for deltagelse i kurser  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

70 EUR pr. deltager pr. dag  

Højst 700 EUR pr. deltager i mobilitetsprojektet 

Betinget: Anmodningen om finansielt 
tilskud til dækning af kursusafgifter, 
tilskud ved særlige behov og 
ekstraordinære omkostninger skal være 
begrundet i ansøgningsskemaet. 

Tilskud ved 
særlige behov 

Yderligere omkostninger, som er direkte 
forbundet med deltagere med handicap og 
ledsagere (herunder rejse- og 
opholdsudgifter, hvis det er berettiget, og så 
længe der ikke er ansøgt om et tilskud til disse 
deltagere under budgetposterne 
"rejseudgifter" og "individuelt tilskud"). 

Faktiske 
omkostninger  

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 

Ekstraordinære 
omkostninger 

 

 

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, 
hvis det nationale agentur anmoder herom. 

 

 

 

Omkostninger til rejse til deltagere fra/til 
yderste periferi samt oversøiske territorier og 
regioner (se afsnittet "Hvad bør du ellers vide 
om aktionen").  

 

Faktiske 
omkostninger 

75 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 

 

 

 

 

Dyre rejseomkostninger: op til 80 % af 
tilskudsberettigede omkostninger. 

 



  
 

 

76 
 

Programguide  

TABEL 1 – INDIVIDUELT TILSKUD (BELØB I EURO PR. DAG)  

Beløbene afhænger af det land, hvor aktiviteten finder sted. De enkelte nationale agenturer fastsætter – baseret på 
objektive og gennemsigtige kriterier – de beløb, som gælder for projekter, der ansøges om i deres land. Beløbene vil blive 
fastlagt inden for intervallerne i tabellen nedenfor. De nøjagtige beløb offentliggøres på de nationale agenturers 
hjemmesider.  

 
 

 
Destinationsland 

 
 

Lærere og øvrige medarbejderes mobilitet 

Minimum-maksimum (pr. dag) 

A3.1 

Danmark, Irland, Nederlandene, Sverige og Det Forenede 
Kongerige  

80-160 

Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Grækenland, Frankrig, Italien, 
Cypern, Luxembourg, Ungarn, Østrig, Polen, Rumænien, Finland, 

Island, Liechtenstein, Norge og Tyrkiet 
70-140 

Tyskland, Spanien, Letland, Malta, Portugal, Slovakiet og 
Makedonien Estland, Kroatien, Litauen og Slovenien   

60-120 

Estland, Kroatien, Litauen og Slovenien 50-100 
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Del B – Mobilitetsprojekter for personale på voksenuddannelser 

 

MOBILITETSPROJEKTER FOR PERSONALE PÅ VOKSENUDDANNELSER  

Denne type mobilitetsprojekter kan omfatte en eller flere af nedenstående aktiviteter: 
 

 
Medarbejdermobilitet 
 

 undervisnings/kursusopgaver: Denne aktivitet giver medarbejdere i organisationer, som arbejder med almen 
voksenuddannelse og folkeoplysning, mulighed for at undervise eller give kurser i en partnerorganisation i udlandet.  

 

 strukturerede kurser eller uddannelsesaktiviteter i udlandet: støtter den faglige udvikling af personale på 
voksenuddannelser 

 

 skyggepraktik: giver personale på voksenuddannelser mulighed for at opholde sig i udlandet i en relevant organisation, 
der er aktiv inden for voksenuddannelse.  

 
Disse aktiviteter giver personale på voksenuddannelser mulighed for at opnå kompetencer, der imødekommer behov hos 
dårligt stillede studerende på voksenuddannelser. Grundet den nuværende situation med unge migranter, flygtninge og 
asylansøgere kan der også gives tilskud til projekter, der udvikler personale på voksenuddannelser inden for områder som 
f.eks. undervisning af voksne flygtninge, interkulturelle klasseværelser, andetsprogsundervisning, klasseværelsesforløb i 
tolerance og diversitet. 
 

 

HVILKEN ROLLE SPILLER DE ORGANISATIONER, DER DELTAGER I PROJEKTET? 

Deltagende organisationer, der er involveret i mobilitetsprojektet, varetager følgende opgaver:  

 
 Ansøgerorganisationen: ansvarlig for at ansøge om mobilitetsprojektet, underskrive og forvalte tilskudsaftalen 

samt for afrapportering. Ansøgeren kan være koordinator af et konsortium: som har til opgave at lede et nationalt 
mobilitetskonsortium bestående af partnerorganisationer fra samme land, som skal udsende personale på 
voksenuddannelser til aktiviteter i udlandet. Konsortiets koordinator kan også fungere som sendeorganisation, 
men gør det ikke nødvendigvis. 

 Sendeorganisationen: ansvarlig for at udvælge medarbejdere og fagfolk, der er aktive inden for almen 
voksenuddannelse og folkeoplysning, og sende dem til udlandet. Sendeorganisationen er enten 
ansøgerorganisationen eller en partner i et nationalt mobilitetskonsortium.  

 Modtageorganisationen: ansvarlig for at modtage medarbejdere fra organisationer, som arbejder med almen 
voksenuddannelse og folkeoplysning, og tilbyde dem et aktivitetsprogram eller for at modtage en medarbejder, 
som arbejder med almen voksenuddannelse og folkeoplysning, som underviser.  

  
Modtageorganisationens specifikke rolle afhænger af aktivitetstypen og forholdet til sendeorganisationen. 
Modtageorganisationen kan være:  
 

 en kursusudbyder (ved deltagelse i et struktureret kursus eller uddannelsesarrangement) 
 en partner eller en anden relevant organisation, der er aktiv inden for voksenuddannelse (ved f.eks. skyggepraktik 

eller undervisningsopgaver eller undervisningsopgaver). Hvis det er tilfældet, skal sendeorganisationen sammen 
med deltagerne indgå en aftale, inden aktiviteten påbegyndes. Denne aftale skal fastlægge målene og 
aktiviteterne for opholdet i udlandet og de enkelte parters rettigheder og forpligtelser.  

 
Erasmus+ giver tilskud til læringsmobilitet for medarbejdere, som: 
 

 er led i en europæisk udviklingsplan for sendeorganisationerne (der har til formål at modernisere og 
internationalisere deres mission) 

 opfylder klart definerede behov for medarbejderudvikling  
 ledsages af passende udvælgelses-, forberedelses- og opfølgningsforanstaltninger 
 sikrer, at læringsresultaterne for de deltagende lærere og øvrige medarbejdere anerkendes behørigt, og  
 sikrer, at læringsresultaterne formidles og i vid udstrækning anvendes i organisationen. 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE PROJEKTET?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som et mobilitetsprojekt inden for almen voksenuddannelse og 
folkeoplysning skal opfylde for at være berettiget til et tilskud fra Erasmus+: 
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KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Tilskudsberettigede 
aktiviteter 

Et mobilitetsprojekt inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning skal omfatte en eller 
flere af nedenstående aktiviteter:  

 Undervisnings-/kursusopgaver 

 strukturerede kurser eller uddannelsesaktiviteter i udlandet 

 skyggepraktik 

Tilskudsberettigede 
deltagende 
organisationer 

En deltagende organisation kan være: 

  en offentlig eller privat organisation, der er aktiv inden for almen voksenuddannelse 
og folkeoplysning (defineret som en voksenuddannelsesinstitution) 

eller 

 en offentlig eller privat organisation, der er aktiv på arbejdsmarkedet eller på 
uddannelses- og ungdomsområdet.  

Der kan f.eks. være tale om: 

 en skole/et institut/et uddannelsescenter inden for voksenuddannelse  

 en uddannelsesinstitution for voksne studerende med særlige behov 

 en videregående uddannelsesinstitution (herunder institutioner, der udbyder 
voksenuddannelser) 

 en offentlig eller privat lille, mellemstor eller stor virksomhed (herunder social-
økonomiske virksomheder) 

 en af arbejdsmarkedets parter eller en anden repræsentant fra arbejdsmarkedet, 
herunder handelskamre, brancheforeninger og fagforeninger 

 en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau 

 et forskningsinstitut 

 en fond 

 en skole/et institut/et uddannelsescenter 

 en almennyttig organisation, forening eller NGO 

 en kulturel organisation, et bibliotek eller et museum 

 et organ, der tilbyder erhvervsvejledning, karriererådgivning og informations-
ydelser. 

Deltagende organisationer skal være etableret i et programland. 

Hvem kan ansøge? 

 En organisation inden for voksenuddannelse, der sender sine medarbejdere til 
udlandet 

 En organisation inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning, der fungerer 
som koordinator af et nationalt mobilitetskonsortium bestående af organisationer 
inden for voksenuddannelse.  

Enkeltpersoner kan ikke ansøge direkte om et tilskud. 

Antal deltagende 
organisationer 

Kun sendeorganisationen skal være kendt på tidspunktet for ansøgningen om et tilskud. 

Hvis der er tale om projekter, der præsenteres af et nationalt mobilitetskonsortium, skal alle 
medlemmer af konsortiet dog være fra samme programland og være kendt på tidspunktet for 
ansøgningen om et tilskud. Et konsortium skal omfatte mindst tre organisationer inden for 
almen voksenuddannelse og folkeoplysning.  

Mindst to organisationer (mindst én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra 
forskellige programlande skal være involveret i gennemførelsen af mobilitetsprojektet.  

Projektets varighed 
Et til to år. Ansøgeren skal vælge varighed i forbindelse med ansøgningen baseret på projektets 
mål og den type aktiviteter, der er planlagt i mobilitetsperioden. 

Aktivitetens varighed 
To dage til to måneder, eksklusive rejsetid. 

Minimumsgrænsen på 2 dage skal være hinanden følgende dage. 

Sted(er) for aktiviteten Deltagere skal gennemføre deres mobilitetsaktivitet i udlandet i et andet programland. 
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Tilskudsberettigede 
deltagere 

Medarbejdere med ansvar for voksenuddannelse, i en arbejdsrelation til den eller de 
udsendende organisationer inden for voksenuddannelse, og andet personale som er involveret i 
den eller de udsendende skolers strategiske udvikling af organisationen. 

Hvor ansøger man?  Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret. 

Hvornår ansøger man? 

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 2. februar kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes mellem den 1. juni og den 31. december samme år. 

Mulig yderlig ansøgningsfrist:  

De nationale agenturer kan organisere en ekstra ansøgningsrunde, i tilfælde af uopbrugte 
midler, hvorom reglerne fremsat i denne guide også vil gælde. De nationale agenturer vil 
kommunikere denne mulighed via deres hjemmeside.  

 

Hvis en ekstra runde organiseres, vil ansøgere skulle indsende deres tilskudsansøgning senest 
den 4. oktober kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. januar og den 
31. maj det efterfølgende år. 

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

Andre kriterier 

En organisation inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning eller et nationalt 
konsortium bestående af organisationer inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning 
må kun ansøge én gang pr. udvælgelsesrunde. En organisation inden for almen 
voksenuddannelse og folkeoplysning kan imidlertid være en del af eller koordinere flere 
forskellige konsortier, som ansøger på samme tid.  

 
Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger 
om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.  

TILDELINGSKRITERIER 

Projekter vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 
(højst 30 point) 
 

 Forslagets relevans for: 

- målene for aktionen (se afsnittet "Hvad er formålet med mobilitets-
projekter?") 

- behovene og målsætninger for de deltagende organisationer og for de 
enkelte deltagere 

 I hvor høj grad forslaget er egnet til at: 

- skabe læringsresultater af høj kvalitet for deltagerne 

- styrke de deltagende organisationers kapacitet og internationale di-
mension 

Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 40 point) 
 
 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i alle projektfaser (forberedelse og 
gennemførelse af mobilitetsaktiviteter og opfølgning) 

 Sammenhæng mellem projektmålsætningerne og de foreslåede aktiviteter 

 Kvaliteten af ansøgerorganisationens europæiske udviklingsplan 

 Kvaliteten af de praktiske foranstaltninger samt forvaltnings- og 
støttemetoderne 

 Kvaliteten af forberedelsen af deltagerne 

 Kvaliteten af metoder til anerkendelse og validering af deltageres 
undervisningsresultater og konsekvent brug af europæiske 
gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer 

 Formålstjenligheden af metoder til udvælgelse af deltagere til og/eller 
inddragelse af deltagere i mobilitetsaktiviteterne 

 Hvis det er relevant, kvaliteten af samarbejdet og kommunikationen 
mellem de deltagende organisationer og med andre interessenter 
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Indvirkning og formidling 
(højst 30 point) 
 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af projektet 

 Projektets potentielle effekt: 

- på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid 

- på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direk-
te i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk ni-
veau. 

 Formålstjenligheden og kvaliteten af metoder til formidling af projektresul-
taterne i og uden for de deltagende organisationer (herunder evt. brugen 
af EPALE).  

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det 
højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne 
"projektets relevans" og "effekt og formidling" og mindst 20 point for kategorien "kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse"). 

HVAD BØR MAN ELLERS VIDE OM AKTIONEN? 

DELTAGERE FRA/TIL REGIONER I DEN YDERSTE PERIFERI SAMT OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIER 

I overensstemmelse med forordningen bag Erasmus+ Programmet, der opfordrer til at tage hensyn til begrænsninger 
forårsaget af regioner i den yderste periferi samt oversøiske lande og territoriers (OLT) afsides beliggenhed i udførslen af 
programmet, er særlige finansieringsregler sat ind for at yde tilskud til dyre rejseomkostninger for deltagere fra/til regioner i 
den yderste periferi samt OLT-lande, der er utilstrækkeligt dækket af standard finansieringsreglerne (baseret på bidrag til 
enhedsomkostninger pr. afstandsinterval).  
 
Ansøgere til mobilitetsprojekter vil kunne gøre krav på tilskud til rejseomkostninger for deltagere fra/til regioner i den 
yderste perifere og OLT-lande under budgetoverskriften "ekstraordinære omkostninger" (op til 80 % af de samlede 
tilskudsberettigede omkostninger). Se "Hvilke finansieringsregler gælder?". Dette vil kunne godkendes givet at ansøgeren 
kan redegøre for at standard finansieringsreglerne (baseret på bidrag til enhedsomkostninger pr. afstandsinterval) ikke 
dækker mindst 70 % af deltagernes rejseomkostninger. 
 

YDERLIGERE INFORMATION 

Flere obligatoriske kriterier og yderligere nyttige oplysninger om aktionen findes i bilag I til denne guide. Interesserede 
organisationer opfordres til at læse de relevante afsnit i dette bilag grundigt før de søger om finansielt tilskud.  
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HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER?  

Mobilitetsprojektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro):  
 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Rejser  
Bidrag til deltagernes, herunder ledsageres, 
rejseomkostninger fra oprindelseslandet til 
stedet for aktiviteten og retur. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 km:  

20 EUR pr. deltager 

Baseret på rejseafstand pr. deltager. 
Rejseafstanden skal beregnes ved hjælp 
af Kommissionens afstandsberegner

47
. 

Ansøgeren skal angive afstanden for 
rejsen én vej for at beregne beløbet for 
det EU-tilskud, der ydes til rejsen tur-
retur

48
.  

 

Ved rejseafstand på 100-499 km:  

180 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 500-1 999 km:  

275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  

360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km:  

530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  

820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km:  

1300 EUR pr. deltager 

Tillæg for høje 
indenlandske 
rejseomkostninger 

Yderligere støtte:  

 til returrejse til hovedlufthavn og/eller 
tog-/busstation i hjemlandet  

og/eller 

 til returrejse til fjerntliggende endelig 
destination (fra hovedlufthavn og/eller 
tog-/busstation i destinationslandet) 

 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

For indenlandske rejseomkostninger, der overstiger 
225 EUR:  

180 EUR pr. deltager (herunder ledsagere) pr. 
returrejse

49
 

For høje indenlandske 
rejseomkostninger, der overstiger 225 
EUR (pr. returrejse), og såfremt disse 
omkostninger begrundes i ansøgningen.  

                                                 
47

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
48

 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-

tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).      
49 Hvis det begrundes i ansøgningen, kan en deltager have ret til at modtage to tillæg for høje indenlandske rejseomkostninger med henblik på deltagelse i samme mobilitetsaktivitet: et tillæg for at komme til hovedlufthavn og/eller tog-

/busstation i hjemlandet og endnu et tillæg for at komme til en fjerntliggende destination i destinationslandet.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Organisatorisk 
tilskud 

Omkostninger, som er direkte forbundet med 
gennemførelsen af mobilitetsaktiviteter 
(bortset fra opholdsudgifter for deltagere), 
herunder forberedelse (pædagogisk, 
interkulturel og sproglig), supervision og 
support af deltagere under 
mobilitetsaktiviteten og validering af 
læringsresultater, formidlingsaktiviteter  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

op til deltager nr. 100: 350 EUR pr. deltager  

+  

ud over deltager nr. 100: 200 EUR pr. yderligere 
deltager  

Baseret på antal deltagere 

Tilskud til 
enkeltpersoner  

Omkostninger, som er direkte forbundet med 
deltagernes ophold, herunder ledsagere, 
under aktiviteten 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

op til den 14. aktivitetsdag: A4.1 pr. dag pr. deltager 

+ 

fra den 15. til den 60. aktivitetsdag: 70 % af A4.1 pr. 
dag pr. deltager 

Baseret på opholdets varighed pr. 
deltager (om nødvendigt inklusive én 
rejsedag før aktiviteten og én rejsedag 
efter aktiviteten). 

Kursusafgifter 
Omkostninger, som er direkte forbundet med 
betaling for deltagelse i kurser  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

70 EUR pr. deltager pr. dag  

Højst 700 EUR pr. deltager i mobilitetsprojektet 

Betinget: Anmodningen om finansielt 
tilskud til dækning af kursusafgifter, 
tilskud ved særlige behov og 
ekstraordinære omkostninger skal være 
begrundet i ansøgningsskemaet. 

 

Tilskud ved 
særlige behov 

Yderligere omkostninger, som er direkte 
forbundet med deltagere med handicap og 
ledsagere (herunder rejse- og 
opholdsudgifter, hvis det er berettiget, og så 
længe der ikke er ansøgt om et tilskud til disse 
deltagere under budgetposterne 
"rejseudgifter" og "individuelt tilskud"). 

Faktiske 
omkostninger  

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 

Ekstraordinære 
omkostninger 

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, 
hvis det nationale agentur anmoder herom. 

 

Omkostninger til rejse til deltagere fra/til 
yderste periferi samt oversøiske territorier og 
regioner (se afsnittet "Hvad bør du ellers vide 
om aktionen"). 

Faktiske 
omkostninger 

75 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 

 

 

 

Dyre rejseomkostninger: op til 80 % af 
tilskudsberettigede omkostninger. 
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TABEL 1 – INDIVIDUELT TILSKUD (BELØB I EURO PR. DAG)  

Beløbene afhænger af det land, hvor aktiviteten finder sted. De enkelte nationale agenturer fastsætter – baseret på 
objektive og gennemsigtige kriterier – de beløb, som gælder for projekter, der ansøges om i deres land. Beløbene vil blive 
fastlagt inden for intervallerne i tabellen nedenfor. De nøjagtige beløb offentliggøres på de nationale agenturers 
hjemmesider.  

 
 

 Lærere og øvrige medarbejderes mobilitet 

Destinationsland 

 
Minimum-maksimum (pr. dag) 

 A4.1 

Danmark, Irland, Nederlandene, Sverige og Det Forenede 
Kongerige  

80-160 

Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Grækenland, Frankrig, Italien, 
Cypern, Luxembourg, Ungarn, Østrig, Polen, Rumænien, Finland, 

Island, Liechtenstein, Norge og Tyrkiet 
70-140 

Tyskland, Spanien, Letland, Malta, Portugal, Slovakiet og 
Makedonien Estland, Kroatien, Litauen og Slovenien   

60-120 

Estland, Kroatien, Litauen og Slovenien 50-100 
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MOBILITETSPROJEKTER FOR UNGE OG UNGDOMSARBEJDERE
50

  

 
To typer projekter kan støttes under denne aktion: 
 

 mobilitetsprojekter for unge og ungdomsarbejdere, herunder ungdomsudveksling, europæisk volontørtjeneste 
og/eller mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere 
 

 mobilitetsprojekter for unge med fokus på EVS-aktiviteter for organisationer med erfaring i koordinering af EVS-
aktiviteter. 

 
I 2017 lægges der i udvælgelsen af projekter vægt på:  
 

 Inddragelse af marginaliserede unge, at fremme diversitet, interkulturel og inter-religiøs dialog, fælles værdier 
som frihed, tolerance og respekt for menneskerettigheder samt projekter med fokus på at forbedre unges 
medieforståelse, kritiske tænkning og initiativtagen.  

 Styrke unges kompetencer og metodebevidsthed i forbindelse med udbredelsen af fundamentale værdier i vores 
samfund, særligt med henblik på de svært tilgængelige unge samt på at forhindre voldelig radikalisering af unge.  
 

I lyset af den kritiske situation i Europa – og taget i betragtning at ungdomsarbejde, ikkeformelle læringsaktiviteter og 
frivilligt arbejde i høj grad kan bidrage til at imødekomme behov hos flygtninge, asylansøgere og migranter og/eller skabe 
opmærksomhed om emnet i lokalsamfundet vil der også blive lagt særlig vægt på at give tilskud til mobilitetsprojekter inden 
for ungdomsområdet, som fokuserer på flygtninge/asylansøgere og migranter. 
 
Der er flere oplysninger om initiativet Det Europæiske Solidaritetskorps, og hvordan man bliver en del af det: 
www.europa.eu/solidarity-corps. 
 

DEN EUROPÆISKE VOLONTØRTJENESTES BIDRAG TIL INITIATIVET OM DET EUROPÆISKE SOLIDARITETSKORPS  

For at styrke samhørigheden og skabe solidaritet i Europa har Europa-Kommissionen oprettet Det Europæiske 
Solidaritetskorps

51
 med henblik på at skabe et fællesskab af unge mennesker, der vil deltage i en lang række 

solidaritetsaktiviteter enten som frivillige eller gennem erhvervsarbejde i forbindelse med forsøget på at finde løsninger 
på vanskelige situationer i Europa og andre steder.  
 
I sin indledende fase bygger Det Europæiske Solidaritetskorps på eksisterende EU-programmer. En af de væsentligste 
finansieringsordninger, der bidrager til Det Europæiske Solidaritetskorps, er den europæiske volontørtjeneste. Det 
Europæiske Solidaritetskorps vil således øge fremdriften i og synligheden af den europæiske volontørtjeneste og samtidig 
skabe en større ramme for frivilligt arbejde på EU-niveau og give nye muligheder for frivilligt arbejde I længerevarende 
perioder. 

 

Partnerskab mellem programmerne Erasmus+ og LIFE
52

 
 

For at forstærke den frivillige dimension af Det Europæiske Solidaritetskorps er der etableret et partnerskab mellem 
programmerne Erasmus+ og LIFE med sigte på at gøre yderligere langsigtede EVS-muligheder tilgængelige i 2017 inden 
for miljø-, naturbevarelses- og klimaområdet, som giver unge frivillige mulighed for at tage ejerskab for tab af naturkapital 
over hele Europa og blive bevidste om, at de har et fælles ansvar for at beskytte den.   
 

 
 

MOBILITETSPROJEKTER FOR UNGE OG UNGDOMSARBEJDERE, HERUNDER UNGDOMSUDVEKSLING, EUROPÆISK 

VOLONTØRTJENESTE OG/ELLER AKTIVITETER FOR UNGDOMSARBEJDERE 

  
 

                                                 
50 Det meste af budgettet for denne aktion tildeles til støtte for tværnationale aktiviteter, der involverer organisationer og deltagere fra programlande. 

Imidlertid kan ca. 25 % af budgettet for denne aktion finansiere internationale aktiviteter, herunder organisationer og deltagere fra program- og partnerlande, 
der grænser op til EU (region 1-4; se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i del A i denne programguide). 
51 HTTP://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEGAL-CONTENT/DA/TXT/?URI=COM:2016:942:FIN 
52 HTTP://EC.EUROPA.EU/ENVIRONMENT/LIFE 

http://www.europa.eu/solidarity-corps
http://ec.europa.eu/environment/life
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Et mobilitetsprojekt kan omfatte en eller flere af nedenstående aktiviteter:  
 

 
Unges mobilitet 
 
 Ungdomsudveksling:  
En ungdomsudveksling giver grupper af unge fra mindst to forskellige lande mulighed for at mødes og bo sammen i op til 21 
dage. Under en ungdomsudveksling gennemfører deltagerne, støttet af gruppeledere, sammen et arbejdsprogram (en 
blanding af workshops, øvelser, debatter, rollespil, simulationer, udendørsaktiviteter osv.), der udarbejdes og forberedes af 
de unge inden udvekslingen. En ungdomsudveksling giver de unge mulighed for at: udvikle kompetencer, få kendskab til 
samfundsmæssigt relevante emner/tematiske områder, få kendskab til andre kulturer og vaner og en anden livsstil, primært 
gennem peer-læring, og styrke værdier som solidaritet, demokrati, venskab osv. Læringsprocessen i ungdomsudvekslinger 
sker gennem ikkeformel læring. Den forholdsvis korte varighed gør det oplagt at inddrage unge med begrænsede 
muligheder; en ungdomsudveksling tilbyder således en international mobilitetsoplevelse i sikre omgivelser som del af en 
gruppe, med mulighed for at udpege et relevant antal af gruppeledere der tager sig af deltagerne. En ungdomsudveksling 
kan endvidere være en god mulighed for at diskutere samt at lære om emner som inklusion og diversitet. En 
ungdomsudveksling er baseret på et tværnationalt samarbejde mellem to eller flere deltagende organisationer fra forskellige 
lande i og uden for EU.  
 
Nedenstående aktiviteter er ikke tilskudsberettigede under ungdomsudvekslinger: akademiske studierejser, 
udvekslingsaktiviteter med økonomisk fortjeneste for øje, udvekslingsaktiviteter, der kan betragtes som turisme, festivaler, 
ferierejser og turnéer. 
 
 Europæisk volontørtjeneste (EVS)  
Denne aktivitet giver unge i alderen 17-30 år mulighed for at engagere sig personligt gennem ulønnet frivilligt arbejde på 
fuld tid i et andet land i eller uden for EU i op til 12 måneder. Unge frivillige får mulighed for at bidrage til det daglige arbejde 
i organisationer, der beskæftiger sig med ungdomsinformation og -politikker, unges personlige og sociale udvikling, 
medborgerskab, socialt arbejde, integration af dårligt stillede personer, miljø, ikkeformelle læringsprogrammer, IKT og 
mediekundskab, kultur og kreativitet, udviklingssamarbejde osv. Unge med begrænsede muligheder kan modtage tilskud til 
at muliggøre deres deltagelse og gives også muligheden for at medvirke i EVS-aktiviteter af kortere varighed (fra 2 uger og 
op). 
 
Takket være partnerskabet mellem programmerne Erasmus+ og LIFE har unge frivillige flere muligheder for at bidrage til at 
beskytte miljøet og klimaet ved at deltage i aktiviteter som overvågning af arter og levesteder, deltagelse i undersøgelser og 
overvågning, genplantning af skov og træpleje, initiativer med henblik på at øge offentlighedens bevidsthed, forebyggelse af 
skovbrande, identifikation og udryddelse af invasive arter, genopretning af økosystemer, bygning af vandrestier og 
miljøoprydning (f.eks. af affald i havet).  
 
Unge med begrænsede muligheder kan modtage tilskud til at muliggøre deres deltagelse og gives også muligheden for at 
medvirke i EVS-aktiviteter af kortere varighed (fra 2 uger og op). 
 
Deltagende organisationer er ansvarlige for at:  
 

o sørge for de frivilliges ophold, indlogering og lokaltransport  
o sørge for opgaver og aktiviteter for de frivillige i overensstemmelse med den europæiske volontørtjenestes 

kvalitative principper som fastlagt i chartret for den europæiske volontørtjeneste 
o give de frivillige løbende opgaverelateret, sproglig, personlig og administrativ bistand gennem hele aktiviteten. 

 
For mobilitetsophold, der falder inden for området af Det Europæiske Solidaritetskorps (dvs. tjenester af 2-12 måneders 
varighed, som finder sted i et programland), opfordres de deltagende organisationer kraftigt til at udvælge de EVS-frivillige 
ud fra databasen for Det Europæiske Solidaritetskorps, hvor unge, der gerne vil være frivillige, opretter en profil. 
 
Deltagelse i en EVS-aktivitet skal være gratis for de frivillige, bortset fra et eventuelt bidrag til rejseomkostningerne (hvis 
tilskuddet fra Erasmus+ ikke fuldt ud dækker disse omkostninger) og yderligere udgifter, der ikke er direkte forbundet med 
gennemførelsen af aktiviteten. De væsentlige omkostninger ved de frivilliges deltagelse i EVS-aktiviteten dækkes af 
tilskuddet fra Erasmus+ eller andre midler fra de deltagende organisationer. 
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Ud over den støtte, de frivillige modtager fra de deltagende organisationer, arrangerer de nationale agenturer eller regionale 
SALTO-ressourcecentre et kursus- eller evalueringsforløb

53
, som de enkelte frivillige skal deltage i, og som består i a) et 

kursus ved ankomsten for volontørtjenester af to måneders varighed eller længere og b) en midtvejsevaluering for frivilligt 
arbejde, der varer i over seks måneder eller længere. 
 
Følgende aktiviteter betragtes ikke som europæisk volontørtjeneste under Erasmus+: lejlighedsvist, ustruktureret frivilligt 
arbejde på deltid, ophold på en arbejdsplads i en virksomhed, lønnet arbejde, fritids- eller turistaktiviteter, sprogkurser, 
udnyttelse af billig arbejdskraft, uddannelse eller erhvervsuddannelse i udlandet. 
 
Mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere:  
 
 Læring (træning) og netværkssamarbejde for ungdomsarbejdere:  
Denne aktivitet understøtter den faglige udvikling af ungdomsarbejdere gennem gennemførelse af aktiviteter som 
tværnationale/internationale seminarer, træningskurser, netværksarrangementer, studieophold osv. eller "job 
shadowing"/observationsperioder i udlandet i en organisation, der er aktiv på ungdomsområdet. Alle disse aktiviteter 
tilrettelægges af de organisationer, der deltager i projektet. Deltagelsen af ungdomsarbejdere i sådanne aktiviteter bidrager 
til kapacitetsopbygning af organisationen og bør have en klar indvirkning på ungdomsarbejdernes daglige arbejde med de 
unge. Læringsresultaterne bør formidles yderligere.  
 
 

 

HVILKEN ROLLE SPILLER DE ORGANISATIONER, DER DELTAGER I PROJEKTET? 

Deltagende organisationer, der er involveret i mobilitetsprojektet, varetager følgende opgaver:  

 
 Koordinatoren af et mobilitetsprojekt for unge: ansøger om hele projektet på vegne af samtlige 

partnerorganisationer. 
 Sendeorganisationen: ansvarlig for at sende unge og ungdomsarbejdere til udlandet (det omfatter: 

tilrettelæggelse af praktiske foranstaltninger, forberedelse af deltagerne inden afrejse og bistand til deltagerne i 
alle projektfaser).  

 Modtageorganisationen: er ansvarlig for at være vært for aktiviteten, udarbejde et aktivitetsprogram for 
deltagerne i samarbejde med deltagere og partnerorganisationer og yde bistand til deltagerne i alle projektfaser. 

 
Unge frivillige, der gennemfører europæisk volontørtjeneste af en varighed på mindst to måneder, er berettigede til at 
modtage sproglig bistand. Der iværksættes gradvist sproglig onlinesupport i løbet af programmet. Kommissionen gør den 
tilgængelig for tilskudsberettigede deltagere med henblik på at vurdere deres fremmedsproglige kompetencer og tilbyder 
om nødvendigt den mest hensigtsmæssige sprogundervisning før og/eller under mobilitetsaktiviteten (yderligere 
oplysninger findes i bilag I til denne guide). 
 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE PROJEKTET?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som mobilitetsprojektet skal opfylde for at være berettiget til et 
tilskud fra Erasmus+: 

OVERORDNEDE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Tilskudsberettigede 
aktiviteter 

Et mobilitetsprojekt for unge skal omfatte en eller flere af nedenstående aktiviteter:  

 Ungdomsudveksling: 

 Europæisk volontørtjeneste (EVS) 

 Læring (træning) og netværkssamarbejde for ungdomsarbejdere. 

                                                 
53

 DETALJEREDE OPLYSNINGER HEROM KAN FINDES I DOKUMENTET "EVS TRAINING AND EVALUATION CYCLE GUIDELINES AND MINIMUM QUALITY STANDARDS":  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library//evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
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Tilskudsberettigede 
deltagende 
organisationer 

En deltagende organisation kan være:  

 en almennyttig organisation, forening eller NGO 

 en europæisk ungdoms-NGO 

 en socialøkonomisk virksomhed  

 en offentlig instans på lokalt niveau 

 en gruppe unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men ikke nødvendigvis in-
den for rammerne af en ungdomsorganisation (dvs. en uformel gruppe af unge).  

Desuden: 

 en offentlig instans på regionalt eller nationalt niveau54 

 en sammenslutning af regioner 

 en europæisk gruppe for territorialt samarbejde 

 et organ, der arbejder med fortjeneste for øje, og som er aktivt inden for CSR (virk-
somhedernes sociale ansvar). 

etableret i et programland eller i et nabopartnerland (region 1-4, se afsnittet 
"Tilskudsberettigede lande" i del A i denne guide). 

Hvem kan ansøge? 

En hvilken som helst deltagende organisation eller gruppe
55

, der er etableret i et programland, 
kan være ansøger. Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende 
organisationer, der er involveret i projektet.  

Et mobilitetsprojekt på ungdomsområdet finansieres på en bestemt måde (se afsnittet 
"Finansieringsregler"), hvis ansøgeren er: 

 en offentlig instans på regionalt eller nationalt niveau
56

 

 en sammenslutning af regioner 

 en europæisk gruppe for territorialt samarbejde 

 et organ, der arbejder med fortjeneste for øje, og som er aktivt inden for CSR (virk-
somhedernes sociale ansvar). 

Antal deltagende 
organisationer og deres 
profil 

En mobilitetsaktivitet er tværnational og omfatter mindst to deltagende organisationer (sende- 
og modtageorganisation) fra forskellige lande. Hvis et mobilitetsprojekt for unge kun omfatter 
én aktivitet, skal koordinatoren også fungere som enten sende- eller modtageorganisation, med 
mindre aktiviteten er en europæisk volontørtjeneste. Hvis et mobilitetsprojekt på 
ungdomsområdet omfatter mere end én aktivitet, kan projektkoordinatoren fungere som 
sende- eller modtageorganisation, men skal det ikke nødvendigvis. Under alle omstændigheder 
kan koordinatoren ikke være en organisation fra et nabopartnerland. 

Aktiviteter i programlande: Alle deltagende organisationer skal stamme fra et programland. 

Aktiviteter med partnerlande, som grænser op til EU: Aktiviteten skal omfatte mindst én 
deltagende organisation fra et programland og én deltagende organisation fra et partnerland, 
som grænser op til EU. 

Projektets varighed 3-24 måneder. 

Hvor ansøger man?  Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret. 

Hvornår ansøger man? 

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning inden følgende datoer: 

 den 2. februar kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. maj 
og den 30. september det samme år 

 den 26. april kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. 
august og den 31. december det samme år 

 den 4. oktober kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. 
januar og den 31. maj det efterfølgende år 

                                                 
54

 I DEN SAMMENHÆNG ER EN OFFENTLIG INSTANS PÅ REGIONALT ELLER NATIONALT NIVEAU EN OFFENTLIG INSTANS, DER 1) LEVERER TJENESTEYDELSER ELLER HAR ET ADMINISTRATIVT KOMPETEN-

CEOMRÅDE, SOM OMFATTER HELE DET NATIONALE ELLER REGIONALE TERRITORIUM, OG B) HAR MONOPOL I DEN FORSTAND, AT INGEN ANDRE INSTANSER UDFØRER SAMME FUNKTIONER I LANDET 

ELLER REGIONEN (TYPISKE EKSEMPLER: MINISTERIER, STATSLIGE AGENTURER, REGIONALE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OSV.). I DENNE HENSEENDE ER SKOLER, UNIVERSITETER ELLER ANDRE INSTAN-

SER, SELV HVIS DE ER ETABLERET I HENHOLD TIL NATIONAL LOVGIVNING, UDELUKKET FRA DENNE KATEGORI OG BETRAGTES SOM OFFENTLIGE INSTANSER PÅ LOKALT NIVEAU.   
55 

Hvis der er tale om en uformel gruppe, påtager en af gruppens medlemmer, som er mindst 18 år, sig rollen som repræsentant og ansvaret på gruppens vegne. 
56

 SE TIDLIGERE FODNOTE.   
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Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

Andre kriterier Ansøgningsskemaet skal vedhæftes en tidsplan for hver af de planlagte aktiviteter i projektet.  

YDERLIGERE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE I FORBINDELSE MED UNGDOMSUDVEKSLINGER 

Aktivitetens varighed 5-21 dage, eksklusive rejsetid.  

Sted(er) for aktiviteten Aktiviteten skal finde sted i en af de deltagende organisationers land.   

Tilskudsberettigede 
deltagere 

Unge i alderen 13-30 år
57

, som har bopæl i sende- og modtageorganisationernes lande. 
Gruppeledere

58
, som er involveret i udvekslinger af unge, skal være mindst 18 år. 

Antal deltagere og 
sammensætning af de 
nationale grupper 

Mindst 16 og højst 60 deltagere (eksklusive gruppeleder(e)). 

Mindst fire deltagere pr. gruppe (eksklusive gruppeleder(e)). 

De enkelte nationale grupper skal have mindst én gruppeleder.  

Andre kriterier 

For at opretholde en klar forbindelse til det land, hvor det nationale agentur er baseret, skal 
mindst én af sendeorganisationerne eller modtageorganisationen i de enkelte aktiviteter 
stamme fra det land, hvor det nationale agentur, der modtager ansøgningen, findes. 

Forudgående planlægningsbesøg:  

Hvis projektet omfatter et forudgående planlægningsbesøg, skal følgende kriterier for 
tilskudsberettigelse være opfyldt: 

 det forudgående planlægningsbesøgs varighed: højst to dage (eksklusive rejsedage) 
 antal deltagere: én deltager pr. gruppe. Antallet af deltagere kan forhøjes til to, hvis 

den anden deltager er en ung, der deltager i aktiviteten, uden at være gruppeleder 
eller underviser. 

YDERLIGERE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE I FORBINDELSE MED EUROPÆISK VOLONTØRTJENESTE 

Akkreditering 

Alle deltagende organisationer, der er involveret i en EVS-aktivitet, skal være i besiddelse af en 
gyldig EVS-akkreditering ved den relevante ansøgningsfrist (yderligere oplysninger findes i 
afsnittet om den europæiske volontørtjeneste i bilag I til denne guide).  

Aktivitetens varighed 

Længerevarende EVS: Fra 2
59

 til 12 måneder, eksklusive rejsetid.  

Kortvarig EVS: Fra 2 uger til 2 måneder
60

, eksklusive rejsetid. Betingelse: kortvarig EVS kan 
organiseres for aktiviteter, der omfatter mindst ti frivillige, som udfører deres arbejde sammen 
(gruppetjeneste), eller hvor der er en lige andel eller majoritet af unge med begrænsede 
muligheder i aktiviteten. 

Sted(er) for aktiviteten 

En frivillig fra et programland skal gennemføre sin tjeneste i et andet programland eller i et 
partnerland, som grænser op til EU. 
 
En frivillig fra et nabopartnerland skal gennemføre sin aktivitet i et programland. 

Tilskudsberettigede 
deltagere 

Unge i alderen 17-30 år
61

, der bosiddende i sendeorganisationens hjemland.  

En frivillig kan kun deltage i én europæisk volontørtjeneste
62

. Undtagelse: Frivillige, som har 
gennemført en kortvarig EVS-aktivitet, kan deltage i endnu en europæisk volontørtjeneste. 

Antal deltagere Højst 30 frivillige for hele projektet.   

                                                 
57 Bemærk:   

 nedre aldersgrænser – deltagerne skal have nået minimumsalderen senest på aktivitetens startdato, 

 øvre aldersgrænser – deltagerne må ikke være ældre end den angivne maksimumsalder på tidspunktet for ansøgningsfristen. 
58 En gruppeleder er en voksen, der ledsager de unge, som deltager i en ungdomsudveksling, med henblik på at sikre de unges effektive læring, beskyttelse og 
sikkerhed. 
59 Længerevarende EVS er fra 60 dage, eksklusive rejsetid. 
60 Kortvarig EVS er op til 59 dage, eksklusive rejsetid. 
61 Se fodnote ovenfor om aldersgrænser. 
62

 DET GÆLDER FOR DEN EUROPÆISKE VOLONTØRTJENESTE UNDER ERASMUS+ OG TIDLIGERE PROGRAMMER. 
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Andre kriterier 

For at opretholde en klar forbindelse til det land, hvor det nationale agentur er baseret, skal 
mindst én af sendeorganisationerne eller modtageorganisationen i de enkelte aktiviteter 
stamme fra det land, hvor det nationale agentur, der modtager ansøgningen, findes. 

Forudgående planlægningsbesøg: kun for EVS-aktiviteter, der omfatter unge med begrænsede 
muligheder. 
Hvis projektet omfatter et forudgående planlægningsbesøg, skal følgende kriterier for 
tilskudsberettigelse være opfyldt: 

 det forudgående planlægningsbesøgs varighed: højst to dage (eksklusive rejsedage) 
 antal deltagere: én deltager pr. sendeorganisation. Antallet af deltagere kan forhøjes, 

hvis alle yderligere deltagere er frivillige med begrænsede muligheder, som deltager 
i aktiviteten.  

YDERLIGERE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE I FORBINDELSE MED MOBILITETSPROJEKTER FOR UNGDOMSARBEJDERE 

Aktivitetens varighed 
To dage til to måneder, eksklusive rejsetid.  

Minimumsgrænsen på 2 dage skal være hinanden følgende dage. 

Sted(er) for aktiviteten Aktiviteten skal finde sted i en af de deltagende organisationers land.  

Tilskudsberettigede 
deltagere 

Ingen aldersgrænser. Deltagerne, bortset fra undervisere og formidlere, skal bo i samme land 
som deres sende- eller modtageorganisation.   

Antal deltagere 
Op til 50 deltagere (herunder, hvor det er relevant, trænere og koordinatorer) i hver aktivitet, 
der er planlagt under projektet.  

Andre kriterier 
For at opretholde en klar forbindelse til det land, hvor det nationale agentur er baseret, skal 
mindst én af sendeorganisationerne eller modtageorganisationen i de enkelte aktiviteter 
stamme fra det land, hvor det nationale agentur, der modtager ansøgningen, findes. 

 
Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger 
om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.  

TILDELINGSKRITERIER 

Projekter vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 
(højst 30 point) 
 

 Forslagets relevans for: 

- målene for aktionen (se afsnittet "Hvad er formålet med mobilitets-
projekter?") 

- behovene og målsætninger for de deltagende organisationer og for de 
enkelte deltagere 

 I hvor høj grad forslaget er egnet til at:  

- involvere unge med begrænsede muligheder, herunder flygtninge, 
asylansøgere og migranter 

- fremme diversitet, interkulturel og inter-religiøs dialog, fælles værdier 
som frihed, tolerance og respekt for menneskerettigheder samt pro-
jekter med fokus på at forbedre unges medieforståelse, kritiske tænk-
ning og initiativtagen. 

- styrke unges kompetencer og metodebevidsthed i forbindelse med 
udbredelsen af fundamentale værdier i vores samfund, særligt med 
henblik på de svært tilgængelige unge samt på at forhindre voldelig 
radikalisering af unge 

 I hvor høj grad forslaget er egnet til at: 

- skabe læringsresultater af høj kvalitet for deltagerne 

- styrke de deltagende organisationers kapacitet og internationale di-
mension. 



  
 

 

90 
 

Programguide  

Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 40 point) 
 
 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i alle projektfaser (forberedelse og 
gennemførelse af mobilitetsaktiviteter og opfølgning) 

 Sammenhæng mellem projektmålsætningerne og de foreslåede aktiviteter 

 Kvaliteten af de praktiske foranstaltninger samt forvaltnings- og 
støttemetoderne 

 Kvaliteten af forberedelsen af deltagerne 

 Kvaliteten af de foreslåede ikkeformelle involverende indlæringsmetoder 
og de unges aktive deltagelse på alle projektniveauer 

 Kvaliteten af metoder til anerkendelse og validering af deltageres 
undervisningsresultater og konsekvent brug af europæiske 
gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer 

 Formålstjenligheden af metoder til udvælgelse af deltagere til og/eller 
inddragelse af deltagere i mobilitetsaktiviteterne 

 For så vidt angår EVS-aktiviteter, der falder inden for området for Det 
Europæiske Solidaritetskorps, udvælges de frivillige på grundlag af 
databasen for Det Europæiske Solidaritetskorps 

 I tilfælde af aktiviteter med nabopartnerlande, den balancerende 
repræsentation af organisationer fra program- og partnerlande 

 Kvaliteten af samarbejdet og kommunikationen mellem de deltagende 
organisationer og med andre interessenter 

Indvirkning og formidling 
(højst 30 point) 
 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af projektet 

 Projektets potentielle effekt: 

- på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid 

- på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direk-
te i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk ni-
veau. 

 Formålstjenligheden og kvaliteten af metoder til formidling af projektresul-
taterne i og uden for de deltagende organisationer 

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det 
højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne 
"projektets relevans" og "effekt og formidling" og mindst 20 point for kategorien "kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse"). 
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MOBILITETSPROJEKTER FOR UNGE MED FOKUS PÅ EVS-AKTIVITETER: STRATEGISKE EVS-PROJEKTER 

Denne projekttype yder støtte til organisationer med erfaring i koordinering af EVS-aktiviteter, som udvikler projekter, der 

kan have systemisk indvirkning på lokalt, regionalt, nationalt, tværnationalt og/eller europæisk niveau. Et strategisk EVS-

projekt udnytter strategisk EVS-aktiviteter til at imødegå bestemte udfordringer ud fra prioriteterne i Erasmus+. Ved at 

supplere EVS-aktiviteterne kan projektet etablere forbindelse til associerede partnere, som bidrager til den vellykkede 

gennemførelse og styrker projektets mulighed for at opfylde de strategiske mål. Udbredelse af kendskabet til værdien af 

frivilligt arbejde for unge og samfundet og øget anerkendelse af de kvalifikationer og kompetencer, der opnås derved, er 

også vigtige elementer af et strategisk EVS-projekt. 

HVAD ER ET STRATEGISK EVS-PROJEKT? 

Projekter, der modtager tilskud, vil bestå af følgende faser:  

 Forberedelse (herunder praktiske foranstaltninger, udvælgelse af deltagere og sprog-

lig/interkulturel/opgaverelateret forberedelse af deltagerne inden afrejse)  

 Gennemførelse af EVS-aktiviteterne og supplerende aktiviteter  

 Opfølgning (herunder evaluering af EVS-aktiviteterne, formel anerkendelse – når det er relevant – af deltagernes 

læringsresultater under aktiviteterne samt formidling og udnyttelse af projektresultaterne med det formål at 
styrke den strategiske anvendelse af frivilligt arbejde i organisationen og blandt partnerne).  

 

HVILKE AKTIVITETER MODTAGER TILSKUD UNDER DENNE AKTION?  

  

EUROPÆISK VOLONTØRTJENESTE (EVS)  

Et strategisk EVS-projekt gennemfører almindelige EVS-aktiviteter. 

Denne aktivitet giver unge i alderen 17-30 år mulighed for at engagere sig personligt gennem ulønnet frivilligt arbejde på 

fuld tid i et andet land i eller uden for EU i op til 12 måneder. Unge frivillige får mulighed for at bidrage til det daglige arbej-

de i organisationer, der beskæftiger sig med ungdomsinformation og -politikker, unges personlige og sociale udvikling, 

medborgerskab, socialt arbejde, integration af dårligt stillede personer, miljø, ikkeformelle læringsprogrammer, IKT og 

mediekundskab, kultur og kreativitet, udviklingssamarbejde osv. Unge med begrænsede muligheder kan modtage tilskud til 

at muliggøre deres deltagelse og gives også muligheden for at medvirke i EVS-aktiviteter af kortere varighed (fra 2 uger og 

op). 

Takket være partnerskabet mellem programmerne Erasmus+ og LIFE har unge frivillige flere muligheder for at bidrage til at 

beskytte miljøet og klimaet ved at deltage i aktiviteter som overvågning af arter og levesteder, deltagelse i undersøgelser og 

overvågning, genplantning af skov og træpleje, initiativer med henblik på at øge offentlighedens bevidsthed, forebyggelse 

af skovbrande, identifikation og udryddelse af invasive arter, genopretning af økosystemer, bygning af vandrestier og miljø-
oprydning (f.eks. af affald i havet).  

 

. Projektet bør inddrage flere frivillige for at sikre en solid systemisk indvirkning. De frivillige kan udføre deres arbejde indi-
viduelt eller i en gruppe.  

Ansøgerorganisationen skal (muligvis gennem de andre deltagende organisationer): 

 sørge for de frivilliges ophold, indlogering og lokaltransport  

 sørge for opgaver og aktiviteter for de frivillige i overensstemmelse med den europæiske volontørtjenestes kvali-
tative principper som fastlagt i chartret for den europæiske volontørtjeneste  

 give de frivillige løbende opgaverelateret, sproglig, personlig og administrativ bistand gennem hele EVS-
aktiviteten, med hjælp fra en mentor for deltagerne  
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 gennemføre formidlings- og oplysningsaktiviteter  

 inddrage den associerede partner i relevante projektopgaver (herunder supplerende aktiviteter). For så vidt angår 

aktiviteter, der falder inden for temaområderne og området for Det Europæiske Solidaritetskorps (dvs. tjenester 

af 2-12 måneders varighed, som finder sted i et programland), opfordres der kraftigt til at udvælge de frivillige ud 
fra databasen for Det Europæiske Solidaritetskorps. 

 

SUPPLERENDE AKTIVITETER  

Projektet kan omfatte tilrettelæggelse af supplerende aktiviteter, som er relevante for at nå de fastsatte mål og styrke dets 

systemiske indvirkning. Disse supplerende aktiviteter kan omfatte skyggepraktik, møder, workshops, konferencer, semina-

rer, kurser, coaching osv. 

 

HVILKEN ROLLE SPILLER DE ORGANISATIONER, DER DELTAGER I PROJEKTET? 

 Deltagende organisationer, der er involveret i EVS-aktiviteter, varetager følgende opgaver:  
 

 Ansøgerorganisationen: ansvarlig for at ansøge om projektet, underskrive og forvalte tilskudsaftalen 
samt for afrapportering. Ansøgerorganisationen bærer det overordnede ansvar for gennemførelsen af 
EVS-aktiviteterne. Ansøgeren koordinator kan også fungere som sendeorganisation, men gør det ikke 
nødvendigvis. 
 

 Sende- og modtageorganisationer: gennemfører EVS-aktiviteter og støtter frivillige i alle projektfaser.  
 

Associerede partnere: Udover de organisationer, der deltager formelt i EVS-aktiviteterne, og som er i besiddelse af en gyldig 
EVS-akkreditering, kan et strategisk EVS-projekt involvere associerede partnere fra den offentlige eller private sektor, som 
bidrager til gennemførelsen af særlige projektopgaver/projektaktiviteter eller understøtter udbredelsen og 
bæredygtigheden af projektet. I kontraktlig henseende betragtes "associerede partnere" ikke som en del af 
projektpartnerne, og de modtager ikke tilskud. Deres deltagelse og rolle i projektet og de forskellige aktiviteter skal dog 
være klart beskrevet, og det skal klart være beskrevet, hvordan de kan føje merværdi til de planlagte aktiviteter ved at 
investere ressourcer og knowhow.  
 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE PROJEKTET? 

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som projektet skal opfylde for at være berettiget til et tilskud fra 

Erasmus+:  

 
Overordnede kriterier for tilskudsberettigelse 

Tilskudsberettigede 
deltagende 
organisationer 

En deltagende organisation kan være:  

 en almennyttig organisation, forening eller NGO 

 en europæisk ungdoms-NGO 

 en socialøkonomisk virksomhed  

 en offentlig instans på lokalt niveau  

Desuden: 

 en offentlig instans på regionalt eller nationalt niveau63 

 en sammenslutning af regioner 

 en europæisk gruppe for territorialt samarbejde 

 et organ, der arbejder med fortjeneste for øje, og som er aktivt inden for CSR (virk-
somhedernes sociale ansvar). 

 

etableret i et programland eller i et nabopartnerland (region 1-4, se afsnittet 

                                                 
63

 I DEN SAMMENHÆNG ER EN OFFENTLIG INSTANS PÅ REGIONALT ELLER NATIONALT NIVEAU EN OFFENTLIG INSTANS, DER 1) LEVERER TJENESTEYDELSER ELLER HAR ET ADMINISTRATIVT KOMPETEN-

CEOMRÅDE, SOM OMFATTER HELE DET NATIONALE ELLER REGIONALE TERRITORIUM, OG B) HAR MONOPOL I DEN FORSTAND, AT INGEN ANDRE INSTANSER UDFØRER SAMME FUNKTIONER I LANDET 

ELLER REGIONEN (TYPISKE EKSEMPLER: MINISTERIER, STATSLIGE AGENTURER, REGIONALE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OSV.). I DENNE HENSEENDE ER SKOLER, UNIVERSITETER ELLER ANDRE INSTAN-

SER, SELV HVIS DE ER ETABLERET I HENHOLD TIL NATIONAL LOVGIVNING, UDELUKKET FRA DENNE KATEGORI OG BETRAGTES SOM OFFENTLIGE INSTANSER PÅ LOKALT NIVEAU.   
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"Tilskudsberettigede lande" i del A i denne guide). 

Hvem kan ansøge? 
 
Enhver deltagende organisation, der er etableret i et programland, og som er i besiddelse af en 
gyldig EVS-akkreditering ved ansøgningsfristen  

Antal deltagende 
organisationer  
 

 
Antallet af organisationer angivet på ansøgningsskemaet er én (ansøgeren).  
 
Mindst to organisationer (mindst én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra 
forskellige programlande skal være involveret i gennemførelsen af mobilitetsaktiviteterne.  

Aktiviteter i programlande: Alle deltagende organisationer skal stamme fra et programland. 

Aktiviteter med partnerlande, som grænser op til EU: Aktiviteten skal omfatte mindst én 
deltagende organisation fra et programland og én deltagende organisation fra et partnerland, 
som grænser op til EU. 
 

Akkreditering 
Deltagerorganisationerne, bortset fra ansøgeren, skal have en gyldig akkreditering på den første 
dag for den EVS-aktivitet, som den pågældende organisation er involveret i.  

Projektets varighed  
12-36 måneder.  

I alle tilfælde skal projekterne være afsluttet senest den 31. august 2020. 

Aktivitetens varighed  

 
Længerevarende EVS: Fra 2

64
 til 12 måneder, eksklusive rejsetid.  

 
Kortvarig EVS: Fra 2 uger til 2 måneder

65
, eksklusive rejsetid. Betingelse: kortvarig EVS kan 

organiseres for aktiviteter, der omfatter mindst ti frivillige, som udfører deres arbejde sammen 
(gruppetjeneste), eller hvor der er en lige andel eller majoritet af unge med begrænsede 
muligheder i aktiviteten.  
 

Sted(er) for tjenesten  

 
En frivillig fra et programland skal gennemføre sin tjeneste i et andet programland eller i et 
partnerland, som grænser op til EU.  
En frivillig fra et nabopartnerland skal gennemføre sin aktivitet i et programland.  
 

Tilskudsberettigede 
deltagere  

 
Unge i alderen 17-30 år, der bosiddende i sendeorganisationens hjemland. En frivillig kan kun 
deltage i én europæisk volontørtjeneste. 
Undtagelse: Frivillige, som har gennemført en kortvarig EVS-aktivitet, kan deltage i endnu en 
europæisk volontørtjeneste.  
 

Hvor ansøger man?  Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret. 

Hvornår ansøger man? 

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 26. april kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes mellem den 1. september samme år og den 31. januar det 
efterfølgende år.  
 
Ikke alle nationale agenturer vil være i stand til at gennemføre denne aktion. Ansøgere 
opfordres til at tjekke deres nationale agenturs hjemmeside for yderligere information. 
 

Eventuel yderligere ansøgningsfrist:  

Nationale agenturer kan afholde en yderligere ansøgningsrunde, hvis der er ubrugte midler 
tilbage, og den er også underlagt reglerne i denne programguide. Nationale agenturer oplyser 
om denne mulighed på deres hjemmesider. 

I tilfælde af en anden runde skal ansøgerne indsende deres tilskudsansøgning senest den 4. 
oktober kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. februar og den 31. 
marts det efterfølgende år. 

 

                                                 
64 Længerevarende EVS er fra 60 dage, eksklusive rejsetid. 
65 Kortvarig EVS er op til 59 dage, eksklusive rejsetid. 
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Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

Andre kriterier  

 
Ansøgningen skal indgives til det nationale agentur i ansøgerens land. 
En organisation kan kun indgive én ansøgning for hver indkaldelse under et strategisk EVS-
projekt.  

For at opretholde en klar forbindelse til det land, hvor det nationale agentur er baseret, skal 
mindst én af sendeorganisationerne eller modtageorganisationen i de enkelte aktiviteter 
stamme fra det land, hvor det nationale agentur, der modtager ansøgningen, findes. 

Forudgående planlægningsbesøg: kun for EVS-aktiviteter, der omfatter unge med begrænsede 
muligheder.  
Hvis projektet omfatter et forudgående planlægningsbesøg, skal følgende kriterier for 
tilskudsberettigelse være opfyldt: 

 det forudgående planlægningsbesøgs varighed: højst to dage (eksklusive rejsedage) 
 antal deltagere: én deltager pr. sendeorganisation. Antallet af deltagere kan forhøjes, 

hvis alle yderligere deltagere er frivillige med begrænsede muligheder, som deltager i 
aktiviteten. 

 
Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger 
om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.  
 

TILDELINGSKRITERIER 

Projekter vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 
(højst 35 point) 
 

Forslagets relevans for: 

- målene for aktionen (se afsnittet "Hvad er formålet med mobilitets-
projekter?") 

- behovene og målsætninger for de deltagende organisationer og for de 
enkelte deltagere 

- den dokumenterede forståelse af de principper, der ligger til grund for 
den europæiske volontørtjeneste som beskrevet i EVS-chartret, og 
den strategiske anvendelse af denne aktion til at imødegå en eller fle-
re påviste udfordringer ud fra prioriteterne i Erasmus+. 

I hvor høj grad forslaget er egnet til at:  

- involvere unge med begrænsede muligheder, herunder flygtninge, 
asylansøgere og migranter 

- fremme diversitet, interkulturel og inter-religiøs dialog, fælles værdier 
som frihed, tolerance og respekt for menneskerettigheder samt pro-
jekter med fokus på at forbedre unges medieforståelse, kritiske tænk-
ning og initiativtagen. 

I hvor høj grad forslaget er egnet til at: 

- skabe læringsresultater af høj kvalitet for deltagerne 

- styrke de deltagende organisationers kapacitet og internationale di-
mension. 

- Hvis associerede partnere er involveret: inddrage de associerede 
partnere i relevante opgaver. 
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Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 30 point) 
 
 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet af de strategiske formål med 
anvendelsen af EVS i alle projektfaser (forberedelse og gennemførelse af 
mobilitetsaktiviteter og opfølgning) 

 Sammenhæng mellem projektets strategiske mål og de foreslåede 
aktiviteter 

 Ansøgerens relevante erfaringer med opfyldelse af aktionens mål 

 Kvaliteten af metoder til anerkendelse og validering af deltageres 
undervisningsresultater og konsekvent brug af europæiske 
gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer 

 Formålstjenligheden af metoder til udvælgelse af deltagere til og/eller 
inddragelse af deltagere i mobilitetsaktiviteterne 

 For så vidt angår EVS-aktiviteter, der falder inden for området for Det 
Europæiske Solidaritetskorps, udvælges de frivillige på grundlag af 
databasen for Det Europæiske Solidaritetskorps 

 Kvaliteten af planerne for udvælgelse af og samarbejde med 
projektpartnere 

Indvirkning og formidling 
(højst 35 point) 
 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af projektet 

 Projektets potentielle effekt: 

- på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid 

- på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direk-
te i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk ni-
veau. 

 Formålstjenligheden og kvaliteten af metoder til formidling af projektresul-
taterne i og uden for de deltagende organisationer 

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det 
højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 17,5 point for kategorierne 
"projektets relevans" og "effekt og formidling" og mindst 15 point for kategorien "kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse"). 
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HVAD BØR MAN ELLERS VIDE OM AKTIONEN? 

DELTAGERE FRA/TIL REGIONER I DEN YDERSTE PERIFERI SAMT OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIER 

I overensstemmelse med forordningen bag Erasmus+ Programmet, der opfordrer til at tage hensyn til begrænsninger 
forårsaget af regioner i den yderste periferi samt oversøiske lande og territoriers (OLT) afsides beliggenhed i udførslen af 
programmet, er særlige finansieringsregler sat ind for at yde tilskud til dyre rejseomkostninger for deltagere fra regioner i 
den yderste periferi samt OLT-lande, der er utilstrækkeligt dækket af standard finansieringsreglerne (baseret på bidrag til 
enhedsomkostninger pr. afstandsinterval).  
 
Ansøgere til mobilitetsprojekter vil kunne gøre krav på tilskud til rejseomkostninger for deltagere fra regioner i den yderste 
perifere og OLT-lande under budgetoverskriften "ekstraordinære omkostninger" (op til 80 % af de samlede 
tilskudsberettigede omkostninger). Se "Hvilke finansieringsregler gælder?". Dette vil kunne godkendes givet at ansøgeren 
kan redegøre for at standard finansieringsreglerne (baseret på bidrag til enhedsomkostninger pr. afstandsinterval) ikke 
dækker mindst 70 % af deltagernes rejseomkostninger. 
 

YDERLIGERE INFORMATION 

Flere obligatoriske kriterier og yderligere nyttige oplysninger om aktionen findes i bilag I til denne guide. Interesserede 
organisationer opfordres til at læse de relevante afsnit i dette bilag grundigt før de søger om finansielt tilskud.  
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HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER?  

Mobilitetsprojektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro):  

A) UNGDOMSUDVEKSLINGER  

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Rejser 

Bidrag til deltagernes, herunder 
ledsageres, rejseomkostninger fra 
oprindelseslandet til stedet for 
aktiviteten og retur 

 

Derudover rejseomkostninger til et 
eventuelt forudgående 
planlægningsbesøg. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 km:  
20 EUR pr. deltager 

Baseret på rejseafstand pr. deltager. 
Rejseafstanden skal beregnes ved hjælp 
af Kommissionens afstandsberegner

66
. 

Ansøgeren skal angive afstanden for 
rejsen én vej for at beregne beløbet for 
det EU-tilskud, der ydes til rejsen tur-
retur

67
. 

 

Ved rejseafstand på 100-499 km:  

180 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 500-1 999 km:  

275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  

360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km:  

530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  

820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km:  

1300 EUR pr. deltager 

Tillæg for høje 
indenlandske 
rejseomkostninger 

Yderligere støtte:  

 til returrejse til hovedlufthavn 
og/eller tog-/busstation i hjemlan-
det  

og/eller 

 til returrejse til fjerntliggende ende-
lig destination (fra hovedlufthavn 
og/eller tog-/busstation i destinati-

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

For indenlandske rejseomkostninger, der overstiger 225 
EUR:  

180 EUR pr. deltager (herunder ledsagere) pr. returrejse
68

 

For høje indenlandske 
rejseomkostninger, der overstiger 225 
EUR (pr. returrejse), og såfremt disse 
omkostninger begrundes i 
ansøgningen.  

                                                 
66

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
67 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 
999 km) og c) beregne det EU-tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).     
68 Hvis det begrundes i ansøgningen, kan en deltager have ret til at modtage to tillæg for høje indenlandske rejseomkostninger med henblik på deltagelse i samme mobilitetsaktivitet: et tillæg for at komme til hovedlufthavn og/eller tog-

/busstation i hjemlandet og endnu et tillæg for at komme til en fjerntliggende destination i destinationslandet.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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onslandet) 

 

Organisatorisk 
tilskud 

Omkostninger, som er direkte forbundet 
med gennemførelsen af 
mobilitetsaktiviteter  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

A5.1 pr. aktivitetsdag pr. deltager
69

 

Baseret på aktivitetens varighed pr. 
deltager (om nødvendigt inklusive én 
rejsedag før aktiviteten og én rejsedag 
efter aktiviteten). 

Tilskud ved 
særlige behov 

Yderligere omkostninger, som er direkte 
forbundet med deltagere med handicap 
og ledsagere (herunder opholds- og 
rejseudgifter, hvis det er berettiget, og 
så længe der ikke er ansøgt om et tilskud 
til disse deltagere under budgetposterne 
"rejseudgifter" og "organisatorisk 
tilskud")  

Faktiske omkostninger  100 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 

Betinget: Anmodningen om finansielt 
tilskud til dækning af bistand ved 
særlige behov og ekstraordinære 
omkostninger skal være begrundet i 
ansøgningsskemaet. 

                                                 
69 Herunder gruppeledere og ledsagere.  
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Ekstraordinære 
omkostninger 

Visum og visumrelaterede omkostninger, 
opholdstilladelser og vaccinationer.  

Omkostninger til deltagelse af unge med 
begrænsede muligheder på lige 
betingelser som andre (eksklusiv 
rejseomkostninger og organisatorisk 
støtte til deltagere og ledsagende 
personer)  

Omkostninger i forbindelse med 
indlogering af deltagere i et 
forudgående planlægningsbesøg.  

Omkostninger til at stille en finansiel 
garanti, hvis det nationale agentur 
anmoder herom. 

Omkostninger til rejse til deltagere fra/til 
yderste periferi samt oversøiske 
territorier og regioner (se afsnittet 
"Hvad bør du ellers vide om aktionen"). 

Faktiske omkostninger  

Omkostninger til finansiel garanti: 75 % af de 
tilskudsberettigede omkostninger. 
 
Dyre rejseomkostninger: op til 80 % af tilskudsberettigede 
omkostninger. 
 
Andre udgifter: 100 % af de tilskudsberettigede 
omkostninger. 
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B) DEN EUROPÆISKE VOLONTØRTJENESTE  

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Rejser 

Bidrag til deltagernes, herunder 
ledsageres, rejseomkostninger fra 
oprindelseslandet til stedet for 
aktiviteten og retur.  

 

Derudover rejseomkostninger til et 
eventuelt forudgående 
planlægningsbesøg. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 km:  
20 EUR pr. deltager 

Baseret på rejseafstand pr. deltager. 
Rejseafstanden skal beregnes ved hjælp af 
Kommissionens afstandsberegner

70
. Ansøgeren 

skal angive afstanden for rejsen én vej for at 
beregne beløbet for det EU-tilskud, der ydes til 
rejsen tur-retur

71
.  

 

Ved rejseafstand på 100-499 km:  

180 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 500-1 999 km:  

275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  

360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km:  

530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  

820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km:  

1300 EUR pr. deltager 

Tillæg for høje 
indenlandske 
rejseomkostninger 

Yderligere støtte:  

 til returrejse til hovedlufthavn 
og/eller tog-/busstation i hjemlan-
det  

og/eller 

 til returrejse til fjerntliggende ende-
lig destination (fra hovedlufthavn 
og/eller tog-/busstation i destinati-
onslandet) 

 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

For indenlandske rejseomkostninger, der 
overstiger 225 EUR:  

180 EUR pr. deltager (herunder ledsagere) pr. 
returrejse

72
 

For høje indenlandske rejseomkostninger, der 
overstiger 225 EUR (pr. returrejse), og såfremt 
disse omkostninger begrundes i ansøgningen.  

                                                 
70

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
71

 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-

tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).      
72 Hvis det begrundes i ansøgningen, kan en deltager have ret til at modtage to tillæg for høje indenlandske rejseomkostninger med henblik på deltagelse i samme mobilitetsaktivitet: et tillæg for at komme til hovedlufthavn og/eller tog-

/busstation i hjemlandet og endnu et tillæg for at komme til en fjerntliggende destination i destinationslandet.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Organisatorisk 
tilskud 

Omkostninger, som er direkte forbundet 
med gennemførelsen af 
mobilitetsaktiviteter.  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

 

A5.2 pr. dag pr. frivillig
73

 

 

Baseret på opholdets varighed pr. deltager (om 
nødvendigt inklusive én rejsedag før aktiviteten 
og én rejsedag efter aktiviteten). 

Tilskud til 
enkeltpersoner  

"Lommepenge" til den frivillige til 
yderligere personlige udgifter  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

 

A5.3 pr. dag pr. frivillig 

 

Baseret på opholdets varighed pr. deltager (om 
nødvendigt inklusive én rejsedag før aktiviteten 
og én rejsedag efter aktiviteten). 

Sproglig bistand 

Omkostninger, som er forbundet med 
den bistand, deltagerne tilbydes – inden 
afrejsen eller under aktiviteten – for at 
øge deres kendskab til det sprog, de skal 
bruge i forbindelse med deres frivillige 
arbejde  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Kun for aktiviteter af en varighed på 2-12 
måneder: 
150 EUR pr. deltager, der har brug for sproglig 
bistand 

Betinget: Ansøgerne skal anmode om bistand på 
aktivitetens undervisningssprog ud fra 
deltagernes behov for bistand til sprog, der ikke 
udbydes via Erasmus+ Online Sprogservice (OLS)  

Tilskud ved 
særlige behov 

Opholdsudgifter til ledsagere og 
rejseudgifter, hvis det er berettiget, og så 
længe der ikke er ansøgt om et tilskud til 
disse deltagere under budgetposten 
"rejseudgifter". Yderligere omkostninger, 
som er direkte forbundet med deltagere 
med handicap (herunder rejse- og 
opholdsudgifter, hvis det er berettiget, 
og så længe der ikke er ansøgt om et 
tilskud til disse deltagere under 
budgetposterne "rejseudgifter" og 
"organisatorisk tilskud")  

Faktiske 
omkostninger  

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 
Betinget: Anmodningen om finansielt tilskud til 
dækning af tilskud ved særlige behov skal være 
begrundet i ansøgningsskemaet.  

                                                 
73 Herunder ledsagere til EVS-frivillige med begrænsede muligheder.  



  
 

 

102 
 

Programguide  

Ekstraordinære 
omkostninger 

Visum og visumrelaterede omkostninger, 
opholdstilladelser og vaccinationer.  

Omkostninger til støtte af deltagelse af 
unge med begrænsede muligheder på 
lige vilkår som andre, inklusiv særlig 
forberedelse og yderligere 
mentorordning (eksklusiv 
rejseomkostninger og organisatorisk 
støtte til deltagere og ledsagende 
personer).  

Omkostninger i forbindelse med 
indlogering af deltagere i et forudgående 
planlægningsbesøg.   

Omkostninger til at stille en finansiel 
garanti, hvis det nationale agentur 
anmoder herom. 

Omkostninger til rejse til deltagere fra/til 
yderste periferi samt oversøiske 
territorier og regioner (se afsnittet "Hvad 
bør du ellers vide om aktionen"). 

Faktiske 
omkostninger  

 
Omkostninger til finansiel garanti: 75 % af de 
tilskudsberettigede omkostninger. 
 
Dyre rejseomkostninger: op til 80 % af 
tilskudsberettigede omkostninger. 
 
Andre udgifter: 100 % af de tilskudsberettigede 
omkostninger. 

 

Betinget: Anmodningen om finansielt tilskud til 
dækning af ekstraordinære omkostninger skal 
være begrundet i ansøgningsskemaet.  

 
 

C) MOBILITETSPROJEKTER FOR UNGDOMSARBEJDERE  

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Rejser 

Bidrag til deltagernes, herunder 
ledsageres, rejseomkostninger fra 
oprindelseslandet til stedet for 
aktiviteten og retur. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 km:  
20 EUR pr. deltager 

Baseret på rejseafstand pr. deltager. 
Rejseafstanden skal beregnes ved hjælp 
af Kommissionens afstandsberegner

74
. 

Ansøgeren skal angive afstanden for 
rejsen én vej for at beregne beløbet for 
det EU-tilskud, der ydes til rejsen tur-
retur

75
.  

 

Ved rejseafstand på 100-499 km:  

180 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 500-1 999 km:  

275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  

360 EUR pr. deltager 

                                                 
74

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
75

 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-

tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).      

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km:  

530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  

820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km:  

1300 EUR pr. deltager 

Tillæg for høje 
indenlandske 
rejseomkostninger 

Yderligere støtte:  

 til returrejse til hovedlufthavn 
og/eller tog-/busstation i hjem-
landet  

og/eller 

 til returrejse til fjerntliggende 
endelig destination (fra hoved-
lufthavn og/eller tog-/busstation i 
destinationslandet) 

 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

For indenlandske rejseomkostninger, der overstiger 225 
EUR:  

180 EUR pr. deltager (herunder ledsagere) pr. returrejse
76

 

For høje indenlandske 
rejseomkostninger, der overstiger 225 
EUR (pr. returrejse), og såfremt disse 
omkostninger begrundes i 
ansøgningen.  

Organisatorisk 
tilskud 

Omkostninger, som er direkte 
forbundet med gennemførelsen af 
mobilitetsaktiviteter  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

A5.4 pr. aktivitetsdag pr. deltager
77

 

Højst 1 100 EUR pr. deltager
78

  

Baseret på opholdets varighed pr. 
deltager (om nødvendigt inklusive én 
rejsedag før aktiviteten og én rejsedag 
efter aktiviteten). 

Tilskud ved 
særlige behov 

Yderligere omkostninger, som er 
direkte forbundet med deltagere med 
handicap og ledsagere (herunder 
opholds- og rejseudgifter, hvis det er 
berettiget, og så længe der ikke er 
ansøgt om et tilskud til disse deltagere 
under budgetposterne "rejseudgifter" 
og "organisatorisk tilskud")  

Faktiske omkostninger  100 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 

Betinget: Anmodningen om finansielt 
tilskud til dækning af bistand ved 
særlige behov og ekstraordinære 
omkostninger skal være begrundet i 
ansøgningsskemaet. 

                                                 
76 Hvis det begrundes i ansøgningen, kan en deltager have ret til at modtage to tillæg for høje indenlandske rejseomkostninger med henblik på deltagelse i samme mobilitetsaktivitet: et tillæg for at komme til hovedlufthavn og/eller tog-

/busstation i hjemlandet og endnu et tillæg for at komme til en fjerntliggende destination i destinationslandet.  

77 Herunder kursusledere, koordinatorer og ledsagere. 
78

 HERUNDER KURSUSLEDERE, KOORDINATORER OG LEDSAGERE.  
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Ekstraordinære 
omkostninger 

Visum og visumrelaterede 
omkostninger, opholdstilladelser og 
vaccinationer 

Omkostninger til at stille en finansiel 
garanti, hvis det nationale agentur 
anmoder herom. 

Omkostninger til rejse til deltagere 
fra/til yderste periferi samt oversøiske 
territorier og regioner (se afsnittet 
"Hvad bør du ellers vide om aktionen"). 

Faktiske omkostninger  

Omkostninger til finansiel garanti: 75 % af de 
tilskudsberettigede omkostninger. 
Dyre rejseomkostninger: op til 80 % af 
tilskudsberettigede omkostninger. 
Andre udgifter: 100 % af de tilskudsberettigede 
omkostninger. 
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Del B – Mobilitetsprojekter for unge og ungdomsledere 

D) STRATEGISK EVS  

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Rejser 

Bidrag til deltagernes, herunder 
ledsageres, rejseomkostninger fra 
oprindelseslandet til stedet for 
aktiviteten og retur.  

 

Derudover rejseomkostninger til et 
eventuelt forudgående 
planlægningsbesøg. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 km:  
20 EUR pr. deltager 

Baseret på rejseafstand pr. deltager. 
Rejseafstanden skal beregnes ved hjælp af 
Kommissionens afstandsberegner

79
. Ansøgeren 

skal angive afstanden for rejsen én vej for at 
beregne beløbet for det EU-tilskud, der ydes til 
rejsen tur-retur

80
.  

 

Ved rejseafstand på 100-499 km:  

180 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 500-1 999 km:  

275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  

360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km:  

530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  

820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km:  

1300 EUR pr. deltager 

Tillæg for høje 
indenlandske 
rejseomkostninger 

Yderligere støtte:  

 til returrejse til hovedlufthavn 
og/eller tog-/busstation i hjemlan-
det  

og/eller 

 til returrejse til fjerntliggende ende-
lig destination (fra hovedlufthavn 
og/eller tog-/busstation i destinati-
onslandet) 

 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

For indenlandske rejseomkostninger, der 
overstiger 225 EUR:  

180 EUR pr. deltager (herunder ledsagere) pr. 
returrejse

81
 

For høje indenlandske rejseomkostninger, der 
overstiger 225 EUR (pr. returrejse), og såfremt 
disse omkostninger begrundes i ansøgningen.  

                                                 
79

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
80

 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-

tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).     
81 Hvis det begrundes i ansøgningen, kan en deltager have ret til at modtage to tillæg for høje indenlandske rejseomkostninger med henblik på deltagelse i samme mobilitetsaktivitet: et tillæg for at komme til hovedlufthavn og/eller tog-

/busstation i hjemlandet og endnu et tillæg for at komme til en fjerntliggende destination i destinationslandet.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Organisatorisk 
tilskud 

Omkostninger, som er direkte forbundet 
med gennemførelsen af 
mobilitetsaktiviteter.  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

 

A5.2 pr. dag pr. frivillig
82

 

 

Baseret på opholdets varighed pr. deltager (om 
nødvendigt inklusive én rejsedag før aktiviteten 
og én rejsedag efter aktiviteten). 

Tilskud til 
enkeltpersoner  

"Lommepenge" til den frivillige til 
yderligere personlige udgifter  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

 

A5.3 pr. dag pr. frivillig 

 

Baseret på opholdets varighed pr. deltager (om 
nødvendigt inklusive én rejsedag før aktiviteten 
og én rejsedag efter aktiviteten). 

Sproglig bistand 

Omkostninger, som er forbundet med 
den bistand, deltagerne tilbydes – inden 
afrejsen eller under aktiviteten – for at 
øge deres kendskab til det sprog, de skal 
bruge i forbindelse med deres frivillige 
arbejde  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Kun for aktiviteter af en varighed på 2-12 
måneder: 
150 EUR pr. deltager, der har brug for sproglig 
bistand 

Betinget: Ansøgerne skal anmode om bistand på 
aktivitetens undervisningssprog ud fra 
deltagernes behov for bistand til sprog, der ikke 
udbydes via Erasmus+ Online Sprogservice (OLS)  

Tilskud ved 
særlige behov 

Opholdsudgifter til ledsagere og 
rejseudgifter, hvis det er berettiget, og så 
længe der ikke er ansøgt om et tilskud til 
disse deltagere under budgetposten 
"rejseudgifter". Yderligere omkostninger, 
som er direkte forbundet med deltagere 
med handicap (herunder rejse- og 
opholdsudgifter, hvis det er berettiget, 
og så længe der ikke er ansøgt om et 
tilskud til disse deltagere under 
budgetposterne "rejseudgifter" og 
"organisatorisk tilskud")  

Faktiske 
omkostninger  

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 
Betinget: Anmodningen om finansielt tilskud til 
dækning af tilskud ved særlige behov skal være 
begrundet i ansøgningsskemaet.  

                                                 
82 Herunder ledsagere til EVS-frivillige med begrænsede muligheder. 
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Ekstraordinære 
omkostninger 

Visum og visumrelaterede omkostninger, 
opholdstilladelser og vaccinationer.  

Omkostninger til støtte af deltagelse af 
unge med begrænsede muligheder på 
lige vilkår som andre, inklusiv særlig 
forberedelse og yderligere 
mentorordning (eksklusiv 
rejseomkostninger og organisatorisk 
støtte til deltagere og ledsagende 
personer).  

Omkostninger i forbindelse med 
indlogering af deltagere i et forudgående 
planlægningsbesøg.   

Omkostninger til at stille en finansiel 
garanti, hvis det nationale agentur 
anmoder herom. 

Omkostninger til rejse til deltagere fra/til 
yderste periferi samt oversøiske 
territorier og regioner (se afsnittet "Hvad 
bør du ellers vide om aktionen"). 

Faktiske 
omkostninger  

 
Omkostninger til finansiel garanti: 75 % af de 
tilskudsberettigede omkostninger. 
 
Dyre rejseomkostninger: op til 80 % af 
tilskudsberettigede omkostninger. 
 
Andre udgifter: 100 % af de tilskudsberettigede 
omkostninger. 

 

Betinget: Anmodningen om finansielt tilskud til 
dækning af ekstraordinære omkostninger skal 
være begrundet i ansøgningsskemaet.  

 

Omkostninger 
til supplerende 
aktivitet 

Omkostninger, som er direkte forbundet 
med gennemførelsen af supplerende 
aktiviteter i forbindelse med projektet.  

 

Indirekte omkostninger:  

Et beløb efter fast sats, der ikke overstiger 
7 % af de supplerende aktiviteters 
tilskudsberettigede direkte omkostninger, 
er tilskudsberettiget under indirekte 
omkostninger og repræsenterer 
tilskudsmodtagerens generelle 
administrationsomkostninger, som kan 
betragtes som hidrørende fra de 
supplerende aktiviteter (el- eller 
internetregninger, omkostninger til lokaler, 
omkostninger til fast personale osv.) 

Faktiske 
omkostninger  

op til 80 % af tilskudsberettigede omkostninger. 
Betinget: Anmodningen om finansielt tilskud skal 
være begrundet i ansøgningsskemaet i forhold til de 
planlagte aktiviteter. 
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E) ORGANISATORISK TILSKUD 

Beløbene afhænger af det land, hvor mobilitetsaktiviteten finder sted. For projekter indgivet af: en offentlig instans på 
regionalt eller nationalt niveau, en sammenslutning af regioner, en europæisk gruppe for territorialt samarbejde eller et 
organ, der arbejder med fortjeneste for øje, og som er aktivt inden for virksomhedernes sociale ansvar, reduceres beløbene 
nedenfor med 50 %. 
 

 
 Ungdoms-udveksling 

(euro pr. dag) 

 
Europæisk 

volontørtjeneste 
(EVS) 

(euro pr. dag) 
 

Mobilitetsprojekter 
for 

ungdomsarbejdere 
(euro pr. dag)  

 A5.1 A5.2 A5.4 

Belgien 37 20 65 

Bulgarien 32 17 53 

Tjekkiet 32 17 54 

Danmark 40 21 72 

Tyskland 33 18 58 

Estland 33 18 56 

Irland 39 21 74 

Grækenland 38 21 71 

Spanien 34 18 61 

Frankrig 37 19 66 

Kroatien 35 19 62 

Italien 39 21 66 

Cypern 32 21 58 

Letland 34 19 59 

Litauen 34 18 58 

Luxembourg 36 21 66 

Ungarn 33 17 55 

Μalta 37 20 65 

Nederlandene 39 21 69 

Østrig 39 18 61 

Polen 34 18 59 

Portugal 37 20 65 

Rumænien 32 17 54 

Slovenien 34 20 60 

Slovakiet 35 19 60 

Finland 39 21 71 

Sverige 39 21 70 

Det Forenede Kongerige 40 21 76 

Makedonien 28 15 45 

Island 39 21 71 

Liechtenstein 39 21 74 

Norge 40 21 74 

Tyrkiet 32 17 54 
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Partnerland 29 15 48 
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F) INDIVIDUELT TILSKUD 

Beløbene afhænger af det land, hvor mobilitetsaktiviteten finder sted.  

 

  
Europæisk volontørtjeneste 

(EVS) 
(euro pr. dag) 

 

 

 A5.3 

Belgien 4 

Bulgarien 3 

Tjekkiet 4 

Danmark 5 

Tyskland 4 

Estland 3 

Irland 5 

Grækenland 4 

Spanien 4 

Frankrig 5 

Kroatien 4 

Italien 4 

Cypern 4 

Letland 3 

Litauen 3 

Luxembourg 4 

Ungarn 4 

Μalta 4 

Nederlandene 4 

Østrig 4 

Polen 3 

Portugal 4 

Rumænien 2 

Slovenien 3 

Slovakiet 4 

Finland 4 

Sverige 4 

Det Forenede Kongerige 5 

Makedonien 2 

Island 5 

Liechtenstein 5 

Norge 5 

Tyrkiet 3 

Partnerland 2 
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STORE ARRANGEMENTER UNDER DEN EUROPÆISKE VOLONTØRTJENESTE  

HVAD ER FORMÅLET MED STORE ARRANGEMENTER UNDER DEN EUROPÆISKE VOLONTØRTJENESTE (EVS)?  

Denne aktion skal give tilskud til store volontørprojekter (som omfatter mindst 30 frivillige under den europæiske 
volontørtjeneste) som led i europæiske eller internationale arrangementer inden for ungdomsområdet, kultur og idræt 
(f.eks. World Youth Summit, de europæiske kulturhovedstæder, de europæiske ungdomshovedstæder, europamesterskaber 
i idræt osv.).  
 

HVAD ER ET STORT ARRANGEMENT UNDER DEN EUROPÆISKE VOLONTØRTJENESTE?  

Projekter, der modtager tilskud, vil bestå af følgende faser:  
 

 Forberedelse (herunder praktiske foranstaltninger, udvælgelse af deltagere og 
sproglig/interkulturel/opgaverelateret forberedelse af deltagerne inden afrejse) 

 
 Gennemførelse af EVS-aktiviteterne og supplerende aktiviteter 
 
 Opfølgning (herunder evaluering af EVS-aktiviteterne, formel anerkendelse – når det er relevant – af deltagernes 

læringsresultater under aktiviteterne samt formidling og udnyttelse af projektresultaterne).  

HVILKE AKTIVITETER MODTAGER TILSKUD UNDER DENNE AKTION?  

 
 Europæisk volontørtjeneste (EVS)  
 
Denne aktion giver unge i alderen 17-30 år mulighed for at engagere sig personligt gennem ulønnet frivilligt arbejde på fuld tid 
i et andet land i op til to måneder. Frivillige får mulighed for at bidrage til arbejdet op til aktiviteter og initiativer, der 
tilrettelægges i forbindelse med et europæisk/internationalt arrangement. 
 
Et stort arrangement under den europæiske volontørtjeneste skal omfatte mindst 30 frivillige. 
 
Deltagende organisationer er ansvarlige for at:  
 

o sørge for de frivilliges ophold, indlogering og lokaltransport  
o sørge for opgaver og aktiviteter for de frivillige i overensstemmelse med den europæiske volontørtjenestes kvalitative 

principper som fastlagt i chartret for den europæiske volontørtjeneste 
o give de frivillige løbende opgaverelateret, sproglig, personlig og administrativ bistand gennem hele EVS-aktiviteten, 

med hjælp fra en mentor for deltagerne. 
 
Deltagelse i en EVS-aktivitet skal være gratis for de frivillige, bortset fra et eventuelt bidrag til rejseomkostningerne (hvis 
tilskuddet fra Erasmus+ ikke fuldt ud dækker disse omkostninger) og overflødige udgifter, der ikke er direkte forbundet med 
gennemførelsen af aktiviteten. De væsentlige omkostninger ved de frivilliges deltagelse i EVS-aktiviteten dækkes af tilskuddet 
fra Erasmus+ eller andre midler fra de deltagende organisationer. 
 
Følgende aktiviteter betragtes ikke som europæisk volontørtjeneste under Erasmus+: lejlighedsvist, ustruktureret frivilligt 
arbejde på deltid, ophold på en arbejdsplads i en virksomhed, lønnet arbejde, fritids- eller turistaktiviteter, sprogkurser, 
udnyttelse af billig arbejdskraft, uddannelse eller erhvervsuddannelse i udlandet. 
 
 Supplerende aktiviteter 
 
Projektet kan omfatte tilrettelæggelse af aktiviteter i tilknytning til arrangementet – f.eks. konferencer, seminarer, møder og 
workshops – som skal fremme værdien af frivilligt arbejde (navnlig den europæiske volontørtjeneste) i forbindelse med 
arrangementet. 
 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE PROJEKTET?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som store arrangementer under den europæiske volontørtjeneste 
skal opfylde for at være berettiget til et tilskud fra Erasmus+: 
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KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Hvem kan ansøge? 

Enhver offentlig eller privat organisation, som er etableret i et programland, og som er direkte 
involveret i tilrettelæggelsen af et europæisk/internationalt arrangement inden for unge, kultur 
eller idræt, eller som har indgået en formel skriftlig samarbejdsaftale med arrangørerne.  

Enkeltpersoner kan ikke ansøge om et tilskud. 

Tilskudsberettigede 
aktiviteter 

Ud over EVS-aktiviteterne kan et stort arrangement under den europæiske volontørtjeneste 
også omfatte supplerende aktiviteter, f.eks. konferencer, seminarer, møder og workshopper. 

Projektets varighed 3-12 måneder.  

Sted for projektet 
Et stort EVS-projekt skal finde sted i det programland, hvor det europæiske/internationale 
arrangement inden for unge, kultur eller idræt afholdes.  

Hvor ansøger man?  Hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles. 

Hvornår ansøger man? 
Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 5. april kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes mellem den 1. oktober samme år og den 31. juli det efterfølgende år.  

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

YDERLIGERE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE I FORBINDELSE MED EUROPÆISK VOLONTØRTJENESTE 

Aktivitetens varighed 14 til 59 dage, eksklusive rejsetid.  

Tilskudsberettigede 
deltagere 

Unge i alderen 17-30 år fra et programland (bortset fra det land, hvor projektet finder sted) 
eller fra et partnerland, som grænser op til EU. En frivillig kan kun deltage i ét stort 
arrangement under den europæiske volontørtjeneste i Erasmus+-programmets levetid.  

Antal deltagere Mindst 30 frivillige.  

 

TILDELINGSKRITERIER 

Projekter vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 
(højst 30 point) 
 

 Forslagets relevans for: 

- målene for aktionen (se afsnittet "Hvad er formålet med mobilitets-
projekter?") 

 I hvor høj grad forslaget er egnet til at: 

- skabe læringsresultater af høj kvalitet for deltagerne 

- øge kendskabet til værdien af frivilligt arbejde 

- øge kendskabet til mulighederne under den europæiske volontørtje-
neste 

 I hvor høj grad forslaget involverer unge med begrænsede muligheder. 
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Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 40 point) 
 
 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i alle projektfaser (forberedelse og 
gennemførelse af aktiviteter og opfølgning) 

 Sammenhæng mellem projektmålsætningerne og de foreslåede aktiviteter 

 Kvaliteten af de praktiske foranstaltninger samt forvaltnings- og 
støttemetoderne 

 Kvaliteten af forberedelsen af deltagerne 

 Kvaliteten af de foreslåede ikkeformelle involverende indlæringsmetoder 
og de unges aktive deltagelse på alle projektniveauer 

 Kvaliteten af metoder til anerkendelse og validering af deltageres 
undervisningsresultater og konsekvent brug af europæiske 
gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer 

 Formålstjenligheden af metoder til udvælgelse af deltagere til og/eller 
inddragelse af deltagere i mobilitetsaktiviteterne 

 Kvaliteten af samarbejdet og kommunikationen mellem de deltagende 
organisationer og med andre interessenter 

 De deltagende organisationers tilslutning til principperne i chartret for den 
europæiske volontørtjeneste 

Indvirkning og formidling 
(højst 30 point) 
 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af projektet 

 Projektets potentielle effekt: 

- på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid 

- på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direk-
te i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk ni-
veau. 

 Formålstjenligheden og kvaliteten af metoder til formidling af projektresul-
taterne i og uden for de deltagende organisationer 

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det 
højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne 
"projektets relevans" og "effekt og formidling" og mindst 20 point for kategorien "kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse"). 
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HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER?  

Projektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro):  
 

Maksimalt tilskud til et stort arrangement under den europæiske volontørtjeneste: 200 000 EUR 

FINANSIERINGSREGLER FOR EVS-AKTIVITETER, DER GENNEMFØRES I FORBINDELSE MED ARRANGEMENTET  

Tilskudsberettigede omkostninger 
Finansierings-  

ordning 
Beløb Tildelingsregler 

Rejser 
 

Bidrag til deltagernes rejseomkostninger, herunder 
udgifter til ledsagere, fra oprindelseslandet til stedet 
for projektet og retur. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 km:  
20 EUR pr. deltager 

Baseret på rejseafstand 
pr. deltager. 
Rejseafstanden skal 
beregnes ved hjælp af 
Kommissionens 
afstandsberegner

83
. 

Ansøgeren skal angive 
afstanden for rejsen én 
vej for at beregne 
beløbet for det EU-
tilskud, der ydes til rejsen 
tur-retur

84
.  

 

Ved rejseafstand på 100-499 km:  

180 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 500-1 999 km:  

275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  

360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km:  

530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  

820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km:  

1300 EUR pr. deltager 

Tillæg for høje 
indenlandske 
rejseomkostninger 

Yderligere støtte:  

 til returrejse til hovedlufthavn og/eller tog-
/busstation i hjemlandet  

og/eller 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

For indenlandske rejseomkostninger, der overstiger 
225 EUR:  

180 EUR pr. deltager (herunder ledsagere) pr. 
returrejse

85
 

For høje indenlandske 
rejseomkostninger, der 
overstiger 225 EUR (pr. 
returrejse), og såfremt 
disse omkostninger 

                                                 
83

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
84

 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-

tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).     
85 Hvis det begrundes i ansøgningen, kan en deltager have ret til at modtage to tillæg for høje indenlandske rejseomkostninger med henblik på deltagelse i samme mobilitetsaktivitet: et tillæg for at komme til hovedlufthavn og/eller tog-

/busstation i hjemlandet og endnu et tillæg for at komme til en fjerntliggende destination i destinationslandet.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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 til returrejse til fjerntliggende endelig destinati-
on (fra hovedlufthavn og/eller tog-/busstation i 
destinationslandet) 

 

begrundes i 
ansøgningen.  

Organisatorisk 
tilskud 

Omkostninger, som er direkte forbundet med 
gennemførelsen af mobilitetsaktiviteter som led i 
projektet  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

A 6.1 pr. aktivitetsdag pr. frivillig
86

 
Baseret på opholdets 
varighed pr. deltager 

Tilskud til 
enkeltpersoner  

"Lommepenge" til den frivillige til yderligere 
personlige udgifter 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

A6.2 pr. aktivitetsdag pr. frivillig  
Baseret på opholdets 
varighed pr. deltager 

Tilskud ved 
særlige behov 

Opholdsudgifter til ledsagere og rejseudgifter, hvis 
det er berettiget, og så længe der ikke er ansøgt om 
et tilskud til disse deltagere under budgetposten 
"rejseudgifter". 

 

Yderligere omkostninger, som er direkte forbundet 
med deltagere med handicap (herunder rejse- og 
opholdsudgifter, hvis det er berettiget, og så længe 
der ikke er ansøgt om et tilskud til disse deltagere 
under budgetposterne "rejseudgifter" og "organisa-
torisk tilskud") 
 

Faktiske omkostninger  100 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 

Betinget: Anmodningen 
om finansielt tilskud til 
dækning af tilskud ved 
særlige behov og 
ekstraordinære 
omkostninger skal være 
begrundet i 
ansøgningsskemaet. 

Ekstraordinære 
omkostninger 

Visum og visumrelaterede omkostninger, 
opholdstilladelser og vaccinationer 

Omkostninger til støtte af deltagelse af unge med 
begrænsede muligheder på lige vilkår som andre, 
inklusiv særlig forberedelse og yderligere 
mentorordning (eksklusiv rejseomkostninger og 
organisatorisk støtte til deltagere og ledsagende 
personer).  

Omkostninger til rejse til deltagere fra/til yderste 
periferi samt oversøiske territorier og regioner (se 
afsnittet "Hvad bør du ellers vide om aktionen"). 

Faktiske omkostninger  

 
Dyre rejseomkostninger: op til 80 % af 
tilskudsberettigede omkostninger. 
 
 
Andre udgifter: 100 % af de tilskudsberettigede 
omkostninger. 

 

 

                                                 
86 Herunder ledsagere til EVS-frivillige med begrænsede muligheder. 
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FINANSIERINGSREGLER FOR SUPPLERENDE AKTIVITETER, DER GENNEMFØRES I FORBINDELSE MED ARRANGEMENTET (VALGFRI FINANSIERING) 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Aktivitetsomkostninger  

Omkostninger, som er direkte forbundet med 
gennemførelsen af supplerende aktiviteter i 
forbindelse med projektet, herunder: 

 Tilrettelæggelse af seminarer, møder, 
workshops 

 Formidling 
 Interkulturel/opgaverelateret forberedelse af 

frivillige 
 Omkostninger til fast personale: Disse 

omkostninger kan ikke dækkes af EU-tilskuddet. 
De kan være tilskudsberettigede, hvis de støttes 
gennem andre kilder end EU-midlerne. I så fald 
må disse omkostninger højst udgøre 30 % af 
den samlede eksterne samfinansiering. 

Indirekte omkostninger:  

Et beløb efter fast sats, der ikke overstiger 7 % af 
projektets tilskudsberettigede direkte omkostninger, 
er tilskudsberettiget under indirekte omkostninger 
og repræsenterer tilskudsmodtagerens generelle 
administrationsomkostninger, som kan betragtes 
som hidrørende fra projektet (el- eller 
internetregninger, omkostninger til lokaler, 
omkostninger til fast personale osv.) 

Faktiske omkostninger  
Højst 80 % af de samlede tilskudsberettigede 
omkostninger 

Betinget: Det budget, der 
ansøges om, stemmer 
overens med de planlagte 
aktiviteter. 
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TABEL A – EVS-AKTIVITETER (BELØB I EURO PR. DAG)  

Beløbene afhænger af det land, hvor EVS-aktiviteten finder sted.  
 

 Organisatorisk tilskud Tilskud til enkeltpersoner 

 A6.1 A6.2 

Belgien 20 4 

Bulgarien 17 3 

Tjekkiet 17 4 

Danmark 21 5 

Tyskland 18 4 

Estland 18 3 

Irland 21 5 

Grækenland 21 4 

Spanien 18 4 

Frankrig 19 5 

Kroatien 19 4 

Italien 21 4 

Cypern 21 4 

Letland 19 3 

Litauen 18 3 

Luxembourg 21 4 

Ungarn 17 4 

Μalta 20 4 

Nederlandene 21 4 

Østrig 18 4 

Polen 18 3 

Portugal 20 4 

Rumænien 17 2 

Slovenien 20 3 

Slovakiet 19 4 

Finland 21 4 

Sverige 21 4 

Det Forenede Kongerige 21 5 

Makedonien 15 2 

Island 21 5 

Liechtenstein 21 5 

Norge 21 5 

Tyrkiet 17 3 
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Del B – Fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus 

FÆLLES MASTERUDDANNELSER UNDER ERASMUS MUNDUS  

HVAD ER FORMÅLET MED ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE? 

Formålet med Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) er at: 
 

 fremme kvalitetsforbedringer, innovation og internationalisering i de videregående uddannelsesinstitutioner 
 øge kvaliteten i og tiltrækningskraften for det europæiske område for videregående uddannelse og støtte EU 

udadtil inden for videregående uddannelse ved at tilbyde fulde stipendier til de bedste masterstuderende verden 
over 

 forbedre masteruddannedes kompetencer og kvalifikationer, særlig den fælles masteruddannelses relevans for 
arbejdsmarkedet, gennem øget inddragelse af arbejdsgivere. 

 
I denne henseende forventes Erasmus Mundus Joint Master Degree at bidrage til målene i Europa 2020-strategien og 
strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020), herunder de referenceværdier, der er 
fastlagt i disse politikker.  
 
Erasmus Mundus Joint Master Degree forventes at tage fat om udfordringerne med strukturreformer i forbindelse med 
kvalitetssikring og kvalifikationsrammer i det europæiske område for videregående uddannelse som anført i Yerevan 
Communiqué

87
, den såkaldte "European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes", som blev vedtaget på Den 

Europæiske Unions uddannelsesministre konference under Bolognaprocessen, og derved bidrage til at fremme 
gennemsigtighed og gensidig tillid til videregående uddannelse i det europæiske område for videregående uddannelse. 
 
Erasmus Mundus Joint Master Degree vil videreføre og styrke de gode erfaringer fra Erasmus Mundus-masteruddannelserne 
ved at gøre de europæiske videregående uddannelser mere attraktive på globalt plan og vise den høje akademiske standard 
og det høje integrationsniveau i de fælles studieprogrammer, der udbydes af de europæiske videregående 
uddannelsesinstitutioner. 
 
Denne aktion støtter også EU's optræden udadtil og de forskellige aspekter af EU's målsætninger og prioriteter inden for 
videregående uddannelse.  

HVAD ER ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE? 

En EMJMD er et integreret internationalt studieprogram på højt niveau, som svarer til 60, 90 eller 120 ECTS-point, udbudt af 
et internationalt konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner fra forskellige lande og eventuelt andre partnere i 
og/eller uden for uddannelsessystemet med særlig ekspertise og interesse i de studieområder/de faglige områder, der er 
omfattet af det fælles program. De skiller sig ud på grund af deres høje grad af fællesskab/integration

88
 og fremragende 

akademiske indhold og metoder. Der er ingen begrænsninger med hensyn til fag. Listen over fælles programmer, der har 
modtaget tilskud under Erasmus+ programmet, findes på forvaltningsorganets hjemmeside. 
 
Alle deltagende videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et programland, skal være institutioner, der 
udbyder masteruddannelser, og de(t) tilsvarende EMJMD mastereksamensbevis(er) – som omfatter hele EMJMD 
studieprogrammet, skal være behørigt akkrediteret (hvor muligt) af de kompetente nationale myndigheder i de lande, hvor 
de pågældende videregående uddannelsesinstitutioner er etableret. En vellykket gennemførelse af EMJMD skal føre til 
enten én fælles mastergrad (dvs. ét enkelt eksamensbevis udstedt på vegne af mindst to videregående 
uddannelsesinstitutioner fra forskellige programlande, som er behørigt akkrediteret i de pågældende lande) eller flere 
mastergrader (dvs. mindst to eksamensbeviser udstedt af to videregående uddannelsesinstitutioner i forskellige 
programlande, som er behørigt akkrediteret i de pågældende lande). Hvis fælles grader er tilladt i henhold til national 
lovgivning, opfordres der til anvendelse heraf, da de er et udtryk for fuld integration af lærings- og undervisningsprocessen. 
Ud over de videregående uddannelsesinstitutioner i programlande, som udbyder mastergrader, kan andre videregående 
partneruddannelsesinstitutioner fra partnerlande være involveret i tildelingen af én fælles eller flere mastergrader.  
 
Forslag om Erasmus Mundus Joint Master Degree skal i ansøgningsfasen indeholde færdige studieprogrammer, der er klar til 
brug og til at blive annonceret internationalt umiddelbart efter udvælgelsen af forslaget. I denne henseende vil 
udvælgelsesprocessen i forbindelse med Erasmus Mundus Joint Master Degree være meget selektiv for at sikre, at kun de 
allerbedste forslag støttes. 
 

                                                 
87 87Vedtaget af de europæiske uddannelsesministre under ministerkonferencen i Yerevan, 14-15. maj 2015. Flere oplysninger om vedtagne politikforanstalt-

ninger: http://bologna-yerevan2015.ehea.info/pages/view/documents 
88 88Erasmus Mundus Joint Master Degree forventes at have etableret et fælles udformet og fuldt ud integreret akademisk pensum med fælles gennemførel-

sesprocedurer, f.eks. fælles regler for studerendes ansøgning, udvælgelse, adgang og eksaminering, og med fælles kvalitetssikringsmekanismer. 

http://bologna-yerevan2015.ehea.info/pages/view/documents
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Til gengæld modtager de udvalgte Erasmus Mundus Joint Master Degree omfattende finansiering til 3 optag af studerende, 
for at gøre det muligt for dem at øge deres internationale synlighed og styrke deres bæredygtighed.  
 
Afsnittene nedenfor beskriver arten af, udvælgelsen af og finansieringsvilkårene for nyligt udvalgte EMJMD og de vilkår, der 
gælder for allerede udvalgte Erasmus Mundus-masteruddannelser, der implementerer optag af studerende, i sammenhæng 
med gældende rammepartnerskabsaftale indgået under Erasmus Mundus Programmet.  

HVILKE AKTIVITETER MODTAGER TILSKUD UNDER DENNE AKTION? 

Denne aktion giver tilskud til følgende aktiviteter: 
 

 udbydelse af en Erasmus Mundus Joint Master Degree, der svarer til 60, 90 eller 120 ECTS-point, tilrettelagt af et 
internationalt konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner med deltagelse af indbudte akademikere 
(gæsteforelæsere), der skal undervise og/eller forske 

 tildeling af stipendier til dygtige studerende fra hele verden med henblik på deres deltagelse i en Erasmus Mundus 
Joint Master Degree. 

 

HVILKEN ROLLE SPILLER DE ORGANISATIONER, DER DELTAGER I ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE? 

Erasmus Mundus Joint Master Degree udbydes af et internationalt konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner og 
eventuelt andre typer organisationer (virksomheder, offentlige instanser, forskningsinstitutioner osv.), som bidrager til 
gennemførelsen af Erasmus Mundus Joint Master Degree. 
 
Konsortiet af Erasmus Mundus Joint Master Degree består af:  
 

 Ansøger/koordinator: en videregående uddannelsesinstitution, etableret i et programland, der indgiver 
projektforslaget på vegne af alle partnerne. Når der træffes afgørelse om tilskud til en Erasmus Mundus Joint 
Master Degree, bliver ansøgeren/koordinatoren den primære EU-tilskudsmodtager og underskriver en 
tilskudskontrakt for flere modtagere på vegne af konsortiet. Som koordinator skal ansøgeren: 

o repræsentere gruppen af deltagende organisationer og handle på dens vegne over for Kommissionen 
o bære det finansielle og retlige ansvar for den korrekte operationelle, administrative og finansielle 

gennemførelse af hele projektet 
o koordinere Erasmus Mundus Joint Master Degree i samarbejde med alle de andre projektpartnere. 
 

 Partnere: videregående uddannelsesinstitutioner, der udbyder masteruddannelser, og som er anerkendt som 
sådanne af de relevante myndigheder i det program- eller partnerland, hvori de er etableret, og enhver privat eller 
offentlig organisation, der bidrager aktivt til forberedelse, gennemførelse og evaluering af Erasmus Mundus Joint 
Master Degree. De enkelte partnere skal underskrive en fuldmagt, hvormed de bemyndiger koordinatoren til at 
handle på deres vegne og for deres regning i forbindelse med gennemførelsen af projektet. 
 

 Associerede partnere (valgfri): Derudover kan associerede partnere også deltage i studieprogrammet under 
Erasmus Mundus Joint Master Degree. Disse organisationer bidrager indirekte til at gennemføre specifikke 
opgaver/aktiviteter og/eller understøtte formidlingen af Erasmus Mundus Joint Master Degree og dens 
bæredygtighed. Et sådant bidrag kan f.eks. være overførsel af viden og kvalifikationer, udbydelse af supplerende 
kurser eller tilskud til udstationering. I kontraktlig henseende betragtes "associerede partnere" ikke som en del af 
konsortiet af Erasmus Mundus Joint Master Degree, fordi de spiller en mere begrænset rolle i gennemførelsen af 
Erasmus Mundus Joint Master Degree, da deres ekspertise udnyttes på ad hoc-basis. 

 
Det nødvendige tilsagn fra alle de organisationer, der deltager i konsortiet, skal sikres forud for optagelsen af de første 
studerende på Erasmus Mundus Joint Master Degree for at sikre god integration af de studerende og stærk opbakning fra de 
berørte institutioner. Konsortieaftalen vedrørende den fælles masteruddannelse under Erasmus Mundus (se retningslinjer 
og modeller på forvaltningsorganets hjemmeside) bliver et nøgleinstrument i denne henseende og skal underskrives af alle 
partnerinstitutionerne forud for iværksættelsen af den første stipendieansøgnings- og -udvælgelsesprocedure. 
Konsortieaftalen vedrørende Erasmus Mundus Joint Master Degree skal beskrive alle de akademiske, driftsmæssige, 
administrative og finansielle aspekter, der er forbundet med gennemførelsen af den fælles masteruddannelse under 
Erasmus Mundus og forvaltningen af stipendierne i forbindelse hermed, så nøjagtigt som muligt. 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE EN ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE UNDER?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som en EMJMD skal opfylde for at være berettiget til et tilskud fra 
Erasmus+: 
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KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Tilskudsberettigede 
deltagende 
organisationer 

En deltagende organisation kan være enhver offentlig eller privat organisation, der er etableret i 
et programland eller i et partnerland, og som direkte og aktivt bidrager til udbydelsen af 
Erasmus Mundus Joint Master Degree.  

Der kan f.eks. være tale om: 

 en videregående uddannelsesinstitution 

 en offentlig eller privat lille, mellemstor eller stor virksomhed (herunder socialøkonomiske 
virksomheder) 

 en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau 

 en almennyttig organisation, forening eller NGO 

 et forskningsinstitut 

 

Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et programland, skal være i 
besiddelse af et gyldigt ECHE-charter. Der stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner i partnerlande. 

Videregående uddannelsesinstitutioner, der er etableret i et programland, skal på 
ansøgningstidspunktet kunne dokumentere akkrediteringen på nationalt niveau af hver af de 
masteruddannelser, som studieprogrammet under Erasmus Mundus Joint Master Degree består 
af. For nyetablerede masteruddannelser, der endnu ikke har færdiguddannet studerende, er 
akkreditering fra kompetente nationale myndigheder påkrævet under ansøgningen. 

Hvem kan ansøge? 

En videregående uddannelsesinstitution, som er etableret i et programland. Den videregående 
uddannelsesinstitution ansøger på vegne af konsortiet. Afdelinger af partnerlandes 
videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et programland, eller afdelinger af 
programlandes videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et partnerland, er 
ikke berettigede til at ansøge. 

Antal deltagende 
organisationer og deres 
profil 

Erasmus Mundus Joint Master Degree er tværnational og omfatter som partnere videregående 
uddannelsesinstitutioner fra mindst tre forskellige programlande.  

Videregående uddannelsesinstitutioner i programlande skal fysisk kunne modtage studerende 
på Erasmus Mundus Joint Master Degree og mindst tilbyde det minimale antal ECTS-point for 
studieperioden i deres institution.  

Alle fuldgyldige partnerorganisationer fra program- eller partnerlande skal være kendt på 
tidspunktet for ansøgningen om et tilskud. 

Tilskudsberettigede 
deltagere 

Masterstuderende, deltagende organisationers personale og indbudte akademikere 
(gæsteforelæsere) fra program- og partnerlande. 

Studerende ansøger om stipendier direkte hos det valgte konsortium og gennemgår en 
konkurrencepræget udvælgelsesproces tilrettelagt af de videregående uddannelsesinstitutioner 
i konsortiet. 

Udvælgelsen, rekrutteringen og overvågningen af individuelle stipendiemodtagere hører under 
konsortiets ansvarsområde. 

Antal deltagere 

Tilskuddet til Erasmus Mundus Joint Master Degree finansierer højst 20 modtagere af studiesti-
pendier (dvs. højst 60 modtagere af studiestipendier under de tre optag af studerende), som 
beskæftiger sig med aktiviteterne under Erasmus Mundus Joint Master Degree i mindst otte 
uger i alt

89
. 

Akademikerne/gæsteforelæserne skal udvælges i overensstemmelse med konsortiets specifikke 
kriterier for udvælgelse af akademikere og bidrage med konkret merværdi til Erasmus Mundus 
Joint Master Degree.  

Konsortier kan desuden ansøge om op til otte yderligere studiestipendier pr. optag (dvs. højst 
24 studiestipendier under de tre optag) fra et eller flere prioriterede områder/lande i verden. 

                                                 
89

 Disse vejledende tal gælder kun for nyligt udvalgte Erasmus Mundus Joint Master Degree. Igangværende Erasmus Mundus-masteruddannelser kan tilbydes 
et begrænset antal stipendier. 
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Sted(er)  

Studieperioden på Erasmus Mundus Joint Master Degree skal deles mellem mindst to af de 
programlande, der er repræsenteret i konsortiet (dvs. mindst to mobilitetsperioder for alle 
studerende). Supplerende studieperioder (f.eks. forskning, udstationering eller udarbejdelse af 
speciale) kan gennemføres i andre deltagende organisationer fra programlande eller 
partnerlande på betingelse af at aktiviteterne udføres under direkte tilsyn af en videregående 
uddannelsesinstitution, der er partner i konsortiet.  

Projektets varighed 
Afhængigt af varigheden af Erasmus Mundus Joint Master Degree (1-2 år) og hvorvidt 
konsortiet ønsker at påtage et forberedende år, modtager konsortiet en tilskudsaftale på mindst 
3 år og maks. 5 år til finansiering tre på hinanden følgende optag af studerende. 

Aktivitetens varighed 

Forberedende år: et akademisk år.   

Gennemførelse af Erasmus Mundus Joint Master Degree: tre på hinanden følgende optag til 1-2 
akademiske år (60/90/120 ECTS-point). 

Hvor ansøger man?  Hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles. 

Hvornår ansøger man? 
Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 16. februar kl. 12 (Bruxellestid) for 

projekter, der påbegyndes mellem den 1. august og den 31. oktober samme år. 

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

 
Ansøgerorganisationer vil også blive vurderet ud fra udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, 
hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

YDERLIGERE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE I FORBINDELSE MED STUDIESTIPENDIER  

Aktivitetens varighed 
Studiestipendiet tildeles udelukkende til studier på fuld tid på en af masteruddannelserne og 
dækker hele Erasmus Mundus Joint Master Degree. 

Tilskudsberettigede 
deltagere 

Kandidatstuderende, som har afsluttet en første videregående uddannelse eller dokumenterer 
et anerkendt tilsvarende uddannelsesniveau i henhold til den nationale lovgivning og praksis i 
det land, hvor uddannelsen er gennemført. 

Studerende, der allerede har opnået et stipendium til en Erasmus Mundus Joint Master Degree 
eller en Erasmus Mundus-masteruddannelse/fælles Erasmus Mundus-ph.d.-uddannelse, er ikke 
berettigede til at ansøge om et supplerende stipendium under Erasmus Mundus Joint Master 
Degree. 

Modtagere af stipendier til Erasmus Mundus Joint Master Degree må ikke modtage andre EU-
finansierede stipendier til samme masteruddannelse under Erasmus Mundus. Det gælder for 
hele uddannelsen.  

Mindst 75 % af stipendierne til Erasmus Mundus Joint Master Degree vil være afsat til ansøgere 
fra partnerlandene.  

Læringsresultater 

En vellykket gennemførelse af Erasmus Mundus Joint Master Degree skal føre til enten én 
fælles mastergrad (dvs. ét enkelt eksamensbevis udstedt på vegne af mindst to videregående 
uddannelsesinstitutioner fra forskellige programlande, som er behørigt akkrediteret i de 
pågældende lande) eller flere mastergrader (dvs. mindst to eksamensbeviser udstedt af to 
videregående uddannelsesinstitutioner fra forskellige programlande, som er behørigt 
akkrediteret i de pågældende lande).  

De studerende skal opnå alle de ECTS-point, Erasmus Mundus Joint Master Degree omfatter 
(60, 90 eller 120). For hver af deres obligatoriske studieperioder i mindst to programlande skal 
de desuden opnå mindst 20 ECTS-point (for studieprogrammer på 60 ECTS-point), eller 30 
ECTS-point (for studieprogrammer på 90 eller 120 ECTS-point).  

Mobilitetsperioder kan ikke erstattes af virtuel mobilitet (fjernlæring), hvilket betyder at fysisk 
tilstedeværelse er påkrævet at studerende under hele masteruddannelsen. Derudover må de 
ikke finde sted i institutioner, som ikke hører under konsortiet (dvs. partnere og/eller 
associerede partnere). 
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TILDELINGSKRITERIER  

Projekter vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 
(højst 40 point) 

 Forslagets elementer af "fællesskab"/integration, udformning og struktur er målrettet 
imod og bidrager til at opnå målene for Erasmus Mundus Joint Master Degree 

 Forslaget beskriver hvorledes den pågældende EMJMD er integreret i partneres katalog 
over masteruddannelser og definerer hvilke(n) grad(er) der vil blive tilbudt, særligt tilde-
lingen af en fælles EMJMD fælles mastergrad, hvis den nationale lovgivning giver mulighed 
herfor 

 Den foreslåede EMJMD imødekommer tydeligt identificerede behov i det akademiske felt 

 Forslaget fastlægger, hvordan den foreslåede EMJMD vil bidrage til at gøre de europæiske 
videregående uddannelser mere attraktive, samt at højne standarden, innovationen og 
konkurrenceevnen inden for de udvalgte akademiske områder/emner 

 Det foreslåede EMJMD konsortium er yderst relevant for internationalisering i videregåen-
de uddannelse og er designet til at maksimere udbyttet af studerendes og ansattes mobili-
tet 

Kvaliteten af projektets 
udformning og 
gennemførelse 
(højst 20 point) 

 Forslaget fastlægger det akademiske program og læringsresultaterne og beskriver, hvordan 
det fremragende akademiske indhold bliver udbudt 

 Forslaget beskriver en række af interne og eksterne metoder til evaluering ad den pågæl-
dende EMJMD, og hvordan de omsættes i praksis og bruges til at kontrollere, udvikle og 
forbedre uddannelsens kvalitet 

 Forslaget definerer hvordan studerendes mobilitet organiseres og er tilrettelagt og bidra-
ger til kursets mål, og indeholder et udkast til en strategi/plan for effektiv inddragelse af 
akademikere/gæsteforelæsere 

 Forslaget indeholder en detaljeret beskrivelse af alle de relevante oplysninger, der gives til 
de studerende/det akademiske personale forud for optagelsen på uddannelsen, og den 
hjælp, de får til indlogering, sprogundervisning, administrative formaliteter (f.eks. tilskud 
til ansøgning om visum) og forsikring 

 Forslaget fastlægger klart reglerne for uddannelsen og de studerendes rettigheder og 
forpligtelser i forbindelse med de akademiske, administrative og finansielle aspekter af 
gennemførelsen af Erasmus Mundus Joint Master Degree 

 Forslaget beskriver de planlagte aktiviteter/faciliteter, der skal sikre effektiv integration og 
et godt netværk for de studerende på Erasmus Mundus Joint Master Degree inden for de-
res sociokulturelle og faglige miljø 

 Forslaget fastlægger klart interaktionsformen mellem EMJMD og aktører uden for uddan-
nelsessystemet i forbindelse med gennemførslen af uddannelsen. 

Kvaliteten af 
projektgruppen og 
samarbejdsaftalerne 
(højst 20 point) 

 Forslaget viser klart de involverede partneres/medarbejderes ekspertiseområder og be-
skriver, hvordan de supplerer og giver merværdi til gennemførelsen af Erasmus Mundus 
Joint Master Degree. Hvor det er relevant, beskriver forslaget, hvordan eksisterende sam-
arbejdsaftaler er blevet forbedret for at opnå målene for Erasmus Mundus Joint Master 
Degree 

 Forslaget beskriver de enkelte partneres institutionelle forpligtelser og specificerer deres 
rolle og opgaver i gennemførelsen af Erasmus Mundus Joint Master Degree og skitserer 
arbejdsgangen i de styrende organer samt de indførte forvaltningsværktøjers funktion 

 Forslaget beskriver bl.a. de fælles kriterier, principper og betingelser for studerendes an-
søgning, udvælgelse og adgang, eksaminering af studerende og bedømmelse af resultater 

 Forslaget forklarer, hvordan omkostningerne til de studerendes deltagelse er blevet bereg-
net, og indeholder en beskrivelse af, hvordan finansielle midler, herunder supplerende fi-
nansiering, vil blive mobiliseret, fordelt og forvaltet som led i partnerskabet 



  
 

 

124 
 

Programguide  

Effekt og formidling (højst 
20 point) 

 Forslaget indeholder en overbevisende udviklings-/holdbarhedsstrategi på mellem-
lang/lang sigt og fremsætter realistiske fremtidsudsigter der går udover perioden med EU-
tilskud og metoder til mobilisering af andre finansieringskilder til stipendier og selvbeta-
lende studerende 

 Forslaget forklarer, hvordan den pågældende EMJMD vil skabe resultater på institutionelt 
niveau (fakultet/universitet), og hvordan den vil støtte konsortiepartnernes internationali-
seringsstrategi og sikre, at de når ud til relevante interessenter på natio-
nalt/europæisk/internationalt niveau 

 Forslaget beskriver hvordan den foreslåede EMJMD tilskynder entreprenørskab og initiativ-
lyst, samt hvordan arbejdsgivere vil blive inddraget i gennemførelsen af uddannelsen for at 
øge studerendes kompetencer og således øge dimittenders jobmuligheder 

 Forslaget beskriver nyttiggørelses-/formidlingsmekanismernes art og metoder, målgrup-
perne og partnernes konkrete opgaver i pr-strategien for Erasmus Mundus Joint Master 
Degree. Det beskriver, hvordan det vil tiltrække dygtige studerende fra hele verden 

 Hvis det er relevant, beskriver forslaget, hvordan de producerede materialer, dokumenter 
og medier vil blive stillet frit til rådighed og udbredt via åbne licenser, og forslaget indehol-
der ikke uforholdsmæssigt store begrænsninger  

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 70 point ud af i alt 100. De skal desuden opnå en score 
på mindst 75 % af det maksimale antal point efter tildelingskriteriet "projektets relevans" (dvs. mindst 30 point ud af 40). I 
tilfælde af lighed prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "Projektets relevans". 

YDERLIGERE STIPENDIER TIL STUDERENDE FRA UDPEGEDE REGIONER I VERDEN  

Ansøgerne kan ansøge om yderligere stipendier for en eller flere regioner i partnerlande i verden, som finansieres under 
følgende finansieringsinstrumenter som led i EU's optræden udadtil: 

 instrumenterne til finansiering af udviklingssamarbejde
90

 
 Det Europæiske Naboskabsinstrument

91
 

 partnerskabsinstrumentet
92

 
 den europæiske udviklingsfond (EUF) 

 
Foreslåede EMJMD må modtage op til 24 yderligere studiestipendier i hele masteruddannelsens varighed (tre optag). Disse 
yderligere stipendier tilbydes i overensstemmelse med EU's udenrigspolitiske prioriteter, for så vidt angår videregående 
uddannelse, og tager hensyn til de forskellige niveauer af økonomisk og social udvikling i de pågældende partnerlande. 
Stipendierne skal tildeles studerende fra følgende otte regioner: 
 

 Lande i Østpartnerskabet (region 2) 
 Lande i det sydlige Middelhavsområde (region 3) 
 Asien (region 6), idet specifikke stipendier tildeles de mindst udviklede lande

93
 

 Centralasien (region 7), idet specifikke stipendier tildeles lav- eller mellemindkomstlandene
94

 
 Latinamerika (region 8), idet specifikke stipendier tildeles mellemindkomstlande i den nederste halvdel

95
, og der 

er fastsat en maksimaltildeling til Brasilien og Mexico 
 Sydafrika (region 10) 
 Lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (region 11) 
 Lande i Golfsamarbejdsrådet (region 12) 

 

YDERLIGERE TILDELINGSKRITERIER 

Forslag, der opfylder mindstekravene efter tildelingskriteriet "Projektets relevans", og som opnår i alt mindst 70 point 
(generel tærskel for tilskud), vil blive vurderet med henblik på tildeling af yderligere stipendier til studerende fra udpegede 

                                                 
90 90Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 233/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde 

for perioden 2014-2020: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0044:0076:DA:PDF 

91 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et europæisk naboskabsinstrument: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:DA:PDF 

92 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 234/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et partnerskabsinstrument for samarbejde med 
tredjelande: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0077:0084:DA:PDF 

93 Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodja, Laos, Myanmar og Nepal. 
94 94Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan. 
95 95

Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Paraguay. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0044:0076:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0077:0084:DA:PDF
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regioner på grundlag af følgende yderligere kriterium. 

 

Projektets relevans i de(n) 
udpegede region(er) 
(Ja/Nej) 

 Forslaget beskriver de metoder, der anvendes til at tiltrække de dygtigste studerende fra 
de(n) udpegede region(er) 
 

 Forslaget tilskynder til samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner og/eller 
andre tilskudsberettigede deltagende organisationer fra partnerlande i de(n) udpegede 
region(er). Det forklares klart, hvordan et sådant samarbejde bidrager med merværdi til 
Erasmus Mundus Joint Master Degree. 

 

HVAD BØR MAN ELLERS VIDE OM AKTIONEN? 

Flere obligatoriske kriterier og yderligere nyttige oplysninger om aktionen findes i bilag I til denne guide. Bilaget indeholder: 
 

 betingelser for udformningen af Erasmus Mundus Joint Master Degree 
 betingelser vedrørende masterstuderende 
 betingelser for overvågning og kvalitetssikring 
 procedure for udvælgelse af konsortier. 

 
Interesserede organisationer opfordres til at læse de relevante afsnit i dette bilag grundigt før de søger om finansielt tilskud.  

KATALOGET OVER ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE 

Med henblik på at fremme samt bidrage til synligheden af og adgangen til studiestipendier under Erasmus+, der tilbydes af 
Erasmus Mundus Joint Master Degree til de bedste masterstuderende verden over, opføres Erasmus Mundus Joint Master 
Degree i et onlinekatalog på forvaltningsorganets hjemmeside. 
 
I kataloget over Erasmus Mundus Joint Master Degree annonceres alle de masteruddannelser, der tilbyder stipendier under 
Erasmus+ for det kommende akademiske år. Det omfatter nyligt udvalgte Erasmus Mundus Joint Master Degree og Erasmus 
Mundus-masteruddannelser med en gældende rammepartnerskabsaftale. 
 
Kataloget over Erasmus Mundus Joint Master Degree giver potentielle masterstuderende mulighed for at vælge en Erasmus 
Mundus Joint Master Degree og ansøge om et stipendium fra Erasmus+ direkte hos det pågældende konsortium. 

 
 

HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER?  

Udvalgte Erasmus Mundus Joint Master Degree vil modtage tilskud gennem en tilskudskontrakt, der dækker ét 
forberedende år (ansøgeren har valgt ikke at ansøge om det forberedende år) fulgt af tre på hinanden følgende optag af 
studerende. 
 
Tilskuddet til Erasmus Mundus Joint Master Degree beregnes efter følgende finansieringsprincipper: 
 

 et tilskud til konsortiets administrationsgebyrer og det akademiske personales mobilitet og 
 et variabelt antal studiestipendier på højst 25 000 EUR om året 
 et variabelt antal yderligere studiestipendier på højst 25 000 EUR om året til udpegede regioner i verden. 
 

Nærmere bestemt skal budgettet for Erasmus Mundus Joint Master Degree være opstillet i henhold til nedenstående 
finansieringsregler (i euro):  
 
A) Tilskud til forvaltning af Erasmus Mundus Joint Master Degree: 
 

Tilskud til konsortiets 
administrationsomkostninger

96
 

20 000 EUR i det valgfri forberedende år 

                                                 
96

Associerede partneres omkostninger må kun godtgøres af konsortiet fra EU's "bidrag til konsortiets administrationsomkostninger" (fast beløb). 
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og omkostninger til indbudte 
akademikere og 
gæsteforelæsere 

50 000 EUR pr. optag af studerende på Erasmus Mundus Joint Master Degree 

 
B) Studiestipendier til Erasmus Mundus Joint Master Degree: 
 
Studiestipendierne til Erasmus Mundus Joint Master Degree omfatter omkostningerne til de studerendes deltagelse 
(herunder studieafgifter, fuld forsikring og eventuelle andre obligatoriske omkostninger i forbindelse med deltagelsen i 
kurset), et bidrag til den studerendes rejse- og bosættelsesomkostninger samt dækning af opholdsudgifterne under hele 
Erasmus Mundus Joint Master Degree. Nærmere oplysninger om beløbene for studiestipendier til Erasmus Mundus Joint 
Master Degree er angivet i tabellen nedenfor: 
 

Tilskud til udgifterne til 
deltagelsen 

Op til 9 000 EUR pr. år pr. modtager af et stipendium fra et partnerland
97

 
 
Op til 4 500 EUR pr. år pr. modtager af et stipendium fra et programland 
 
Beløb, der overstiger disse maksimale tilskudsbeløb, skal dækkes af de deltagende 
organisationer og må ikke opkræves fra modtageren af stipendiet. 

Tilskud til rejse- og 
bosættelsesomkostninger  

1 000 EUR pr. år pr. modtager af et stipendium, som er bosiddende i et programland, til 
rejseomkostninger 
 
2 000 EUR pr. år til rejseomkostninger + 1 000 EUR til bosættelsesomkostninger til 
stipendiemodtagere med bopæl i et partnerland, mindre end 4 000 km fra den 
videregående uddannelsesinstitution, der koordinerer Erasmus Mundus Joint Master 
Degree 
 
3 000 EUR pr. år til rejseomkostninger + 1 000 EUR til bosættelsesomkostninger pr. 
stipendiemodtager med bopæl i et partnerland, mere end 4 000 km fra den videregående 
uddannelsesinstitution, der koordinerer Erasmus Mundus Joint Master Degree 

Tilskud til opholdsudgifter 

1 000 EUR pr. måned under hele Erasmus Mundus Joint Master Degree (højst 24 måneder). 
Der ydes ikke tilskud til opholdsudgifter til modtagere af stipendier til den del af Erasmus 
Mundus Joint Master Degree (uddannelse, forskning, ophold, udarbejdelse af speciale), der 
tilbringes i bopælslandet, og heller ikke til modtagere af stipendier fra et partnerland til den 
del af Erasmus Mundus Joint Master Degree, der overstiger et kvartal (dvs. 3 måneder eller 
det tilsvarende af 15 ECTS-point) og tilbringes i et partnerland. 

 

TILSKUD 

De faktiske tilskud til de enkelte stipendier og det maksimale tilskudsbeløb til udvalgte projekter afhænger af en række 
elementer: 
 
a) varigheden af den pågældende EMJMD (60, 90 eller 120 ECTS-point) 
b) omkostningerne til deltagelse i den fælles masteruddannelse under Erasmus Mundus som fastsat af konsortiet 
c) gennemførelsen af det valgfrie forberedelsesår 
d) antallet af studiestipendier for program-/partnerland. 
 
På grundlag af disse parametre beløber tilskuddet til Erasmus Mundus Joint Master Degree til det forberedende år og tre 
optag af studerende sig omkring 4 mio. EUR. 
.
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 STUDERENDE, SOM IKKE BOR ELLER HAR HAFT DERES HOVEDAKTIVITET (UDDANNELSE ELLER ARBEJDE) I ET PROGRAMLAND I OVER SAMLET 12 MÅNEDER I DE SIDSTE FEM ÅR. DEN FEMÅRIGE 

REFERENCEPERIODE FOR DENNE 12-MÅNEDERS-REGEL BEREGNES BAGUD FRA DEN FRIST, DER ER FASTSAT AF KONSORTIET FOR ANSØGNING OM ET STUDIESTIPENDIUM UNDER ERASMUS MUNDUS 

JOINT MASTER DEGREE. 



  

 

127 
 

Del B – Lån til masteruddannelser under Erasmus+ 

LÅN TIL MASTERUDDANNELSER UNDER ERASMUS+  

Studerende på videregående uddannelser, som ønsker at gennemføre hele deres masteruddannelse i et andet programland, 
kan være berettiget til at ansøge om et EU-garanteret lån som bidrag til deres omkostninger. 
 
Lån til masteruddannelser under Erasmus+ vil give potentielle masterstuderende mulighed for at få adgang til lån (ydet af 
deltagende banker og garanteret af EU, via partneren, Den Europæiske Investeringsfond) som støtte til deres studier i 
udlandet i programperioden for Erasmus+. EU-budgetbevillingen udløser et stort finansieringsbeløb fra banksektoren til lån 
til mobile masterstuderende. 
 
På tidspunktet for udgivelsen af guiden er et beløb på 90 mio. EUR til rådighed til lån til masteruddannelser gennem tre 
deltagende banker i Spanien og Frankrig. Udrejsende studerende fra de to lande kan ansøge med henblik på at gennemføre 
et ph.d.-studie i udlandet. Studerende fra alle 33 programlande kan ansøge om lån med henblik på at studere i disse lande. 
 
Ordningen blev lanceret i 2015, og lån til masteruddannelser under Erasmus+ vil gradvist blive tilgængelige i flere lande og 
for flere studerende fra det akademiske år 2015-2016. 
 
 

 
 
Flere oplysninger om ordningen og de deltagende finansielle institutioner findes på Kommissionens hjemmeside: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/11_en.

Lånenes beløb og genstand  

Lånene beløber sig til op til 12 000 EUR for en etårig masteruddannelse og op til 18 000 
EUR for en masteruddannelse på op til to år og kan dække både leveomkostninger og 
studieafgifter i et hvilket som helst af de 33 programlande under Erasmus+. 
 
Vigtige sociale sikkerhedsforanstaltninger inkluderer: ingen sikkerhedsstillelse fra 
studerende eller forældre, favorable renter, favorable tilbagebetalingskrav. 
 
EU-budgettets allokering af 517 mio. EUR til garantier (professionelt administreret af Den 
Europæiske Investeringsfond, en del af Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe) vil 
frigøre et stort finansieringsbeløb fra banksektoren (op til 3,2 mia. EUR) til mobile 
masterstuderende. 
 
Således kan op til 200.000 studerende få støtte til at gennemføre deres masteruddannelse i 
et andet Erasmus+ programland. 

Kriterier for 
støtteberettigelse  

For at være støtteberettigede skal studerende: 
- have bopæl i et af programlandene under Erasmus+ 
- have gennemført første del af en videregående uddannelse (på bachelorniveau eller 
tilsvarende) 
- være optaget på en kandidatuddannelse (master eller tilsvarende) på en videregående 
uddannelsesinstitution, der er tildelt Erasmus-chartret for videregående uddannelse. 
 
Den masteruddannelse (eller tilsvarende), som de er optaget på, skal:  
- være udbudt i et andet land end deres bopælsland og det land, hvori de gennemførte 
deres bacheloruddannelse (eller den tilsvarende uddannelse, der gav dem adgang til 
masteruddannelsen) 
- være en hel uddannelse, der giver dem en grad.  

Hvor ansøger man? Direkte til deltagende banker eller virksomheder, der tilbyder studielån. 
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KEY ACTION 2:  SAMARBEJDE FOR INNOVATION OG UDVEKSLING AF GOD PRAKSIS 

HVILKE AKTIONER MODTAGER TILSKUD?  

Denne Key Action giver tilskud til:  
 

 strategiske partnerskaber inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsområdet  
 
 Knowledge Alliances 
 
 Sector Skills Alliances (gennemføres via specifikke indkaldelser af forslag)  
 
 kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse. 
 
 kapacitetsopbygning på ungdomsområdet 

 
De aktioner, der modtager tilskud under denne Key Action, forventes at få positiv og langvarig effekt på de deltagende 
organisationer, på de politiske systemer, som aktionerne hører under, og på de organisationer og personer, der er direkte 
eller indirekte involveret i de planlagte aktiviteter.  
 
Denne Key Action forventes at føre til udvikling, overførsel og/eller gennemførelse af innovative praksisser på 
organisationsniveau og på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk niveau.  
 
For de deltagende organisationer forventes projekter, der modtager tilskud under denne Key Action, at give følgende 
resultater: 

 
 innovative metoder for at målrette indsatsen mod målgrupperne ved f.eks. at tilbyde mere attraktive 

uddannelsesprogrammer, som opfylder deltagernes behov og indfrier deres forventninger, brug af involverende 
og IKT-baserede metoder, nye eller bedre processer for anerkendelse og validering af kompetencer, mere 
hensigtsmæssig gennemførelse af aktiviteter til gavn for lokalsamfundene, ny eller forbedret praksis for opfyldelse 
af ugunstigt stillede gruppers behov og håndtering af forskelle inden for læringsresultater forbundet med 
geografisk og socioøkonomisk ulighed, nye tilgange til at håndtere social, etnisk, sproglig og kulturel 
mangfoldighed, nye strategier til i højere grad at fremme konkurrenceevne og beskæftigelse, navnlig på regionalt 
og lokalt niveau, anerkendelse af toppræstationer inden for sprogindlæring eller -undervisning gennem Den 
Europæiske Sprogpris, 

 
 et mere moderne, dynamisk, engageret og fagligt miljø i organisationen: organisationen er klar til at integrere best 

practise og nye metoder i de daglige aktiviteter, åben for synergier med organisationer, der er aktive på forskellige 
områder eller inden for andre samfundsøkonomiske sektorer, strategisk planlægning af personalets faglige 
udvikling i forhold til de enkeltes behov og organisationens mål, 

 
 øget kapacitet og faglige evner til at operere på europæisk/internationalt niveau: bedre ledelseskompetencer og 

internationaliseringsstrategier, bedre samarbejde med partnere fra andre lande, andre områder inden for 
uddannelse og ungdom og/eller andre samfundsøkonomiske sektorer, øget tildeling af finansielle midler (ud over 
EU-midler) til tilrettelæggelse af EU-projekter/internationale projekter på uddannelses- og ungdomsområdet, 
bedre kvalitet i forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og opfølgningen af EU-projekter/internationale 
projekter. 

 
Projekter, der modtager tilskud under denne Key Action, vil sandsynligvis også få positiv indflydelse på de personer, der er 
direkte eller indirekte involveret i aktiviteterne, såsom: 
  

 øget initiativtagning og iværksætterånd 
 bedre fremmedsproglige kompetencer  
 bedre digitale kompetencer 
 større forståelse af og imødekommenhed over for social, etnisk, sproglig og kulturel mangfoldighed 
 øget beskæftigelsesegnethed og bedre kvalifikationer til oprettelse af nye virksomheder (herunder socialt 

iværksætteri) 
 mere aktiv deltagelse i samfundslivet 
 en mere positiv holdning til det europæiske projekt og EU's værdier 
 bedre forståelse og anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer i og uden for Europa 
 bedre faglige kompetencer (inden for undervisning, uddannelse, ungdomsarbejde osv.)  
 større forståelse mellem landene af praksis, politikker og systemer på uddannelses- og ungdomsområdet. 
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 bedre forståelse af indbyrdes forbindelser mellem henholdsvis formel og ikkeformel uddannelse, 
erhvervsuddannelse, andre læringsformer og arbejdsmarkedet  

 øgede muligheder for faglig udvikling  
 øget motivation og tilfredshed i det daglige arbejde.  

 
På systemniveau forventes projekterne at sætte gang i modernisering og styrke uddannelsessystemer og ungdomspolitikkers 
svar på de vigtigste aktuelle udfordringer: større beskæftigelse, økonomisk stabilitet og vækst, men også behovet for at 
fremme sociale, medborgerlige, og interkulturelle kompetencer, interkulturel dialog, demokratiske værdier og 
grundlæggende rettigheder, social inklusion, ikke-diskrimination og aktivt medborgerskab, kritisk tænkning og 
mediekendskab.   
 
Indvirkningen af denne Key Action skal således efter hensigten være: 

 bedre kvalitet inden for uddannelse og ungdomsarbejde i og uden for Europa via højere akademiske standarder og 
mere attraktive uddannelser kombineret med flere muligheder for alle, herunder ugunstigt stillede grupper, 

 uddannelsessystemer og programmer for unge, der i højere grad stemmer overens med behovene og 
mulighederne på arbejdsmarkedet, og tættere forbindelser til virksomhederne og samfundet  

 bedre levering og vurdering af grundlæggende og tværfaglige kvalifikationer, navnlig: iværksætterånd, sociale, 
medborgerlige, interkulturelle og sproglige kompetencer, kritisk tænkning, digitale færdigheder og mediekendskab 

 bedre synergi, forbindelse og overgang mellem de forskellige uddannelsessektorer og programmer for unge på 
nationalt niveau med øget anvendelse af europæiske referenceværktøjer til anerkendelse og validering af samt 
gennemsigtighed i kompetencer og kvalifikationer  

 øget brug af læringsresultater i forbindelse med beskrivelse og definition af kvalifikationer, dele af kvalifikationer 
og pensum til støtte for undervisning, læring og vurdering 

 nyt og øget interregionalt og transnationalt samarbejde mellem offentlige myndigheder på uddannelses- og 
ungdomsområdet 

 mere strategisk og integreret brug af informations- og kommunikationsteknologi og åbne uddannelsesressourcer i 
uddannelsessystemerne og programmerne for unge 

 øget motivation for sprogindlæring gennem innovative undervisningsmetoder eller bedre mulighed for praktisk 
anvendelse af de sprogfærdigheder, der er behov for på arbejdsmarkedet 

 øget interaktion mellem praksis, forskning og politik. 
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STRATEGISKE PARTNERSKABER PÅ UDDANNELSES- OG UNGDOMSOMRÅDET  

HVAD ER FORMÅLET MED OG PRIORITETERNE FOR STRATEGISKE PARTNERSKABER?  

Strategiske partnerskaber skal støtte udvikling, overførsel og/eller gennemførelse af innovative praksisser og 
implementering af fælles initiativer til fremme af samarbejde, peer-læring og udveksling af erfaring på europæisk niveau. 
 
Projekterne kan være af to typer, alt efter målene og sammensætningen af det strategiske partnerskab:  
 

 Strategiske partnerskaber, der støtter innovation  

Projekterne forventer at udvikle innovative output og/eller indgå i intensiv formidlings- og udnyttelsesaktiviteter af eksiste-
rende og nyligt producerede produkter eller innovative ideer. Ansøgere har mulighed for at anmode om et målrettet budget 
til akademisk output og udbredelsesbegivenheder for direkte at kunne svare på det innovative aspekt af aktionen. Denne 
type projekter er åbne for alle felter på uddannelses- og ungdomsområdet. 

 

 Strategiske partnerskaber, der støtter udvekslingen af god praksis:  

Det overordnede mål er at gøre det muligt for organisationer at udvikle og styrke netværk, øge deres kapacitet til at fungere 
på et transnationalt niveau, dele og imødegå ideer, praksis og metoder. Udvalgte projekter kan også udvikle konkrete output 
og forventes at formidle resultaterne af aktiviteter, om end på en måde der er proportionel med projektets mål og omfang. 
Disse resultater og aktiviteter medfinansieres gennem standardbudgettet for projektstyring og -udførsel. Strategiske part-
nerskaber med relevans for det videregående uddannelsesområde kan ikke støtte denne type projekter.  

 

 
Uafhængigt af den af ansøgeren valgte projekttype og det påvirkede uddannelsesområde, er strategiske partnerskaber åbne 
for enhver type organisation, der er aktiv på uddannelses- eller ungdomsområdet eller inden for andre 
samfundsøkonomiske sektorer, og for organisationer, der gennemfører aktiviteter, som går på tværs af forskellige områder 
(f.eks. lokale og regionale myndigheder, anerkendelses- og valideringscentre, handelskamre, brancheorganisationer, 
vejledningscentre og kulturelle organisationer). Afhængigt af projektets prioritet og mål skal strategiske partnerskaber 
inddrage det mest hensigtsmæssige og bredest mulige udvalg af partnere med henblik på at udnytte deres forskellige 
erfaringer, profiler og specifikke ekspertise og skabe relevante projektresultater af høj kvalitet.  
 
For at modtage tilskud skal strategiske partnerskaber beskæftige sig med enten a) mindst én horisontal prioritet eller b) 
mindst én specifik prioritet, der er relevant for det uddannelses- eller ungdomsområde, der er mest berørt, som beskrevet 
nedenfor. Blandt disse prioriteter skal nationale agenturer vægte dem, som er særligt relevante inden for deres nationale 
rammer ("Europæiske prioriteter inden for de nationale rammer"). Nationale agenturer skal omhyggeligt informere 
potentielle ansøgere via deres officielle websteder.   

 

HORISONTALE PRIORITETER 

 Opnåelse af relevante færdigheder og kompetencer på højt niveau: støtte til enkeltpersoners indsats for at erhverve sig 
og udvikle nøglekompetencer – herunder grundlæggende, tværfaglige og bløde færdigheder, iværksætterevner, sprog-
færdigheder digitale færdigheder – med henblik på at styrke deres beskæftigelsesegnethed, sociale udvikling og faglige 
udvikling. Programmet vil også støtte aktioner, der udvikler eller formidler værktøjer til vurdering af sådanne kompe-
tencer, og aktioner, der anvender tilgange baseret på "læringsresultater" i gennemførelsen af uddannelses- og ung-
domsaktiviteter og i vurderingen af deres kvalitet og relevans. 
 

 Social inklusion: Prioritet gives til aktioner, der fremmer– navnlig gennem innovative integrerede tilgange – inklusion, 
diversitet, lighed, ligestilling og ikke-forskelsbehandling i uddannelses- og ungdomsaktiviteter. Programmet vil projek-
ter, der har til formål at: 1) fremme udviklingen af sociale, medborgerlige, interkulturelle kompetencer, medieforståelse 
og kritisk tænkning

98
, herunder bekæmpelse af forskelsbehandling, segregering, racisme, mobning og vold 2) forbedre 

adgangen, deltagelsen og læringsresultaterne for dårligt stillede elever for derved at reducere uligheder i læringsresul-
tater. 
 

 Åben og innovativ praksis i den digitale æra: Prioritet gives til aktioner, der fremmer innovative metoder, pædagogikker 
og deltagerbaseret forvaltning, hvis det er hensigtsmæssigt, og udvikler undervisningsmaterialer og -værktøjer, og til 

                                                 
98 Dette er også i overensstemmelse med Rådets konklusioner om medieforståelse og kritisk tænkning gennem uddannelse af fra 30. maj 
2016. 
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aktioner, der støtter effektiv anvendelse af IKT i uddannelses- og ungdomsaktiviteter. Dette omfatter støtte til synergi 
med forsknings- og innovationsaktiviteter og fremme af nye teknologier som drivkraft bag uddannelses- og ungdoms-
politiske forbedringer.  
 

 Undervisere: Prioritet gives til aktioner, der styrker rekruttering, udvælgelse og indføring af de bedste og mest egnede 
kandidater i undervisningsfaget, og aktioner, der støtter en indsats af høj kvalitet på uddannelses- og ungdomsområ-
det. Programmet vil støtte den faglige udvikling hos undervisere (dvs. lærere, professorer, tutorer, mentorer osv.) og 
ungdomsarbejdere, navnlig i forbindelse med håndtering af tidligt skolefrafald, dårligt stillede elever, diversitet i klasse-
værelset og i andre sammenhænge og arbejdsbaseret læring.  
 

 Gennemsigtighed og anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer: Prioritet gives til aktioner, der fremmer beskæfti-
gelsesegnethed samt lærings- og arbejdsmobilitet, og som letter overgangen mellem forskellige uddannelsesniveauer 
og -typer, mellem uddannelse og arbejdslivet og mellem forskellige job. Prioritet gives til aktioner, der fremmer aner-
kendelse samt gennemsigtighed og sammenlignelighed af kvalifikationer og læringsresultater, herunder gennem leve-
ring af bedre tjenester og information/vejledning om færdigheder og kvalifikationer. Dette omfatter udbredelsen af in-
novative løsninger til anerkendelse af og støtte til validering – på lokalt, regionalt, nationalt, tværnationalt og/eller eu-
ropæisk niveau – af kompetencer opnået gennem uformel, ikkeformel, digital og åben læring. 
 

 Bæredygtig investering, præstation og effektivitet: Prioritet gives aktioner, der støtter effektiv implementering af inve-
steringsplanen for Europa, herunder gennem attraktive finansieringsmodeller til private aktører og kapital, og som støt-
ter udviklingen af evidensbaserede reformer, der mere effektivt bringer kvalitet til uddannelses- og ungdomssystemer 
og -politikker. Prioritet gives også aktioner, der støtter udviklingen af innovative måder at sikre bæredygtig investering i 
alle former for læring, både formelle og ikkeformelle, herunder præstationsbaseret læring og omkostningsdeling. 

 

OMRÅDESPECIFIKKE PRIORITETER   

På området for videregående uddannelse prioriteres følgende aktioner i overensstemmelse med de udfordringer, der blev 
udpeget under den offentlige høring om dagsordenen for moderniseringen af Europas videregående uddannelser: 

o Forbedre kvaliteten og relevansen af de studerendes viden og færdigheder, fremme mere elevcentrerede læ-
ringstilgange, forbedre udnyttelsen af IKT og styrke forbindelserne mellem videregående uddannelsesinstitu-
tioner og arbejdsgivere eller socialøkonomiske virksomheder 

o Støtte videregående uddannelsesinstitutioners sociale engagement og styrke de studerendes interkulturelle 
og civile kompetencer 

o Støtte innovation og kreativitet gennem partnerskaber og tværfaglige tilgange og styrke den videregående 
uddannelses rolle på regionalt plan  

o Sikre, at uddannelse og forskning gensidigt støtter hinanden, og stimulere og belønne god undervisning 
o Forbedre forvaltningen på institutions- og systemniveau, gennemsigtigheden og feedbacksystemerne 
o Fremme internationalisering, anerkendelse og mobilitet og støtte forandring i overensstemmelse med Bolog-

naprincipperne og -værktøjerne. 
  

 
På området for børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse prioriteres følgende: 
 
 Styrke profilen for lærererhvervet, herunder lærere, skoleledere og seminarieundervisere, gennem aktioner med 

følgende mål: udvikling af mere attraktive karrieremuligheder, styrkelse af udvælgelse og rekruttering, forbedring af 
lærernes faglige udvikling og sammenkædning af deres forskellige faser i et kontinuerligt forløb fra den grundlæggende 
læreruddannelse og introduktion til videreuddannelse, støtte til lærere, som skal håndtere diversitet i klasseværelset 
(herunder elever med migrantbaggrund), støtte til lærere i anvendelsen af samarbejdsorienteret og innovativ praksis, 
styrkelse af lederskab inden for uddannelse, herunder skoleledernes rolle og profil, uddelegeret lederskab i skolerne og 
lærerlederskab. 
 

 Fremme erhvervelsen af færdigheder og kompetencer, f.eks. ved at: beskæftige sig med dårlige resultater inden for 
matematik, naturvidenskab og læse- og skrivefærdighed via mere effektive og innovative undervisningsmetoder, 
fremme undervisning i iværksætteri, fremme kritisk tænkning, navnlig ved at undervise i naturvidenskab i miljømæssig 
og/eller kulturel sammenhæng, benytte en holistisk tilgang til sprogundervisning og sprogindlæring med udgangspunkt 
i diversiteten i flersproglige klasselokaler, som bliver stadig mere almindelige.  
 

 Hjælpe skoler med at tackle skolefrafald og dårligt stillede elever og tilbyde kvalitetsuddannelse, så alle elever kan opnå 
gode resultater fra det laveste til det højeste niveau af det akademiske spektrum, herunder børn med migrantbag-
grund, som kan have særlige (f.eks. sproglige) udfordringer, styrke samarbejdet mellem alle aktører på skolen og med 
familien samt andre eksterne interessenter, forbedre overgangen mellem de forskellige uddannelsesfaser, støtte net-
værkssamarbejde mellem skoler, som fremmer samarbejdsorienterede og holistiske tilgange til undervisning og læring, 
forbedre evaluering og kvalitetssikring. 
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 Støtte indsatsen for at øge adgangen til økonomisk overkommelig førskoleundervisning og børnepasning af høj kvalitet. 

Forbedre kvaliteten af ordninger for og tilbud om førskoleundervisning og børnepasning med henblik på at fremme 
børns alderssvarende udvikling, opnå bedre læringsresultater og sikre en god start i skolen for alle – navnlig ved yderli-
gere at forbedre EU's kvalitetsramme for førskoleundervisning og børnepasningsordninger og sikre, at fordelene ved 
førskoleundervisning føres videre til andre undervisningstrin, og gennemføre projekter, som udvikler nye modeller for 
implementering, forvaltning og finansiering af førskoleundervisning og børnepasningsordninger. 

 
På området for erhvervsuddannelse prioriteres følgende: 
 

 Udvikle partnerskaber med virksomheder om erhvervsuddannelse med henblik på at fremme alle former for arbejds-
baseret læring med særlig vægt på lærlingeuddannelse, hvor arbejdsmarkedets parter, virksomheder og erhvervsud-
dannelsesinstitutioner involveres, og fokus specifikt rettes mod den lokale og regionale dimension med det formål at 
skabe konkrete resultater i marken 

 Etablere feedbackordninger med henblik på at forbedre kvaliteten af udbuddet af erhvervsuddannelser og tilpasse det 
til resultater, herunder systemer til sporing af færdiguddannede, som en del af kvalitetssikringssystemerne i overens-
stemmelse med EQAVET-anbefalingen 

 Yderligere styrke nøglekompetencer inden for erhvervsuddannelse, herunder fælles metoder til introduktion af disse 
kompetencer i læseplaner og til at indsamle, levere og vurdere læringsresultaterne af disse læseplaner. Fokus bør rettes 
mod både grundlæggende erhvervsuddannelse og efteruddannelse 

 Forbedre adgangen til faglig uddannelse og kvalifikationer for alle med særlig vægt på de lavtuddannede gennem er-
hvervsrettet efteruddannelse særligt ved at forbedre kvaliteten, udbuddet og tilgængeligheden til erhvervsrettet efter-
uddannelse, validere ikkeformel og uformel læring, fremme oplæring på arbejdspladsen og tilbyde effektiv og integre-
ret vejledningsservice og fleksible og gennemtrængelige læringsveje. 

 Introducere systematiske tilgange til og muligheder for fortsat faglig udvikling for undervisere og mentorer inden for 
erhvervsuddannelserne i både skole- og arbejdsbaserede sammenhænge med fokus på udvikling af effektiv, åben og 
innovativ uddannelse ved brug af IKT. 

 
På området for voksenuddannelse prioriteres følgende:  
 

 Forbedre og udvide udbuddet af læringsmuligheder af høj kvalitet, som er skræddersyet til de enkelte lavtuddannede 
eller lavtkvalificerede voksne, så de opnår læse- og skrivefærdigheder, regnefærdigheder eller digitale færdigheder, 
herunder gennem validering af færdigheder opnået ved uformel og ikkeformel læring 

 Øge efterspørgslen efter og deltagelsen gennem effektive strategier for opsøgning, vejledning og motivation, som 
opmuntrer lavtuddannede eller lavtkvalificerede voksne til at udvikle og opgradere deres læse- og skrivefærdigheder, 
regnefærdigheder og digitale færdigheder 

 Udvide og udvikle undervisernes kompetencer, navnlig i effektiv undervisning af lavtuddannede eller lavtkvalificerede 
voksne i læse- og skrivefærdigheder, regnefærdigheder og digitale færdigheder, herunder gennem effektiv anvendelse 
af IKT. 

 
 
På ungdomsområdet prioriteres følgende: 
 
 Fremme høj kvalitet i ungdomsarbejde. Der gives prioritet til projekter, der: støtter kapacitetsopbygningen blandt 

ungdomsarbejdere og inden for ungdomsarbejde, støtter ungdomsarbejdere i udvikling og deling af effektive metoder 
til at nå ud til marginaliserede unge og til at forebygge racisme og intolerance blandt unge, fremmer integrationen og 
beskæftigelsesegnetheden af unge med begrænsede muligheder (herunder unge, der ikke er i beskæftigelse eller un-
der uddannelse) med særligt fokus på unge, der risikerer at blive marginaliserede, og unge med migrantbaggrund, her-
under nyankomne immigranter og unge flygtninge, fremmer interkulturel dialog og styrker viden om og accept af 
mangfoldighed i samfundet, åbner ungdomsarbejdet for samarbejde på tværs af sektorer, så der opnås øget synergi på 
tværs af alle aktionsfelter med relation til unge, letter overgangen til voksenlivet for de unge, herunder især deres inte-
gration på arbejdsmarkedet, udvikler deres kompetencer og fastsætter kvalitetsstandarder og etiske og faglige kodek-
ser, styrker sammenhængen mellem politik, forskning og praksis, fremmer øget viden om de unges situation og ung-
domspolitikker, anerkendelse og validering af ungdomsarbejde og uformel og ikkeformel læring på europæisk, natio-
nalt, regionalt og lokalt niveau.  
 

 Fremme myndiggørelse: styrke samarbejdet på tværs af sektorer, så der opnås øget synergi på tværs af alle aktionsfel-
ter med relation til unge, med særligt fokus på adgang til rettigheder, autonomi, deltagelse – herunder e-deltagelse - og 
unges aktive medborgerskab, især for de unge, der risikerer social eksklusion, via projekter, som: fremmer unges delta-
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gelse i det demokratiske og civile liv i Europa, udvider og styrker unges politiske og sociale deltagelse på lokalt, regio-
nalt, nationalt, europæisk eller globalt niveau, fremmer unges deltagelse i frivilligt arbejde, øger de unges sociale inklu-
sion under hensyntagen til de bagvedliggende europæiske værdier, fremmer mangfoldighed, interkulturel og inter-
religiøs dialog, fælles frihedsværdier, tolerance og respekt for menneskerettigheder, øger kritisk tænkning og medie-
kendskab hos unge, styrker unges initiativlyst, særligt på det sociale område, gør det muligt for unge at få kontakt med, 
udtrykke deres holdninger over for og påvirke folkevalgte politiske beslutningstagere, offentlige myndigheder, interes-
segrupper, civilsamfundsorganisationer eller individuelle borgere inden for de politiske eller sociale processer, der på-
virker deres liv. 
 

 Fremme iværksætterundervisning og socialt iværksætteri blandt unge. Der gives prioritet til projekter i form af tværna-
tionale initiativer for unge, der gør det muligt for grupper af unge at føre idéer ud i praksis, herunder gennem social-
økonomiske virksomheder, så de sættes i stand til at løse problemer og udfordringer i deres hverdag.  
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HVILKE AKTIVITETER GIVES DER TILSKUD TIL I ET STRATEGISK PARTNERSKAB?  

 
I et projekts levetid, og afhængigt af typen af strategisk partnerskab, kan projekter typisk gennemføre en bred vifte af 
aktiviteter, f.eks.: 
 

 aktiviteter, der styrker samarbejdet og netværksaktiviteter mellem organisationer 

 afprøvning og/eller gennemførelse af innovative praksisser på uddannelses- og ungdomsområdet  

 - aktiviteter, der fremmer anerkendelse af viden, kvalifikationer og kompetencer erhvervet gennem formel, ikkeformel 
og uformel læring  

 samarbejde mellem regionale myndigheder om at fremme udvikling af uddannelsessystemerne og programmerne for 
unge og inddrage dem i aktioner inden for lokal og regionaludvikling 

 aktiviteter, som skal hjælpe studerende med handicap/særlige behov med at gennemføre uddannelser og lette deres 
overgang til arbejdsmarkedet, bl.a. ved at bekæmpe segregering og forskelsbehandling af marginaliserede befolknings-
grupper i uddannelsessystemet 

 aktiviteter, som i højere grad skal forberede undervisere og kursusledere på og anvende dem til at løfte udfordringer 
med hensyn til lighed, mangfoldighed og integration i undervisningsmiljøet 

 aktiviteter, som fremmer integrationen af flygtninge, asylansøgere og nyligt ankomne migranter for at skabe opmærk-
somhed om flygtningekrisen i Europa 

 tværnationale initiativer, der styrker iværksætterånd og evner, med det formål at fremme aktivt medborgerskab og 
iværksætteri (herunder socialt iværksætteri), og som gennemføres i fællesskab af mindst to grupper af unge fra for-
skellige lande. 

 
Strategiske partnerskaber kan også tilrettelægge tværnationale kursus-, undervisnings- og læringsaktiviteter for 
enkeltpersoner, hvis de bidrager til at nå projektets mål.  Nogle af disse aktiviteter er særligt relevante for bestemte 
uddannelses- og ungdomsområder, som beskrevet i tabellen herunder.  En mere detaljeret beskrivelse af de 
tilskudsmodtagende aktiviteter findes i bilag I. 
 
 

Aktivitetstype Særligt relevant for 

Kombineret mobilitet for studerende Alle uddannelses- og ungdomsområder 

Kortvarige udvekslinger af grupper af elever Skoleuddannelse 

Intensive studieprogrammer Videregående uddannelse 

Længerevarende studiemobilitet for elever Skoleuddannelse 

Længerevarende undervisnings-/kursusopgaver 
Videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, 
skoleuddannelse og voksenuddannelse 

Længerevarende mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere Unge 

Kortvarige fælles uddannelsesarrangementer for 
undervisere og øvrige medarbejdere 

Alle uddannelses- og ungdomsområder 

 

HVEM KAN DELTAGE I ET STRATEGISK PARTNERSKAB? 

Som hovedregel er strategiske partnerskaber målrettet mod samarbejde mellem organisationer, der er etableret i 
programlande. Organisationer fra partnerlande kan dog inddrages i et strategisk partnerskab som partnere (ikke som 
ansøgere), hvis deres deltagelse bibringer projektet afgørende merværdi. 
 
Udover de organisationer, der deltager formelt i projektet, og som modtager EU-tilskud, kan strategiske partnerskaber også 
involvere associerede partnere fra den offentlige eller private sektor, som bidrager til gennemførelsen af særlige 
projektopgaver/projektaktiviteter eller understøtter udbredelsen og bæredygtigheden af projektet. I kontraktlig henseende 
betragtes "associerede partnere" ikke som en del af projektpartnerne, og de modtager ikke tilskud. Deres deltagelse og rolle 
i projektet og i de forskellige aktiviteter skal beskrives klart.  
 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE ET STRATEGISK PARTNERSKAB?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som et strategisk partnerskab skal opfylde for at være berettiget til et 
tilskud fra Erasmus+: 
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KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Tilskudsberettigede 
deltagende 
organisationer 

En deltagende organisation kan være enhver offentlig eller privat organisation, der er etableret i 
et programland eller i et partnerland hvor som helst i verden (se afsnittet "Tilskudsberettigede 
lande" i del A i denne guide). 

Der kan f.eks. være tale om: 

 en videregående uddannelsesinstitution 
 en skole/et institut/et uddannelsescenter (på et hvilket som helst niveau, fra 

børnehave til ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelser og 
voksenuddannelser) 

 en almennyttig organisation, forening eller NGO 
 en offentlig eller privat lille, mellemstor eller stor virksomhed (herunder 

socialøkonomiske virksomheder) 
 en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau 
 en af arbejdsmarkedets parter eller en anden repræsentant fra arbejdsmarkedet, 

herunder handelskamre, industri- og brancheforeninger og fagforeninger 
 et forskningsinstitut 
 en fond 
 en virksomheds uddannelsescenter 
 virksomheder, der tilbyder fælles uddannelse (uddannelse i samarbejde) 
 en kulturel organisation, et bibliotek eller et museum 
 et organ, der tilbyder erhvervsvejledning, karriererådgivning og informationsydelser 
 et organ, der validerer viden, kvalifikationer og kompetencer erhvervet gennem 

ikkeformel og uformel læring 
 en europæisk ungdoms-NGO 
 en gruppe unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men ikke nødvendigvis 

inden for rammerne af en ungdomsorganisation (dvs. en uformel gruppe af unge
99

).  

Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et programland, skal være i 
besiddelse af et gyldigt ECHE-charter. Der stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner i partnerlande, men de skal forpligte sig til at overholde 
principperne heri. 

Hvem kan ansøge? 
Enhver deltagende organisation, der er etableret i et programland, kan være ansøger. Den 
pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er 
involveret i projektet.  

Antal deltagende 
organisationer og deres 
profil 

Et strategisk partnerskab er tværnationalt og omfatter mindst tre organisationer fra tre 
forskellige programlande. Der er ikke noget loft over antallet af deltagende organisationer. Der 
er dog fastsat et loft over budgettet for projektets administrations- og udførelsesomkostninger 
(som svarer til ti deltagende organisationer). Alle deltagende organisationer skal være 
identificeret på tidspunktet for ansøgningen om et tilskud.  

Undtagelsesvist behøver følgende typer projekter dog kun at omfatte mindst to organisationer 
fra to forskellige programlande: 

 strategiske partnerskaber på ungdomsområdet 

 strategiske partnerskaber kun for skoler
100

. Sådanne partnerskaber kan kun ansøge i for-
bindelse med projekter, som støtter udveksling af god praksis mellem organisationer fra 
programlande. 

                                                 
99 Hvis der er tale om en uformel gruppe, påtager en af gruppens medlemmer sig rollen som repræsentant og ansvaret på gruppens vegne.  
100 Afhængigt af det land, hvor skolen er registreret, gælder en specifik definition af støtteberettigede skoler for sådanne partnerskaber. 
Definitionen og/eller listen over støtteberettigede skoler offentliggøres på hvert nationale agenturs hjemmeside. Bemærk at ordremodellen 
for strategiske partnerskaber for skoler kun adskiller sig fra andre strategiske partnerskaber og er baseret på tilskudsaftaler for 
enkeltmodtagere. Se del C i denne guide for flere oplysninger. 
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Sted(er) for 
aktiviteterne 

Alle et strategisk partnerskabs aktiviteter skal finde sted i hjemlandene for de organisationer, 
der deltager i projektet. Aktiviteter kan også foregå på en EU-institutions hjemsted, selv hvis der 
i projektet ikke deltager organisationer fra det land, hvori institutionen befinder sig

101
. 

Udbredelsesbegivenheder kan desuden gennemføres i landet for en af de associerede partnere, 
der deltager i det strategiske partnerskab, hvis det er begrundet i forhold til projektmålene. 

Projektets varighed 

 Partnerskaber på det videregående uddannelsesområde: 24-36 måneder. 
 Partnerskaber på erhvervsuddannelses-, skoleuddannelses- og 

voksenuddannelsesområdet: 12-36 måneder. 
 Partnerskaber på ungdomsområdet: 6-36 måneder. 

 

Ansøgeren skal vælge varighed i forbindelse med ansøgningen baseret på projektets mål og den 
type aktiviteter, der er planlagt i mobilitetsperioden.  

I særlige tilfælde kan et strategisk partnerskab – efter anmodning fra tilskudsmodtageren og 
efter aftale med det nationale agentur – forlænges med op til seks måneder, forudsat at den 
samlede varighed ikke overstiger tre år. I så fald er det samlede tilskud uændret. Projektet skal 
under alle omstændigheder være afsluttet senest den 31. august 2020.  

Hvor ansøger man?  
Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret

102
. 

Samme konsortium af partnere må kun indgive én ansøgning til ét nationalt agentur pr. frist. 

Hvornår ansøger man? 

 

 Partnerskaber inden for videregående uddannelse, erhvervsrettet grund- og 
efteruddannelse, børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse samt almen 
voksenuddannelse og folkeoplysning:  

 Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 29. marts kl. 12 
(Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. september og den 31. 
december det samme år 

 
 Partnerskaber på ungdomsområdet:  

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning inden følgende datoer: 
 

 den 2. februar kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. juni 
og den 30. september det samme år 

 den 26. april kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. 
september det samme år og den 31. januar det følgende år 

 den 4. oktober kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. 
februar og den 31. maj det efterfølgende år 
 

For strategiske partnerskaber på ungdomsområdet: For hver af disse tre frister kan de nationale 
agenturer beslutte at åbne fristen for begge typer strategiske partnerskaber (dvs. støtte 
innovation og støtte udveksling af god praksis) eller kun for den ene af de to projekttyper. 
Ansøgere opfordres til at tjekke deres nationale agenturs hjemmeside for yderligere 
information.  

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

 
Dertil kommer, at hvis de strategiske partnerskaber omfatter tværnationale kursus-, undervisnings- eller læringsaktiviteter, 
skal følgende kriterier ud over de ovenfor anførte være opfyldt: 
 

                                                 
101 EU-institutionernes hjemsteder er Bruxelles, Frankfurt, Strasbourg og Haag. 
102 Bemærk: Skoler under tilsyn af nationale myndigheder i et andet land (f.eks. lycée français, Deutsche Schulen, British Forces  Schools) ansøger hos det 
nationale agentur i det tilsynsførende land. 
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Tilskudsberettigede 
aktiviteter 

 Kombineret mobilitet for elever og studerende, som omfatter kortsigtet fysisk 
mobilitet (em dage til to måneder, eksklusive rejsedage) og virtuel mobilitet 

 Kortvarige elevudvekslinger for grupper af skoleelever (fem dage til to måneder, 
eksklusive rejsedage) 

 Intensive studieprogrammer for studerende på videregående uddannelser (fem dage 
til to måneder, eksklusive rejsedage); med indbudte undervisere på videregående 
uddannelser og andre relevante eksperter på videregående uddannelser 

 Længerevarende studiemobilitet for elever (2-12 måneder) 
 Længerevarende undervisnings-/kursusopgaver (2-12 måneder) 
 Længerevarende mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere (2-12 måneder) 
 Kortvarige fælles uddannelsesarrangementer for undervisere og øvrige 

medarbejdere (tre dage til to måneder, eksklusive rejsedage). 
 
Visse af de anførte aktiviteter er relevante for nogle uddannelses- og ungdomsområder, men 
ikke for andre. Flere oplysninger findes i afsnittet "Strategiske partnerskaber" i bilag I til denne 
guide. 
 
Aktiviteter for studerende og længerevarende aktiviteter for undervisere og øvrige 
medarbejdere eller ungdomsarbejdere fra partnerlande eller udsendt dertil er ikke 
tilskudsberettigede.  
Kortvarige fælles uddannelsesarrangementer for undervisere og øvrige medarbejdere fra 
partnerlande, der underviser i intensive studieprogrammer er tilskudsberettigede aktiviteter.  

Tilskudsberettigede 
deltagere 

 Studerende, der er registreret på en deltagende videregående 
uddannelsesinstitution og tilmeldt studier, som fører til en anerkendt uddannelse 
eller andre anerkendte kvalifikationer på videregående niveau – op til og med ph.d.-
niveau (i intensive studieprogrammer og kombinerede mobilitetsaktiviteter) 

 Lærlinge, elever på erhvervsuddannelser, studerende på voksenuddannelser, elever 
og unge, der deltager i kombinerede mobilitetsprojekter 

 Elever i alle aldre, ledsaget af undervisere og øvrige medarbejdere på 
skoleuddannelser (i forbindelse med kortvarige udvekslinger af grupper af elever) 

 Elever på mindst 14 år, som er tilmeldt en uddannelse på fuld tid på en skole, der 
deltager i det strategiske partnerskab (i forbindelse med længerevarende 
studiemobilitet for elever) 

 Professorer, undervisere, kursusledere, undervisningspersonale og administrativt 
personale

103
, som er ansat i de deltagende organisationer, samt ungdomsarbejdere.  

Antal deltagere 
 Kun for strategiske partnerskaber, der formidler udveksling af god praksis: maksimalt 

100 deltagere i undervisnings-, kursus- og læringsaktiviteter pr. projekt vil blive tildelt 
tilskud (inklusive ledsagere)   

 
 
 
Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger 
om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.  

TILDELINGSKRITERIER  

Afhængigt af projektets mål, de deltagende organisationer, de forventede resultater og andre faktorer kan strategiske 
partnerskaber have forskellig størrelse og tilpasse deres aktiviteter hertil. Forenklet fremstillet giver denne aktion de 
deltagende organisationer mulighed for at opnå erfaring inden for internationalt samarbejde og styrke deres kapacitet, men 
også skabe innovative resultater af høj kvalitet. Den kvalitative vurdering af projektet vil stå i rimeligt forhold til målene med 
samarbejdet og de involverede organisationers karakter.   
 
Projekter vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

                                                 
103

 PÅ SKOLEUDDANNELSESOMRÅDET INDGÅR UDDANNELSESPERSONALE PÅ SKOLER, F.EKS. SKOLEINSPEKTØRER, SKOLEVEJLEDERE, PÆDAGOGISKE VEJLEDERE, PSYKOLOGER OSV. 
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Projektets relevans 
(højst 30 point) 
 

 Forslagets relevans for: 

- målsætningerne og prioriteterne for aktionen (se afsnittet "Hvad er 
formålet med og prioriteterne for strategiske partnerskaber?").  

- Hvis forslaget adresserer den horisontale prioritet "inkluderende ud-
dannelse, læring og ungdom" vil det blive anset som yderst relevant. 

- Hvis forslaget omhandler en eller flere "Europæiske prioriteter inden 
for de nationale rammer", som annonceret af det nationale agentur, 
vil det blive anset for yderst relevant. 

 I hvor høj grad: 

- forslaget er baseret på en reel og hensigtsmæssig behovsanalyse 

- målsætninger er klart definerede, realistiske og omhandler spørgsmål, 
der er relevante for de deltagende organisationer og målgrupperne 

- forslaget er egnet til at skabe synergi mellem forskellige uddannelses- 
og ungdomsområder 

- forslaget er innovativt og/eller supplerer andre initiativer, der allerede 
er gennemført af de deltagende organisationer 

- forslaget tilfører EU-merværdi gennem resultater, der ikke ville kunne 
opnås ved aktiviteter gennemført i de enkelte lande. 

Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 20 point) 
 
 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i arbejdsprogrammet, herunder 
tilstrækkelige forberedelses-, gennemførelses-, overvågnings-, evaluerings- 
og formidlingsfaser 

 Sammenhæng mellem projektmålsætningerne og de foreslåede aktiviteter 

 Den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed 

 Tilstedeværelsen og relevansen af foranstaltninger til kvalitetskontrol, som 
skal sikre, at projektet gennemføres med høj kvalitet, rettidigt og inden for 
budgettet 

 I hvor høj grad projektet er omkostningseffektivt og tildeler passende 
midler til de enkelte aktiviteter 

Hvis projektet omfatter kursus-, uddannelses- eller læringsaktiviteter: 

 I hvor høj grad de pågældende aktiviteter stemmer overens med projektets 
målsætninger og omfatter det rette antal deltagere 

 Kvaliteten af metoder til anerkendelse og validering af deltageres 
undervisningsresultater i overensstemmelse med europæiske 
gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer 

Kvaliteten af projektgruppen og 
samarbejdsaftalerne 
(højst 20 point) 
 
 

 I hvor høj grad: 

- projektet omfatter en passende sammensætning af supplerende del-
tagende organisationer med den profil, erfaring og ekspertise, der er 
nødvendig for vellykket levering af alle aspekter af projektet, 

- fordelingen af ansvarsområder og opgaver viser alle deltagende orga-
nisationers engagement og aktive bidrag 

- projektet har deltagelse af organisationer fra forskellige uddannelses- 
og ungdomsområder og andre samfundsøkonomiske sektorer, hvis det 
er relevant for projekttypen 

- projektet inddrager nye aktører i aktionen. 

 Tilstedeværelse af effektive mekanismer for koordinering og kommunikati-
on mellem de deltagende organisationer og med andre interessenter 

 Hvis det er relevant, i hvor høj grad inddragelsen af en deltagende organi-
sation fra et partnerland tilfører projektet afgørende merværdi (hvis denne 
betingelse ikke er opfyldt, kommer projektet ikke i betragtning til udvæl-
gelse). 
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Effekt og formidling (højst 30 point) 
 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af projektet 

 Projektets potentielle effekt: 

- på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid 

- på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direk-
te i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau. 

 Kvaliteten af formidlingsplanen: Formålstjenligheden og kvaliteten af me-
toder til deling af projektresultaterne i og uden for de deltagende organisa-
tioner 

 Hvis det er relevant, i hvor høj grad forslaget beskriver, hvordan de produ-
cerede materialer, dokumenter og medier vil blive stillet frit til rådighed og 
udbredt via åbne licenser, idet forslaget ikke må indeholde uforholdsmæs-
sigt store begrænsninger 

 Kvaliteten af planerne for at sikre projektets bæredygtighed: projektets 
mulighed for fortsat at have en effekt og skabe resultater, når EU-
tilskuddet er brugt. 

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det 
højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne 
"projektets relevans" og "effekt og formidling" og mindst 10 point for kategorierne "kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse" og "kvaliteten af projektgruppen og samarbejdsaftalerne"). Forslag, der ikke beskæftiger sig med mindst én 
af aktionens prioriteter, ydes ikke tilskud. 

HVAD BØR MAN ELLERS VIDE OM AKTIONEN? 

Strategiske partnerskaber støtter en lang og mangfoldig række af aktiviteter med henblik på at gennemføre projekter af høj 
kvalitet, fremme innovativ praksis, fremme organisationernes udvikling og modernisering og støtte udviklingen af politikker 
på europæisk, nationalt og regionalt niveau. 
 
Afhængigt af projektets mål, de deltagende organisationer, de forventede resultater og andre faktorer kan strategiske 
partnerskaber have forskellig størrelse og tilpasse deres aktiviteter hertil.  
 
Iblandt den store variation af aktivitets- og projektformater, har følgende strategiske partnerskaber specifik karakter: 

STRATEGISKE PARTNERSKABER KUN FOR SKOLER 

Disse strategiske partnerskaber på skoleuddannelsesområdet er målrettet støtte til udveksling af god praksis mellem skoler 
fra forskellige programlande. I flere tilfælde er samarbejdsaktiviteter også inkluderet i udveksling af klasser, eTwinning-
projekter og/eller længerevarende mobilitetsaktiviteter for elever fra de skoler, som deltager i projektet. Det særlige ved 
dette format inden for strategiske partnerskaber er kontraktmodaliteten med modtagerne. Selv om den ene skole, som er 
involveret i projektet, er ansvarlig for at lede projektet og ansøge på vegne af alle de deltagende skoler, så skal hver enkelt 
deltagende skole underskrive én enkelt tilskudsaftale med det nationale agentur i skolens respektive land, når et "kun for 
skole" strategisk partnerskab udvælges. Den ansøgende skole bevarer imidlertid sin koordinerende rolle i projektets 
varighed og er ansvarlig for rapporteringen af projektresultaterne. 

STRATEGISKE PARTNERSKABER FOR REGIONALT SAMARBEJDE INDEN FOR SKOLEUDDANNELSE 

Strategiske partnerskaber inden for skoleuddannelse kan ansøge om projekter baseret på grænseoverskridende samarbejde 
mellem regioner eller kommuner fra forskellige lande. Det særlige aspekt ved disse partnerskaber er den strategiske 
inddragelse af lokale og/eller regionale skolemyndigheder. For at udarbejde en vellykket ansøgning bør de lokale eller 
regionale myndigheder lede planlægningen af aktiviteter, som omhandler et fælles problem ved at inddrage organisationer 
fra offentlige og private sektorer sammen med skolerne i deres lokalområde. 
 

TVÆRNATIONALE INITIATIVER FOR UNGE
104

  

Disse strategiske partnerskaber på ungdomsområdet er målrettet samarbejdsaktiviteter, som fremmer socialt engagement 
og iværksætteri hos unge. Disse initiativer kan f.eks. omfatte:  

                                                 
104 Projektledere, der ansøger under "tværnationale initiativer for unge", bør ansøge under strategiske partnerskaber, der støtter udvekslingen af god praksis. 
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 etablering af (netværk af) socialøkonomiske virksomheder, sammenslutninger, klubber, NGO'er  
 udformning og gennemførelse af kurser og uddannelsesforløb om iværksætteri (navnlig socialt iværksætteri og 

brug af IKT) 
 information, mediekundskab, bevidstgørelsestiltag eller tiltag, der fremmer det civile engagement blandt unge 

(f.eks. debatter, konferencer, arrangementer, høringer, initiativer om europæiske temaer osv.) 
 tiltag til gavn for lokalsamfundene (f.eks. tilskud til udsatte grupper som ældre, minoriteter, migranter, 

handicappede osv.) 
 kunstneriske og kulturelle initiativer (teaterstykker, udstillinger, koncerter, diskussionsfora osv.). 

 
Det særlige ved dette format inden for strategiske partnerskaber er at initiativet hos de unge er indledt, forberedt og udført 
af de unge selv. Projektforslag implementeres af uformelle grupper af unge.  
 

DELTAGERE FRA/TIL REGIONER I DEN YDERSTE PERIFERI SAMT OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIER  

I overensstemmelse med forordningen bag Erasmus+ Programmet, der opfordrer til at tage hensyn til begrænsninger 
forårsaget af regioner i den yderste periferi samt oversøiske lande og territoriers (OLT) afsides beliggenhed i udførslen af 
programmet, er særlige finansieringsregler sat ind for at yde tilskud til dyre rejseomkostninger for deltagere fra regioner i 
den yderste periferi samt OLT-lande, der er utilstrækkeligt dækket af standard finansieringsreglerne (baseret på bidrag til 
enhedsomkostninger pr. afstandsinterval).  
 
Ansøgere til mobilitetsprojekter vil kunne gøre krav på tilskud til rejseomkostninger for deltagere fra/til regioner i den 
yderste periferi og OLT-lande under budgetoverskriften "ekstraordinære omkostninger" (op til 80 % af de samlede 
tilskudsberettigede omkostninger). Se "Hvilke finansieringsregler gælder?". Dette vil kunne godkendes givet at ansøgeren 
kan redegøre for at standard finansieringsreglerne (baseret på bidrag til enhedsomkostninger pr. afstandsinterval) ikke 
dækker mindst 70 % af deltagernes rejseomkostninger. 
 

YDERLIGERE INFORMATION 

Ud over ovenstående information kan flere obligatoriske kriterier og yderligere nyttige oplysninger samt projekteksempler 
vedrørende aktionen findes i bilag I til denne guide. Interesserede organisationer opfordres til at læse de relevante afsnit i 
dette bilag grundigt før de søger om finansielt tilskud.  
 

HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER?  

Strategiske partnerskaber omfatter alt fra ganske enkle samarbejdsprojekter mellem små organisationer (f.eks. skoler eller 
uformelle grupper af unge) til ret avancerede og omfattende projekter, der fokuserer på udvikling og udveksling af 
innovative resultater på alle uddannelses- og ungdomsområder. Udgifterne til de forskellige typer projekter varierer 
naturligvis i overensstemmelse hermed. 
 
Den foreslåede finansieringsmodel består derfor af en række udgiftsposter, som ansøgerne vælger, afhængigt af hvilken type 
aktiviteter de ønsker at gennemføre, og de resultater de ønsker at opnå. De første to poster, "projektstyring og 
gennemførelse" og "tværnationale projektmøder" er udgiftsposter, som alle typer strategiske partnerskaber kan ansøge om 
tilskud til, fordi der er tale om omkostninger, som alle projekter afholder. De øvrige poster kan kun vælges ved projekter, der 
har væsentligere mål med hensyn til akademiske output/produkter, formidling eller indbyggede undervisnings-, kursus- og 
læringsaktiviteter. Hvis det er berettiget i projektets aktiviteter/resultater, kan ekstraordinære omkostninger og 
omkostninger til deltagelsen af personer med særlige behov desuden dækkes.  
 
Det samlede projekttilskud er et variabelt beløb, der opnås ved at gange 12 500 EUR med projektets varighed (i måneder), 
og der bliver fastsat et loft over det samlede projekttilskud på 450 000 EUR for projekter med en varighed på 36 måneder. 
 
 
 
 



  

 

141 
 

Del B – Strategiske partnerskaber på uddannelses- og ungdomsområdet 

Projektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro): 
 

 
Maksimalt tilskud:  

Et variabelt beløb, der opnås ved at gange 12 500 EUR med projektets varighed (i måneder) og op til 450 000 EUR for projekter med en varighed på 36 måneder. 
 

 
Der er fastsat et loft pr. måned eller pr. år over visse af de maksimumsbeløb, der er angivet i tabellerne ovenfor. De bliver beregnet ud fra en pro rata-tilgang således, at det tildelte tilskud, som 
divideres med antallet af måneder resulterer i maks. 12 500 EUR. Tilskudsmodtagerne kan dog bruge det samlede EU-tilskud til projektet på den mest fleksible måde, i hele projektets levetid 
og i overensstemmelse med den kronologiske rækkefølge af aktiviteterne i arbejdsplanen. 
 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Projektstyring og 
gennemførelse 

Projektstyring (planlægning, økonomi, koordinering 
og kommunikation mellem partnere osv.), lærings-
/undervisningsmaterialer af begrænset omfang, 
værktøjer, strategier osv., virtuelt samarbejde og 
lokale projektaktiviteter (projektarbejde i 
klasseværelset med studerende, aktiviteter inden for 
ungdomsarbejde, tilrettelæggelse af og 
mentorordninger i forbindelse med indbyggede 
lærings-/undervisningsaktiviteter osv.) samt 
information og formidling (brochurer, foldere, 
information på internettet osv.). Omkostninger i 
forbindelse med gennemførelsen af tværnationale 
initiativer for unge. 

 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Bidrag til 
koordinatororganisationens 
aktiviteter: 

 

500 EUR pr. måned 

Højst 2 750 EUR 
pr. måned 

 

 

 

Baseret på det strategiske partnerskabs 
varighed og antal deltagende 
organisationer 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Bidrag til de øvrige 
deltagende organisationers 
aktiviteter: 

 

250 EUR pr. organisation 
pr. måned 

Tværnationale 
projektmøder 

Deltagelse i møder mellem projektpartnere afholdt af 
en af de deltagende organisationer med henblik på 
gennemførelse og koordinering. Bidrag til rejse- og 
opholdsomkostninger 

 

 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 100-1 999 km: 

 

575 EUR pr. deltager pr. møde 

 

 

Ved rejseafstand på 2 000 km eller derover:  

 

760 EUR pr. deltager pr. møde  

 

 

 

 

Betinget: Ansøgere skal begrunde 
behovet for møder med hensyn til antal 
og involverede deltagere. 
Rejseafstanden skal beregnes ved hjælp 
af Kommissionens afstandsberegner. 
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105

 INKLUSIVE OMKOSTNINGER, SOM ER DIREKTE FORBUNDET MED DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV OG LEDSAGERE, DER DELTAGER I TVÆRNATIONALE UNDERVISNINGS-, KURSUS- OG LÆRINGSAKTIVITETER. DET KAN OMFATTE REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER, HVIS DET ER BERETTIGET, OG SÅ LÆNGE DER IKKE 

ER ANSØGT OM ET TILSKUD TIL DISSE DELTAGERE UNDER BUDGETPOSTERNE "REJSEUDGIFTER" OG "INDIVIDUELT TILSKUD").   

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Ekstraordinære 
omkostninger 

Bidrag til faktiske omkostninger i forbindelse med 
underentrepriser eller køb af varer og tjenesteydelser 

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis det 
nationale agentur anmoder herom. 

Faktiske 
omkostninger  

75 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 

Højst 50 000 EUR pr. projekt (eksklusive 
omkostninger til at stille en finansiel garanti) 

Betinget: Underentrepriser skal være 
forbundet med tjenesteydelser, der ikke 
kan leveres direkte af de deltagende 
organisationer af behørigt begrundede 
årsager. Udstyr må ikke være almindeligt 
kontorudstyr eller udstyr, der normalt 
anvendes af de deltagende organisationer. 

Tilskud ved 
særlige behov 

Yderligere omkostninger, som er direkte forbundet med 
deltagere med handicap105  

Faktiske 
omkostninger  

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 
Betinget: Anmodningen om tilskud til disse 
omkostninger skal være begrundet i 
ansøgningsblanketten. 

ØVRIGE TILSKUD TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER PÅ UDDANNELSES- OG UNGDOMSOMRÅDET  

Akademiske output 

Akademiske output/håndgribelige projektleverancer 
(pensum, undervisningsmaterialer og materialer om 
ungdomsarbejde, åbne uddannelsesressourcer, IT-
værktøjer, analyser, undersøgelser, peer-læringsmetoder 
osv.)  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

B1.1 pr. leder pr. arbejdsdag på projektet  
Betinget: Personaleomkostninger til 
ledere og administrativt personale 
forventes allerede at være omfattet af 
"projektstyring og gennemførelse". For at 
forhindre mulige overlapninger med 
sådanne poster skal ansøgere begrunde 
type og omfang af 
personaleomkostninger, der ansøges for, i 
forhold til de enkelte foreslåede 
resultater.. 

Resultaterne skal være af høj kvalitet og 
betydeligt omfang, hvis projektet skal 
kunne modtage denne type tilskud. 
Resultaterne bør dokumentere deres 
potentiale til bredere anvendelse og 
udnyttelse og til indvirkning. 

B1.2 pr. forsker/underviser/kursusleder pr. 

arbejdsdag på projektet  

B1.3 pr. tekniker pr. arbejdsdag på projektet 

B1.4 pr. administrativ medarbejder pr. 

arbejdsdag på projektet 
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Formidlingsarrangementer 

Bidrag til de omkostninger, som er forbundet med 
tilrettelæggelsen af nationale og tværnationale 
konferencer, seminarer og arrangementer med det 
formål at udbrede og formidle de akademiske output, 
der er opnået med projektet (eksklusive rejse og 
opholdsomkostninger til repræsentanter for deltagende 
organisationer, der er involveret i projektet). 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

100 EUR pr. lokal deltager  

(dvs. deltagere fra det land, 
hvor arrangementet finder 
sted) 

Højst  
30 000 EUR 
pr. projekt 

Betinget: Der ydes kun tilskud til et 
formidlingsarrangement, hvis det har 
direkte forbindelse til projektets 
akademiske output. Et projekt uden 
tilskud til akademiske output kan ikke 
modtage tilskud til tilrettelæggelse af 
formidlingsarrangementer. 

200 EUR pr. international 
deltager (dvs. deltagere fra 
andre lande) 
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FINANSIERINGSREGLER FOR TVÆRNATIONALE UNDERVISNINGS-, KURSUS- OG LÆRINGSAKTIVITETER SOM LED I DET STRATEGISKE PARTNERSKAB (VALGFRI FINANSIERING) 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Rejser  

Bidrag til deltagernes, 
herunder ledsageres, 
rejseomkostninger fra 
oprindelseslandet til stedet 
for aktiviteten og retur. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 km:  
20 EUR pr. deltager 

Betinget: Ansøgere 
skal dokumentere, at 
mobilitetsaktiviteterne 
er nødvendige for at 
nå projektets mål og 
resultater.  

Rejseafstanden skal 
beregnes ved hjælp af 
Kommissionens 
afstandsberegner

106
. 

Ansøgeren skal angive 
afstanden for rejsen 
én vej skal for at 
beregne beløbet for 
det EU-tilskud, der 
ydes til rejsen tur-
retur

107
. 

Ansøgeren skal i 
ansøgningen 
begrunde 
anmodningen om 
tilskud til høje 
indenlandske 
rejseomkostninger, 
der overstiger 225 
EUR (pr. returrejse).   

Ved rejseafstand på 100-499 km:  

180 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 500-1 999 km:  

275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  

360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km:  

530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  

820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km:  

1300 EUR pr. deltager 

Tillæg for høje 
indenlandske 
rejseomkostninger 

Yderligere støtte:  

 til returrejse til hoved-
lufthavn og/eller tog-
/busstation i hjemlandet  

og/eller 

 til returrejse til fjerntlig-
gende endelig destinati-
on (fra hovedlufthavn 
og/eller tog-/busstation i 
destinationslandet) 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

For indenlandske rejseomkostninger, der overstiger 225 EUR:  

180 EUR pr. deltager (herunder ledsagere) pr. returrejse
108

 

                                                 
106

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
107

 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-

tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).      
108 Hvis det begrundes i ansøgningen, kan en deltager have ret til at modtage to tillæg for høje indenlandske rejseomkostninger med henblik på deltagelse i samme mobilitetsaktivitet: et tillæg for at komme til hovedlufthavn og/eller tog-

/busstation i hjemlandet og endnu et tillæg for at komme til en fjerntliggende destination i destinationslandet.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Tilskud til 
enkeltpersoner 

Enhedsomkostning pr. dag, 
som dækker deltagernes 
ophold, herunder ledsagere, 
under aktiviteten 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Længerevarende 
undervisnings-
/kursusopgaver  

 

Længerevarende 
mobilitetsprojekter for 
ungdomsarbejdere 

op til den 14. aktivitetsdag: B1.5 pr. dag pr. deltager 

+ 

fra den 15. til den 60. aktivitetsdag: B1.6 pr. dag pr. 

deltager 

+ 

fra den 61. aktivitetsdag og op til 12 måneder: B1.7 

pr. dag pr. deltager 

Kortvarige fælles 
uddannelsesarrangementer 
for personale, 

 

Undervisning eller bidrag af 
ekspertise i intensive 
studieprogrammer  

 

Ledsagere i alle 
aktiviteter

109
 

op til den 14. aktivitetsdag: 100 EUR pr. dag pr. 
deltager 

+ 

fra den 15. til den 60. aktivitetsdag: 70 EUR pr. dag pr. 
deltager 

Længerevarende mobilitet 
for elever  

B1.8 pr. måned pr. deltager  

Kortvarige aktiviteter for 
studerende  

(kombineret mobilitet, 
kortsigtet mobilitet for 
elever, intensive 
studieprogrammer) 

op til den 14. aktivitetsdag: 55 EUR pr. dag pr. deltager 
+ 
fra den 15. til den 60. aktivitetsdag: 40 EUR pr. dag pr. 
deltager 

                                                 
109  Ledsagere er berettigede til samme sats, uanset hvilke kort- eller langvarige aktiviteter de deltager i. I særlige tilfælde, hvor ledsageren skal opholde sig i udlandet i over 60 dage, vil den pågældende modtage tilskud under budgetposten "Tilskud 
ved særlige behov" for yderligere opholdsomkostninger ud over den 60. dag. 
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Sproglig bistand 

Omkostninger, som er 
forbundet med den bistand, 
deltagerne tilbydes for at øge 
deres kendskab til 
undervisnings- eller 
arbejdssproget   

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Kun for aktiviteter af en varighed på 2-12 måneder: 
150 EUR pr. deltager, der har brug for sproglig bistand 

Betinget: 
Anmodningen om 
finansielt tilskud skal 
være begrundet i 
ansøgningsskemaet og 
gælder for sprog, der 
ikke udbydes via den 
centrale 
onlinetjeneste. 

Ekstraordinære 
omkostninger 

Omkostninger til rejse til 
deltagere fra/til yderste 
periferi samt oversøiske 
territorier og regioner (se 
afsnittet "Hvad bør du ellers 
vide om aktionen"). 

Faktiske 
omkostninger 

Dyre rejseomkostninger: op til 80 % af tilskudsberettigede omkostninger. 

Betinget: 
Anmodningen om 
finansielt tilskud til 
dækning af 
ekstraordinære 
omkostninger skal 
være begrundet i 
ansøgningsskemaet. 
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TABEL A – AKADEMISKE OUTPUT (BELØB I EURO PR. DAG)   

Denne finansiering kan kun bruges til personaleomkostninger for organisationer, der deltager i projektet, til udarbejdelse af akademiske output. Beløbene afhænger af: a) profilen for det 
personale, der er involveret i projektet, og b) hjemlandet for den deltagende organisation, hvis personale er involveret i projektet. 
 

 Leder 
Underviser/kursusl

eder/forsker/ 
Ungdomsarbejder 

Tekniker 
Administrativ 
medarbejder 

 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 

Danmark, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Sverige, Liechtenstein og Norge  294 241 190 157 

 
Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Finland, Det Forenede Kongerige og Island  
 

280 214 162 131 

 
Tjekkiet, Grækenland, Spanien, Cypern, Malta, Portugal og Slovenien  
 

164 137 102 78 

 
Bulgarien, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovakiet, Makedonien 
og Tyrkiet 
 

88 74 55 39 
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TABEL B – AKADEMISKE OUTPUT (BELØB I EURO PR. DAG)   

Denne finansiering kan kun bruges til personaleomkostninger for organisationer, der deltager i projektet, til udarbejdelse af akademiske output. Beløbene afhænger af: a) profilen for det 
personale, der er involveret i projektet, og b) hjemlandet for den deltagende organisation, hvis personale er involveret i projektet. 
 

 Leder 
Underviser/kursusl

eder/forsker/ 
Ungdomsarbejder 

Tekniker 
Administrativ 
medarbejder 

 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 

Australien, Canada, Kuwait, Macao, Monaco, Qatar, San Marino, Schweiz og USA 294 241 190 157 

Andorra, Brunei, Japan, New Zealand, Singapore, De Forenede Arabiske Emirater og Vatikanstaten 280 214 162 131 

Bahamas, Bahrain, Ækvatorialguinea, Hongkong, Israel, Republikken Korea, Oman, Saudi-Arabien 
og Taiwan  

164 137 102 78 

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Angola, Antigua og Barbuda, Argentina, Armenien, Aserbajdsjan, 
Bangladesh, Barbados, Chile, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnien-Herzegovina, 
Botswana, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Cameroun, Kap Verde, Den 
Centralafrikanske Republik, Tchad, Kina, Colombia, Comorerne, Congo (Brazzaville), Congo 
(Kinshasa), Cookøerne, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Dominica, Den Dominikanske Republik, 
Østtimor, Ecuador, Egypten, El Salvador, Ækvatorialguinea, Eritrea, Etiopien, Fiji, Gabon, Gambia, 
Georgien, Ghana, Grenada, Guatemala, Republikken Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, 
Honduras, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Elfenbenskysten, Jamaica, Jordan, Kasakhstan, Kenya, 
Kiribati, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Kosovo, Kirgisistan, Laos, Libanon, Lesotho, 
Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldiverne, Mali, Marshalløerne, Mauretanien, 
Mauritius, Mexico, Mikronesien, Moldova, Mongoliet, Montenegro, Marokko, Mozambique, 
Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Pakistan, Palau, Palæstina, 
Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Peru, Filippinerne, Rwanda, Samoa, São Tomé and Príncipe, 
Senegal, Serbien, Seychellerne, Sierra Leone, Salomonøerne, Somalia, Sydafrika, Sydsudan, Sri 
Lanka, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Saint Kitts og Nevis, Sudan, Surinam, 
Swaziland, Syrien, Tadsjikistan, Tanzania, Ruslands territorium som anerkendt i henhold til 
folkeretten, Ukraines territorium som anerkendt i henhold til folkeretten, Thailand, Timor Lest – 
Demokratiske Republik, Togo, Tonga, Trinidad og Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, 
Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe 
 

88 74 55 39 
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TABEL C – OPHOLDSOMKOSTNINGER FOR DELTAGERE I TVÆRNATIONALE UNDERVISNINGS-, KURSUS- OG LÆRINGSAKTIVITETER (I 

EURO PR. DAG/MÅNED) 

Satserne for bidrag til enhedsomkostninger varierer afhængigt af: a) type mobilitet og b) det land, hvor aktiviteten finder 
sted: 

 

 
Længerevarende undervisnings- eller kursusopgaver – 

mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere  
(i euro pr. dag) 

Længerevarende 
aktiviteter for elever 

(i euro pr. måned) 

 B1.5 B1.6 B1.7 B1.8 

Belgien 105 74 53 110 

Bulgarien 105 74 53 70 

Tjekkiet 105 74 53 90 

Danmark 120 84 60 145 

Tyskland 90 63 45 110 

Estland 75 53 38 85 

Irland 120 84 60 125 

Grækenland 105 74 53 100 

Spanien 90 63 45 105 

Frankrig 105 74 53 115 

Kroatien 75 53 38 90 

Italien 105 74 53 115 

Cypern 105 74 53 110 

Letland 90 63 45 80 

Litauen 75 53 38 80 

Luxembourg 105 74 53 110 

Ungarn 105 74 53 90 

Μalta 90 63 45 110 

Nederlandene 120 84 60 110 

Østrig 105 74 53 115 

Polen 105 74 53 85 

Portugal 90 63 45 100 

Rumænien 105 74 53 60 

Slovenien 75 53 38 85 

Slovakiet 90 63 45 95 

Finland 105 74 53 125 

Sverige 120 84 60 115 

Det Forenede Kongerige 120 84 60 140 

Makedonien 90 63 45 60 

Island 105 74 53 135 

Liechtenstein 105 74 53 120 

Norge 105 74 53 135 

Tyrkiet 105 74 53 80 
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KNOWLEDGE ALLIANCES 

HVAD ER FORMÅLET MED OG PRIORITETERNE FOR VIDENALLIANCER? 

Formålet med Knowledge Alliances er at styrke Europas innovationskapacitet og fremme innovation inden for videregående 
uddannelse, erhvervslivet og samfundsøkonomien generelt. De skal nå et eller flere af følgende mål: 
 

 udvikle nye, innovative og tværfaglige tilgange til undervisning og læring 
 fremme iværksætterånd og iværksætterevner hos personale på videregående uddannelsesinstitutioner og i 

virksomheder 
 lette udveksling, formidling og fælles tilvejebringelse af viden. 
 

Der gives hovedsageligt prioritet til projekter, som bidrager til moderniseringen af Europas videregående 
uddannelsessystemer, jf. meddelelsen fra 2011 om en dagsorden for moderniseringen af Europas videregående 
uddannelser

110
, nemlig højere uddannelsesniveauer, forbedring af de videregående uddannelsers kvalitet og relevans, 

styrkelse af kvaliteten gennem mobilitet og grænseoverskridende samarbejd, igangsætning af videntrekanten, forbedre 
styring og finansiering.  
 
Derudover lægges der vægt på brugen af allerede eksisterende initiativer og på intelligent brug af digitale værktøjer, som 
anbefalet i Europa-Kommissionens meddelelse fra 2013 om åbning af uddannelsessektoren

111
.   

 

HVAD ER EN KNOWLEDGE ALLIANCE? 

Videnalliancer er tværnationale, strukturerede og resultatorienterede projekter, navnlig alliancer mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Knowledge Alliances kan omfatte ethvert fag eller en hvilken som helst sektor og 
samarbejde på tværs af sektorer. Partnerne har fælles mål og arbejder sammen mod resultater, der er til gensidig fordel. 
Resultaterne og de forventede udfald er klart defineret, realistiske og adresserer problemstillingerne, som er blevet 
identificeret i behovsanalysen. 
Knowledge Alliances skal have kort- og langsigtet effekt på den brede vifte af involverede interessenter på individuelt 
niveau, organisationsniveau og systemisk niveau.  
 
Som hovedregel er videnalliancer målrettet mod samarbejde mellem organisationer, der er etableret i programlande. 
Organisationer fra partnerlande kan dog inddrages i en Knowledge Alliance som partnere (ikke som ansøgere), hvis deres 
deltagelse tilfører projektet afgørende merværdi. 

HVILKE AKTIVITETER MODTAGER TILSKUD UNDER DENNE AKTION? 

Knowledge Alliances gennemfører en række sammenhængende og omfattende indbyrdes forbundne aktiviteter, som er 
fleksible og kan tilpasses den nuværende og fremtidige situation og udvikling i Europa. Nedenstående liste indeholder 
eksempler på aktiviteter: 
 

 Fremme af innovation inden for videregående uddannelse, erhvervslivet og samfundsøkonomien generelt: 

o fælles udvikling og gennemførelse af nye lærings- og undervisningsmetoder (f.eks. nye tværfaglige pensa, 

pædagogisk undervisning og læring baseret på reelle problemer) 

o tilrettelæggelse af videreuddannelsesprogrammer og -aktiviteter med og i virksomheder 

o fælles udvikling af løsninger på problemstillinger, produkt- og procesinnovation (studerende, professorer og 

aktører i fællesskab). 

 

 Udvikling af iværksætterånd og -evner: 

o indførelse af ordninger for opnåelse og anvendelse af tværfaglige kvalifikationer gennem videregående 

uddannelsesprogrammer udviklet i samarbejde med virksomheder, som sigter mod at styrke 

beskæftigelsesegnethed, kreativitet og nye karriereforløb 

o indførelse af undervisning i iværksættelse inden for alle fag for at give studerende, forskere, personale og 

undervisere viden, kvalifikationer og motivation til at involvere sig i iværksætteraktiviteter i forskellige 

                                                 
110

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:DA:PDF 
111

 Europa-Kommissionens meddelelse om åbning af uddannelsessektoren (2013): http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0654&from=EN 
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sammenhænge 

o nye læringsmuligheder gennem praktisk anvendelse af iværksætterevner, som kan omfatte og/eller føre til 

markedsføring af nye tjenesteydelser, produkter og prototyper og til oprettelse af nye virksomheder og spin 

off-virksomheder.  

 

 Fremme formidling og udveksling af viden mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder: 

o studieområderelaterede aktiviteter i virksomheder, som fuldt ud indgår i pensum og anerkendes og 

akkrediteres 

o strukturer for afprøvning af innovative tiltag 

o udveksling af studerende, forskere, undervisere og personale i virksomheder i en begrænset periode 

o inddragelse af personale fra virksomheder i undervisning og forskning. 

 
 
Knowledge Alliances kan tilrettelægge læringsmobilitetsaktiviteter for studerende, forskere og personale, hvis de 
støtter/supplerer alliancens øvrige aktiviteter og bidrager til at nå projektmålene. Mobilitetsaktiviteter udgør ikke 
videnalliancens primære aktivitet. En eventuel forlængelse og udvidelse af disse aktiviteter vil skulle støttes under Key 
Action 1 i dette program eller andre finansieringsinstrumenter. 

HVAD ER DE VIGTIGSTE ASPEKTER AF KNOWLEDGE ALLIANCES? 

De vigtigste aspekter af Knowledge Alliances er: 
 

 Innovation inden for videregående uddannelse og innovation gennem videregående uddannelse i virksomheder 
og deres samfundsøkonomiske miljø: Innovation skal opfylde de seneste alment anerkendte standarder, være 
projektspecifik, indgå i en partnerskabssammenhæng og opfylde analyserede behov. 

 Holdbarheden af samarbejdet mellem universitet og virksomhed. Et stærkt og bindende partnerskab med 
afbalanceret deltagelse af virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner er afgørende for succesen for 
Knowledge Alliances. De enkelte deltagende organisationer skal spille en specifik rolle og supplere hinanden. 

 Virkninger ud over projektets levetid og de organisationer, der er involveret i alliancen. Det forventes, at 
partnerskabet og aktiviteterne fortsættes. Til det formål kan aktiviteter være tilknyttet eller integreret i 
eksisterende virksomheder, ordninger, projekter, platforme, initiativer osv. Forandringerne i de videregående 
uddannelsesinstitutioner og virksomhederne skal være målbare. Resultaterne og løsningerne skal kunne overføres 
til og være tilgængelige for et bredere publikum. 

 
Knowledge Alliances er en meget konkurrencepræget del af Erasmus+. Fællestræk for forslag, der bliver udvalgt er: 
 

 stærke forbindelser mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder: Knowledge Alliances skal 
dokumentere alle partneres engagement og den merværdi, de tilfører, hvorfor en stærk og afbalanceret 
inddragelse af både erhvervslivet og videregående uddannelsesinstitutioner er afgørende. Et godt udarbejdet 
forslag er resultatet af et tæt samarbejde mellem de potentielle partnere og baseret på en grundig behovsanalyse; 

 deres innovative og tværnationale karakter, som kommer til udtryk i forbindelse med alle kriterier. 
 

En grundig behovsanalyse præciserer formålet, påvirker udvælgelsen af partnere, gør forslaget specifikt, bidrager til at øge 
muligheden for effekt og sikrer, at slutbrugerne og målgrupperne er involveret i projektaktiviteterne på en god måde. 

HVILKEN ROLLE SPILLER DE ORGANISATIONER, DER DELTAGER I KNOWLEDGE ALLIANCES? 

Ansøger/koordinator: En deltagende organisation, som indsender projektforslaget på vegne af alle partnere. Koordinatoren 
har det fulde ansvar for at sikre, at projektet gennemføres i henhold til aftalen. Koordineringen omfatter følgende 
forpligtelser: 
 

 repræsentere alliancen og handle på dens vegne over for Kommissionen 
 bære det finansielle og retlige ansvar for den korrekte operationelle, administrative og finansielle gennemførelse 

af hele projektet 
 koordinere alliancen i samarbejde med alle de andre projektpartnere. 
 

Fuldgyldige partnere er deltagende organisationer, der bidrager aktivt til gennemførelsen af videnalliancens målsætninger. 
De enkelte fuldgyldige partnere skal underskrive en fuldmagt, hvori de bemyndiger den koordinerende organisation til at 
fungere som hovedmodtager og handle på deres vegne i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Det samme gælder 
for partnere fra partnerlande, hvis det er relevant.  
 



  

 

152 

 

Programguide  

Associerede partnere (valgfri): Knowledge Alliances kan omfatte associerede partnere, der bidrager til at gennemføre 
specifikke projektopgaver/aktiviteter eller understøtte formidlingen af alliancen og dens bæredygtighed. I kontraktlig 
henseende betragtes "associerede partnere" ikke som en del af projektpartnerne, og de modtager ikke tilskud. Deres 
deltagelse og rolle i projektet og i de forskellige aktiviteter skal beskrives klart. 
 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE KNOWLEDGE ALLIANCES?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som en videnalliance skal opfylde for at være berettiget til et tilskud 
fra Erasmus+: 

KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Tilskudsberettigede 
deltagende 
organisationer 

En deltagende organisation kan være enhver offentlig eller privat organisation, der er etableret i 
et programland eller i et partnerland hvor som helst i verden (se afsnittet "Tilskudsberettigede 
lande" i del A i denne guide).  

Der kan f.eks. være tale om: 

 en videregående uddannelsesinstitution  

 en offentlig eller privat lille, mellemstor eller stor virksomhed (herunder socialøkonomiske 
virksomheder) 

 et forskningsinstitut 

 en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau  

 en organisation, der er aktiv på uddannelses- og ungdomsområdet 

 en formidler eller sammenslutning, som repræsenterer uddannelses- eller 
ungdomsorganisationer 

 en formidler eller sammenslutning, der repræsenterer virksomheder 

 et akkrediterings- eller certificeringsorgan eller et organ, der udsteder eksamensbeviser. 

Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et programland, skal være i 
besiddelse af et gyldigt ECHE-charter. Der stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner i partnerlande. 

Hvem kan ansøge? 
Enhver deltagende organisation, der er etableret i et programland, kan være ansøger. Den 

pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er 
involveret i projektet.  

Antal deltagende 
organisationer 

Knowledge Alliances er tværnationale og omfatter mindst seks uafhængige organisationer fra 
mindst tre programlande, hvoraf mindst to er videregående uddannelsesinstitutioner og mindst 
to er virksomheder. 

Projektets varighed 

To eller tre år. Ansøgeren skal vælge varighed i forbindelse med ansøgningen baseret på 
projektets mål og den type aktiviteter, der er planlagt i mobilitetsperioden. 

I særlige tilfælde kan en videnalliance – efter anmodning fra tilskudsmodtageren og efter aftale 
med forvaltningsorganet – forlænges med op til seks måneder. I så fald er det samlede tilskud 
uændret. 

Hvor ansøger man?  Hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles. 

Hvornår ansøger man? 
Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 28. februar kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes den 1. november samme år eller 1. januar det følgende år.   

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

 
Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger 
om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.  

TILDELINGSKRITERIER  

Projektet vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

file:///F:/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/guazzgi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppDa
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Forslagets relevans  

(højst 25 point) 

 

 Formål: Forslaget er relevant for målsætningerne for aktionen (se 
afsnittet "Hvad er formålet med og prioriteterne for Knowledge 
Alliances?") 

 Konsekvens: Forslaget er baseret på en fornuftig og grundig 
behovsanalyse; målene og resultaterne er klart definerede, realistiske 
og beskæftiger sig med spørgsmål, der er relevante for de deltagende 
organisationer og for aktionen 

 Innovation: Forslaget tager højde for de seneste alment anerkendte 
metoder og teknikker og skaber projektspecifikke innovative resultater 
og løsninger 

 Europæisk merværdi: Forslaget dokumenterer klart den merværdi, der 
bibringes med projektets tværnationale tilgang og mulighed for 
overførsel 

Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse  
(højst 25 point) 

 

 Sammenhæng: Forslaget præsenterer et sammenhængende og 
omfattende sæt af passende aktiviteter, som skal opfylde de 
identificerede behov og skabe de forventede resultater 

 Struktur: Arbejdsprogrammet er klart og forståeligt og dækker alle faser 

 Forvaltning: Tidsplanerne, tilrettelæggelsen, opgaverne og 
ansvarsområderne er velafgrænsede og realistiske. Forslaget angiver 
tildeling af passende midler til de enkelte aktiviteter 

 Finans- og kvalitetskontrol: Specifikke foranstaltninger til evaluering af 
processer og resultater med henblik på at sikre, at 
projektgennemførelsen er af høj kvalitet og omkostningseffektiv. 

Kvaliteten af projektgruppen og 
samarbejdsaftalerne  

(højst 30 point) 

 Konfiguration: Den foreslåede videnalliance omfatter en passende 
blanding af videregående uddannelses- og virksomhedspartnere med 
de profiler, kvalifikationer og erfaringer samt den ekspertise og 
ledelsesmæssige opbakning, der er nødvendig for dens vellykkede 
gennemførelse 

 Engagement: De enkelte deltagende organisationer påviser fuldt 
engagement i overensstemmelse med deres kapacitet og specifikke 
ekspertiseområde 

 Partnerskab: Bidrag fra videregående uddannelses- og 
virksomhedspartnere er betydelige, relevante og supplerer hinanden 

 Samarbejde/holdånd: Forslaget omfatter klare foranstaltninger og 
ansvarsområder med henblik på gennemsigtig og effektiv 
beslutningstagning, konfliktløsning, indberetning og kommunikation 
mellem de deltagende organisationer 

 Belønning: Projektet bidrager med en tydelig merværdi til hver 
partnerorganisation 

 Inddragelse af partnerlande: Hvis det er relevant, i hvor høj grad 
inddragelsen af en deltagende organisation fra et partnerland bibringer 
projektet afgørende merværdi (hvis denne betingelse ikke er opfyldt, 
kommer projektet ikke i betragtning til udvælgelse) 

Indvirkning og formidling  

(højst 20 point) 

 Udnyttelse: Forslaget dokumenterer, hvordan resultaterne vil blive 
brugt af partnerne og andre interessenter og vil lede til de forventede 
resultater. Passende foranstaltninger er på plads til at evaluere projekt-
resultaterne. Forslaget indeholder metoder til måling af udnyttelsen i 
projektets levetid og efterfølgende  

 Formidling: Forslaget indeholder en klar plan for formidling af resultater 
og passende aktiviteter, værktøjer og kanaler til at sikre, at resultaterne 
og fordelene formidles effektivt til interessenterne og det ikke-
deltagende publikum i og efter projektets levetid 

 Indvirkning: Forslaget dokumenterer samfundsmæssig og økonomisk 
relevans og udbredelse. Det indeholder relevante foranstaltninger til 
måling af fremskridtene og vurdering af den forventede effekt (på kort 
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og lang sigt) 

 Fri adgang: Hvis det er relevant, beskriver forslaget, hvordan de 
producerede materialer, dokumenter og medier vil blive stillet frit til 
rådighed og udbredt via åbne licenser, og forslaget indeholder ikke 
uforholdsmæssigt store begrænsninger 

 Bæredygtighed: Forslaget indeholder de foranstaltninger og ressourcer, 
som er nødvendige for at sikre, at partnerskabet, projektresultaterne og 
fordelene opretholdes efter projektets levetid. 

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 70 point. Derudover skal de opnå mindst 13 point for 
kategorierne "projektets relevans" og "kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse", 16 point for kategorien 
"kvaliteten af projektgruppen og samarbejdsaftalerne" og 11 point for kategorien "effekt og formidling". 

HVAD BØR MAN ELLERS VIDE OM AKTIONEN? 

Kvalitetssikring skal være en integreret del af projektet for at sikre, at Knowledge Alliances leverer de forventede resultater 
og opnår en effekt, der rækker meget længere end til partnerorganisationerne selv. Knowledge Alliances skal gennemføre 
målrettede formidlingsaktiviteter, som når ud til interessenter, politiske beslutningstagere, fagfolk og virksomheder. 
Undervejs bør Knowledge Alliances udgive publikationer som f.eks. rapporter, håndbøger, vejledninger osv. Hvis det er 
relevant, bør resultaterne stilles til rådighed i form af åbne uddannelsesressourcer samt på relevante faglige eller 
sektorspecifikke platforme eller kompetente myndigheders platforme. Knowledge Alliances skal udvikle nye metoder og 
værktøjer til at fremme deres samarbejde og sikre, at partnerskabet mellem videregående uddannelsesinstitutioner og 
virksomheder består.  
 
Knowledge Alliances er en ny og ambitiøs aktion. De er genstand for særlig overvågning, der kræver aktiv deltagelse af alle 
deltagere og interessenter. Knowledge Alliances bør omfatte deltagelse i temaklynger med henblik på at støtte samspil, 
udveksling af best practise og gensidig læring. Derudover skal Knowledge Alliances budgettere med præsentation af deres 
projekt og resultaterne af det på forummet for samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv og/eller andre relevante 
arrangementer (op til fem gange i løbet af projektets varighed).  
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HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER? 

Projektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro): 
 

Maksimalt EU-tilskud til en videnalliance, der strækker sig over to år: 700 000 EUR 
Maksimalt EU-tilskud til en videnalliance, der strækker sig over tre år: 1 000 000 EUR 

  

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Tilskud til 
gennemførelse 

Tilskud til en hvilken som helst aktivitet, som er 
direkte forbundet med gennemførelsen af projektet 
(bortset fra eventuel indbygget mobilitet), 
herunder: projektstyring, projektmøder, 
intellektuelle materialer (f.eks. pensa, 
undervisningsmaterialer, åbne 
uddannelsesressourcer, IT-værktøjer, analyser, 
undersøgelser osv.), formidling, deltagelse i 
arrangementer, konferencer, rejseaktiviteter osv. 

Udgangspunktet for beregningen af EU-tilskuddet er 
antal dage og profilen for det personale, der er 
involveret, fordelt på lande. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

B2.1 pr. leder pr. arbejdsdag på projektet 
Betinget: Ansøgere vil skulle 
dokumentere type og omfang 
af nødvendige midler i 
forbindelse med 
gennemførelsen af de 
foreslåede aktiviteter og 
resultater. 

Resultaterne skal være af høj 
kvalitet og betydeligt 
omfang, hvis projektet skal 
kunne modtage denne type 
tilskud. 

B2.2 pr. forsker/underviser/kursusleder pr. arbejdsdag på 

projektet 

B2.3 pr. tekniker pr. arbejdsdag på projektet 

B2.4 pr. administrativ medarbejder pr. arbejdsdag på 

projektet 

 

YDERLIGERE FINANSIERINGSREGLER FOR MOBILITETSAKTIVITETER SOM LED I EN VIDENALLIANCE (VALGFRI FINANSIERING) 

 Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Rejser 
Bidrag til deltagernes rejseomkostninger fra 
oprindelseslandet til stedet for aktiviteten og retur 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 100-1 999 km:  
275 EUR pr. deltager 

Betinget: Ansøgere skal 
dokumentere, at 
mobilitetsaktiviteterne er 
nødvendige for at nå 
projektets mål og resultater. 
Rejseafstanden skal beregnes 
ved hjælp af Kommissionens 
afstandsberegner

112
. 

Ansøgeren skal angive 
afstanden for rejsen én vej 

Ved rejseafstand på 2 000 km eller derover:  
360 EUR pr. deltager 

Opholdsudgifter 
Bidrag til deltagernes opholdsomkostninger i 
forbindelse med aktiviteten 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Aktiviteter, der er målrettet mod personale 

op til den 14. aktivitetsdag: 100 EUR pr. dag pr. deltager 

+ 

fra den 15. til den 60. aktivitetsdag: 70 EUR pr. dag pr. 
deltager 

                                                 
112

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Aktiviteter, der er målrettet mod studerende  

op til den 14. aktivitetsdag: 55 EUR pr. dag pr. deltager 

+ 

fra den 15. til den 60. aktivitetsdag: 40 EUR pr. dag pr. 
deltager 

skal for at beregne beløbet 
for det EU-tilskud, der ydes til 
rejsen tur-retur

113
. 

 

                                                 
113

 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-

tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).      

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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TABEL A – PROJEKTGENNEMFØRELSE (BELØB I EURO PR. DAG) I PROGRAMLANDE 

Beløbene afhænger af: a) profilen for det personale, der er involveret i projektet, og b) hjemlandet for den deltagende organisation, hvis personale er involveret i projektet. 
 
 

 Leder 
Underviser/kursusl

eder/forsker/ 
Ungdomsarbejder 

Tekniker 
Administrativ 
medarbejder 

 B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 

Danmark, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Sverige, Liechtenstein og Norge 353 289 228 189 

 
Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Finland, Det Forenede Kongerige og Island  
 

336 257 194 157 

 
Tjekkiet, Grækenland, Spanien, Cypern, Malta, Portugal og Slovenien  
 

197 164 122 93 

 
Bulgarien, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovakiet, Makedonien 
og Tyrkiet 
 

106 88 66 47 
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TABEL B – PROJEKTGENNEMFØRELSE (BELØB I EURO PR. DAG) I PARTNERLANDE 

Beløbene afhænger af: a) profilen for det personale, der er involveret i projektet, og b) hjemlandet for den deltagende organisation, hvis personale er involveret i projektet. 
 
 

 Leder 
Underviser/kursusl

eder/forsker 
Tekniker 

Administrativ 
medarbejder 

 B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 

Australien, Canada, Kuwait, Macao, Monaco, Qatar, San Marino, Schweiz og USA 353 289 228 189 

Andorra, Brunei, Japan, New Zealand, Singapore, De Forenede Arabiske Emirater og Vatikanstaten 336 257 194 157 

Bahamas, Bahrain,  Hongkong, Israel, Republikken Korea, Oman, Saudi-Arabien og Taiwan  197 164 122 93 

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Angola, Antigua og Barbuda, Argentina, Armenien, Aserbajdsjan, 
Bangladesh, Barbados, Chile, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnien-Herzegovina, 
Botswana, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Cameroun, Kap Verde, Den 
Centralafrikanske Republik, Tchad, Kina, Colombia, Comorerne, Congo (Brazzaville), Congo 
(Kinshasa), Cookøerne, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Dominica, Den Dominikanske Republik, 
Østtimor, Ecuador, Egypten, El Salvador, Ækvatorialguinea, Eritrea, Etiopien, Fiji, Gabon, Gambia, 
Georgien, Ghana, Grenada, Guatemala, Republikken Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, 
Honduras, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Elfenbenskysten, Jamaica, Jordan, Kasakhstan, Kenya, 
Kiribati, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Kosovo, Kirgisistan, Laos, Libanon, Lesotho, 
Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldiverne, Mali, Marshalløerne, Mauretanien, 
Mauritius, Mexico, Mikronesien, Moldova, Mongoliet, Montenegro, Marokko, Mozambique, 
Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Pakistan, Palau, Palæstina, 
Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Peru, Filippinerne, Rwanda, Samoa, São Tomé and Príncipe, 
Senegal, Serbien, Seychellerne, Sierra Leone, Salomonøerne, Somalia, Sydafrika, Sydsudan, Sri 
Lanka, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Saint Kitts og Nevis, Sudan, Surinam, 
Swaziland, Syrien, Tadsjikistan, Tanzania, Ruslands territorium som anerkendt i henhold til 
folkeretten, Ukraines territorium som anerkendt i henhold til folkeretten, Thailand, Timor Lest – 
Demokratiske Republik, Togo, Tonga, Trinidad og Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, 
Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe 
 

106 88 66 47 
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KAPACITETSOPBYGNING INDEN FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 

Denne aktion, som skal støtte moderniseringen, tilgængeligheden og internationaliseringen af videregående uddannelse i 
partnerlandene, skal gennemføres inden for rammerne af de prioriteter, der er identificeret i meddelelserne "Forbedring af 
virkningen af EU's udviklingspolitik: En dagsorden for forandring"

114
 og "De europæiske videregående uddannelser over for 

resten af verden"
115

.  

Aktionen gennemføres som led i EU's udenrigspolitik, som er defineret i EU's finansielle instrumenter, der støtter denne 
aktion, navnlig: 

 Det Europæiske Naboskabsinstrument
116

 
 Instrumenterne til finansiering af udviklingssamarbejde

117
 

 Instrumentet til førtiltrædelsesbistand
118

 
 Den Europæiske Udviklingsfond 

Aktionen bidrager til udviklingen af bæredygtig og samfundsøkonomisk vækst i partnerlandene og skal sikre udvikling og 
fremme principperne og målene for EU's optræden udadtil, herunder nationalt ejerskab, social samhørighed, lighed, 
passende geografisk fordeling og mangfoldighed. Der vil blive lagt særlig vægt på de mindst udviklede land og ugunstigt 
stillede studerende med en dårlig socioøkonomisk baggrund og på studerende med særlige behov. 
 
Det efterfølgende afsnit skal læses i sammenhæng med bilag I til denne guide (Særlige regler og oplysninger i relation til 
projekter for kapacitetsopbygning  inden for videregående uddannelse) 

HVAD ER PROJEKTER FOR KAPACITETSOPBYGNING?  

Projekter for kapacitetsopbygning er tværnationale samarbejdsprojekter baseret på multilaterale partnerskaber primært 
mellem videregående uddannelsesinstitutioner fra programlande og tilskudsberettigede partnerlande, som finansieres 
gennem førnævnte instrumenter. De kan også omfatte ikke-akademiske partnere med henblik på at styrke forbindelserne 
med samfundet og erhvervslivet og forstærke projekternes systemiske effekt. Gennem struktureret samarbejde, udveksling 
af erfaringer og best practise og enkeltpersoners mobilitet sigter projekter for kapacitetsopbygning mod at:  
 

 støtte moderniseringen, tilgængeligheden og internationaliseringen af videregående uddannelse i de 
tilskudsberettigede partnerlande  

 støtte tilskudsberettigede partnerlande i deres bestræbelser på at løfte de udfordringer, som deres videregående 
uddannelsesinstitutioner og -systemer står over for, herunder udfordringer med hensyn til kvalitet, relevans, lige 
adgang, planlægning, levering, forvaltning og styring 

 bidrage til samarbejde mellem EU og de tilskudsberettigede partnerlande (og mellem de tilskudsberettigede 
partnerlande indbyrdes) 

 fremme frivillig konvergens med europæiske udviklinger inden for videregående uddannelse  

 fremme mellemfolkelig kontakt og interkulturel bevidsthed og forståelse. 
 
Disse mål forfølges i de tilskudsberettigede partnerlande via aktioner, der skal: 

 

 forbedre kvaliteten af de videregående uddannelser og gøre dem mere relevante for arbejdsmarkedet og 
samfundet 

 forbedre kompetencer og kvalifikationer i videregående uddannelsesinstitutioner ved at udvikle nye og innovative 
uddannelsesprogrammer 

 forbedre forvaltningen, ledelsen, innovationskapaciteten og internationaliseringen af de videregående 
uddannelsesinstitutioner 

 øge de nationale myndigheders kapacitet til at modernisere deres videregående uddannelsessystemer ved at 
støtte udformningen, gennemførelsen og overvågningen af reformpolitikker 

 fremme regional integration og samarbejde mellem forskellige regioner
119

 i verden gennem fælles initiativer, 

                                                 
114 "Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik: En dagsorden for forandring", meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæi-

ske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, KOM(2011) 637 endelig af 13.10.2011. 
115

 "De europæiske videregående uddannelser over for resten af verden", meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, COM(2013) 499 final af 11.7.2013. 
116 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et europæisk naboskabsinstrument.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:DA:PDF 
117 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 233/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde for 
perioden 2014-2020. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0044:0076:DA:PDF 
118 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 231/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II).  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0011:0026:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0044:0076:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0011:0026:EN:PDF
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udveksling af best practise og samarbejde.  
 
Der gives tilskud til to typer projekter for kapacitetsopbygning:  
 
Fælles projekter: har til formål at skabe resultater, der principielt og direkte er til gavn for organisationer fra tilskudsberetti-
gede partnerlande, som er involveret i projektet. Disse projekter fokuserer typisk på tre forskellige typer aktiviteter: 

 udvikling af pensum 

 modernisering af videregående uddannelsesinstitutioners styring, ledelse og drift 

 styrkelse af forbindelserne mellem videregående uddannelsesinstitutioner og den bredere økonomiske og 
samfundsmæssige sammenhæng. 

  

Strukturelle projekter: har til formål at gribe ind i de videregående uddannelsessystemer og fremme reformer på nationalt 
og/eller regionalt plan i de tilskudsberettigede partnerlande. Disse projekter fokuserer typisk på to forskellige typer aktivite-
ter:  

 modernisering af politikker, styring og ledelse af videregående uddannelsessystemer 

 styrkelse af forbindelserne mellem videregående uddannelsessystemer og den bredere økonomiske og 
samfundsmæssige sammenhæng. 
 

Projekter for kapacitetsopbygning kan enten gennemføres som: 

 Nationale projekter, dvs. projekter, der involverer institutioner fra kun et tilskudsberettiget partnerland 

 Multi-country projekter inden for én region, der involverer mindst to lande fra denne region 

 Multi-country projekter, der involverer flere regioner og involverer mindst et land fra de pågældende regioner 
 
 
I forbindelse med projekter for kapacitetsopbygning, der er målrettet mod de tilskudsberettigede partnerlande fra region 1, 
2 og 3 (se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i del A i denne guide), kan begge typer projekter (fælles projekter og 
strukturelle projekter) derudover omfatte et særligt mobilitetstema for personale og studerende. Dette mobilitetstema vil 
blive vurderet som en særskilt del. 
 
Det særlige mobilitets skal bidrage til projektets mål (integreret mobilitet) og gennemføres gennem aftaler mellem 
uddannelsesinstitutionerne. Det er dog vigtigt at bemærke, at denne del af projektet kan blive afvist (ikke modtage tilskud), 
selv hvis projektet udvælges. Den manglende udvælgelse af denne del bør ikke hindre gennemførelsen af de øvrige 
aktiviteter i projektet. Det særlige mobilitetstema bør betragtes som supplerende EU-tilskud, som skal forstærke projektets 
interventionslogik, men må ikke være en forudsætning for den vellykkede gennemførelse af projektets hovedmål. 
Finansieringen af et særligt mobilitetstema som led i et udvalgt projekt afhænger af resultaterne af den specifikke kvalitative 
vurdering af forslaget og det budget, der er afsat hertil. Det forventes, at højst 40 % af de fælles eller strukturelle projekter, 
der udvælges til finansiering for regionerne 1, 2, 3, vil modtage et sådant tilskud. 

 

HVILKE AKTIVITETER MODTAGER TILSKUD UNDER DENNE AKTION?  

Erasmus+ giver mulighed for stor fleksibilitet, hvad angår de aktiviteter, som projekter for kapacitetsopbygning kan 
gennemføre, når blot forslaget dokumenterer, at de valgte aktiviteter er de mest hensigtsmæssige for opnåelsen af de mål, 
der er fastlagt for projektet.  
 

Fælles projekter kan normalt gennemføre en lang række aktiviteter, f.eks.:  

 udvikling, afprøvning og tilpasning af: 
- pensa, fag, undervisningsmaterialer og -værktøjer  
- lærings- og undervisningsmetoder og pædagogiske tilgange, særligt dem, der fører til nøglekompetencer, grund-

læggende færdigheder, sprogkundskaber og iværksætteri, og hvor der er fokus på anvendelsen af IKT (informati-
ons- og kommunikationsteknologi) 

- nye former for praktikordninger og studier af virkelige cases fra erhvervslivet og industrien 
- samarbejde mellem universiteter og erhvervslivet, herunder opstart af virksomheder 
- nye former for læring og undervisning, navnlig strategisk brug af åben og fleksibel læring, virtuel mobilitet, åbne 

uddannelsesressourcer og bedre udnyttelse af potentialet inden for IKT  
- rådgivning og vejledning samt coachingmetoder og -værktøjer 
- redskaber og metoder til professionalisering og faglig udvikling af akademisk og administrativt personale 

                                                                                                                                                         
119 Inden for rammerne af denne aktion defineres en region som en gruppe lande, der tilhører et bestemt større geografisk område. Den klassificering af 
regioner, der anvendes under Erasmus+, er i tråd med kategoriseringerne i de forskellige instrumenter som led i EU's optræden udadtil.  
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- kvalitetssikring på program- og institutionsniveau 
- nye styrings- og ledelsessystemer og -strukturer 
- moderne universitetstjenester, f.eks. inden for finansiel forvaltning, internationale forbindelser, studievejledning, 

akademiske anliggender og forskning 

 øget internationalisering af videregående uddannelsesinstitutioner og øget kapacitet til effektivt netværkssamarbejde 
inden for forskning og videnskabelig og teknologisk innovation (international åbenhed for så vidt angår pensa, tjenester 
for studerende, ordninger for mobilitet mellem institutioner, videnskabeligt samarbejde og videnoverførsel osv.) 

 opgradering af de faciliteter, der er nødvendige for gennemførelsen af innovative praksisser (f.eks. for nye pensa og 
undervisningsmetoder, for udvikling af nye tjenester osv.) 

 tilrettelæggelse af kurser for personale med deltagelse af undervisere og støttepersonale, teknikere og 
universitetsadministratorer og -ledere. 

 
Især projekter vedrørende reform af pensa forventes at indebære kurser for undervisere og beskæftige sig med relaterede 
spørgsmål som kvalitetssikring og dimittenders beskæftigelsesegnethed via forbindelser til arbejdsmarkedet. 
Studieprogrammer skal være officielt akkrediterede inden udløbet af projektets levetid. Nye eller opdaterede kurser skal 
påbegyndes i projektets levetid med et passende antal studerende og omskolede undervisere og skal afholdes i mindst en 
tredjedel af projektets varighed. Undervisning i forbindelse med projekter vedrørende reform af pensa kan også være rettet 
mod administrativt personale som bibliotekarer, laboratoriemedarbejdere og IT-medarbejdere.  

Strukturelle projekter kan normalt omfatte en lang række aktiviteter, f.eks.:  

 øget internationalisering af videregående uddannelsessystemer 

 indførelse af reformer som led i Bolognaprocessen (system med tre uddannelsesniveauer, kvalitetssikring, evaluering 
osv.) 

 gennemførelse af gennemsigtighedsværktøjer som pointsystemer, akkrediteringsprocedurer, retningslinjer for 
anerkendelse af tidligere og ikkeformelle uddannelser osv. 

 etablering af nationale bedømmelseskriterier 

 udvikling og gennemførelse af interne og eksterne systemer/retningslinjer for kvalitetssikring 

 udvikling og gennemførelse af nye tilgange og redskaber til udformning og overvågning af politikker, herunder 
etablering af repræsentative organer, organisationer eller sammenslutninger 

 øget integration af uddannelse, forskning og innovation. 
 
Helt konkret kan disse aktiviteter omfatte: 

 undersøgelser om specifikke reformspørgsmål 

 politisk rådgivning og ekspertrådgivning 

 tilrettelæggelse af konferencer, seminarer, workshopper, rundbordsdrøftelser (som bør give anledning til operationelle 
konklusioner og henstillinger) 

 tilrettelæggelse af kurser for personale vedrørende politiske spørgsmål  

 tilrettelæggelse af kurser for personale (herunder eventuelt udarbejdelse af undervisningsmanualer og retningslinjer) 
for undervisere og støttepersonale, teknikere og universitetsadministratorer og -ledere 

 tilrettelæggelse af oplysningskampagner. 

 
 
I begge ovennævnte typer projekter kan der ydes tilskud til et særligt mobilitetstema, som består af en eller flere af 
nedenstående aktiviteter og udelukkende vedrører projekter med partnerlande, som kan modtage tilskud til særlige 
mobilitetstemaer: 
 
 

Mobilitet for studerende 
 

 et studieophold i udlandet på en videregående uddannelsesinstitution (partnerinstitution) 
 
For at sikre mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet med de bedst mulige resultater for de studerende skal mobilitetsaktiviteten 
opfylde krav til uddannelse på de studerendes niveau og til mulighed for personlig udvikling. Studieopholdet i udlandet skal 
være en del af den studerendes studieprogram og skal udgøre afslutningen på en kort uddannelse, en bacheloruddannelse, 
en masteruddannelse eller en ph.d.  
 
Mobilitetsaktiviteten skal være inden for det studieområde/akademiske fagområde, som projektet omhandler. 
 

 et praktikophold (ophold på arbejdsplads) i udlandet i en virksomhed eller en anden relevant arbejdsplads i et af 
konsortiets lande. Der gives også tilskud til praktikophold i udlandet på en arbejdsplads under en kort uddannelse, en 
bacheloruddannelse, en kandidatuddannelse eller en ph.d.  Dette omfatter også "assistentjob" for lærerstuderende.  
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Praktikopholdet skal så vidt muligt være en integreret del af den studerendes studieprogram. 

 

 En kombination af begge. 
 
Medarbejdermobilitet 
 

 Undervisningsperiode: Denne aktivitet gør det muligt for undervisere på videregående uddannelsesinstitutioner eller 
ansatte fra deltagende organisationer at undervise på en videregående uddannelsesinstitution (partnerinstitution) i 
udlandet.  

 

 Uddannelsesophold i et af konsortiets lande Denne aktivitet understøtter den faglige udvikling af undervisere og andre 
ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner i form af a) deltagelse i strukturerede kurser, herunder fagligt 
orienteret sprogundervisning, eller uddannelsesarrangementer i udlandet (bortset fra konferencer) og b) praktikophold 
hos en kollega (job shadowing)/observationsperioder/uddannelser på en videregående uddannelsesinstitution 
(partnerinstitution) eller en anden relevant organisation i udlandet. 

 

 

HVILKEN ROLLE SPILLER DE ORGANISATIONER, DER DELTAGER I PROJEKTER FOR KAPACITETSOPBYGNING? 

Afhængigt af projektets mål skal projekter for kapacitetsopbygning inddrage det mest hensigtsmæssige og bredest mulige 
udvalg af partnere med henblik på at udnytte deres forskellige erfaringer, profiler og specifikke ekspertise og skabe 
relevante projektresultater af høj kvalitet. Det er vigtigt at sikre de forskellige partneres lige og aktive deltagelse baseret på 
en passende fordeling af opgaver og en klar demonstration af netværkskapacitet og – for at øge effekten – at kunne trække 
på alle partnerskabets forskellige niveauer og ikke blot de enkelte deltagere. 

 
Partnere skal indsende mandater

120
 underskrevet og indgået mellem koordinatoren og hver partner, som bekræfter, at 

koordinator gives bemyndigelse til at handle i deres navn og på deres vegne ved underskrivelse af en eventuel aftale og dens 
efterfølgende betingelser med Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.  

 
Ifølge denne aktions omfang og mål er deltagende organisationer fra tilskudsberettigede partnerlande målgruppen for 
projekter for kapacitetsopbygning. De aktiviteter og resultater, der beskrives i forslaget, skal kunne være til gavn for de 
tilskudsberettigede partnerlande og for deres videregående uddannelsesinstitutioner og -systemer.  
Videregående uddannelsesinstitutioner fra tilskudsberettigede partnerlande opfordres til at ansøge, forudsat at de har den 
nødvendige finansielle og operationelle kapacitet. 

 
Deltagende organisationer fra programlande bidrager med deres erfaring og ekspertise i forhold til projektets mål. Deres 
rolle er at bidrage til at nå projektets mål, og de pågældende institutioners behov bør derfor ikke fremgå af projektets 
udformning. Disse organisationer er berettigede til at modtage en del af budgettet, som står i forhold til de omkostninger, 
som deres rolle giver anledning til. 
 
Derudover kan associerede partnere også deltage i projekter for kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse 
(valgfrit). Disse organisationer (f.eks. partnere uden for den akademiske verden) bidrager indirekte til at gennemføre 
specifikke opgaver/aktiviteter og/eller understøtte formidlingen af projektet og dets bæredygtighed. Et sådant bidrag kan 
f.eks. være overførsel af viden og kvalifikationer, udbydelse af supplerende kurser eller støtte til udstationering. Associerede 
partnere kan ikke medtages i minimumsantallet af videregående uddannelsesinstitutioner eller ministerier, som kræves i et 
partnerskabs sammensætning. I kontraktlig henseende betragtes "associerede partnere" ikke som en del af konsortiet. 
Derfor betragtes de ikke som tilskudsmodtagere og deres omkostninger kan ikke indgå i beregningen af EU-tilskuddet. 
 
Hvis projektet omfatter et særligt mobilitetstema: 
 

 Sende- og modtageorganisationerne skal, sammen med eleverne/personalet, være nået til enighed om de aktiviteter, 
eleverne (i en "Learning Agreement") eller personalet (i en "Mobility Agreement") skal deltage i inden 
mobilitetsperiodens start. Disse aftaler (se nedenfor) definerer de læringsresultater, der er målet for læringsopholdet i 

                                                 
120 Mandatet underskrevet af den juridisk ansvarlige for partnerorganisationen vil være et bilag til tilskudsaftalen og er derfor juridisk bindende. Templaten 

udarbejdet af Executive Agency skal anvendes uden ændringer eller tilpasninger. Mandater skal tilvejebringes ved at bruge templaten, der er offentliggjort 
sammen med de officielle dokumenter i forbindelse med indkaldelsen af projektforslag. 
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udlandet, indeholder bestemmelser om formel anerkendelse og angiver de enkelte parters rettigheder og forpligtelser. 
Når der er tale om mobilitet mellem to videregående uddannelsesinstitutioner (studerendes mobilitet med henblik på 
uddannelse og personales mobilitet med henblik på undervisningsopgaver), skal der være indgået en "interinstitutionel 
aftale" mellem sende- og modtageorganisationen, inden udvekslingerne kan finde sted. 

 

HVAD ER DE DELTAGENDE ORGANISATIONERS ROLLE I ET PROJEKT FOR KAPACITETSOPBYGNING? 

Ansøger/koordinator: En deltagende organisation, som indsender projektforslaget på vegne af alle partnere. Koordinatoren 
har det fulde ansvar for at sikre, at projektet gennemføres i henhold til aftalen. Koordineringen omfatter følgende 
forpligtelser: 
 

 repræsenterer og handler på projektpartnernes vegne overfor Europa-Kommissionen 
 har det finansielle og retlige ansvar for den korrekte operationelle, administrative og finansielle gennemførelse af 

hele projektet 
 koordinerer projektet i samarbejde med projektpartnerne. 
 
 

Fuldgyldige partnere: er de deltagende organisationer fra program- eller partnerlande, som bidrager aktivt til opfyldelsen af 
kapacitetsopbygningsprojektets målsætninger. Alle fuldgyldige partnere skal underskive et mandat for at tildele den 
koordinerende organisation ansvaret som tilskudsmodtager og handle på deres vegne i løbet af gennemførelsen af 
projektet. 
 
Associerede partnere (valgfri): Projekter for kapacitetsopbygning kan involvere associerede partnere, som bidrager til 
gennemførelsen af særlige projektopgaver/projektaktiviteter eller understøtter udbredelsen og bæredygtigheden af 
projektet. I kontraktlig henseende betragtes den 'associerede partner' ikke som en del at partnerskabet, og de modtager 
ikke tilskud, ligesom de ikke indgår i minimumsantallet for konsortiers sammensætning. Deres deltagelse og rolle i projektet 
og i de forskellige aktiviteter skal beskrives klart. 

 

HVILKE KRITERIER ANVENDES FOR AT VURDERE KAPACITETSOPBYGNINGSPROJEKTER?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som et projekt for kapacitetsopbygning inden for videregående 
uddannelse skal opfylde for at være berettiget til et tilskud fra Erasmus+: 

KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Tilskudsberettigede 
partnerlande 

 
Partnerlande, der tilhører region 1-4 og region 6-11 (se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i 
del A i denne guide). 

Tilskudsberettigede 
deltagende 
organisationer

121
 

En deltagende organisation kan være: 
 offentlige eller private organisationer, der tilbyder en hel uddannelse på kandidat- el-

ler bachelorniveau på videregående niveau
122

 (defineret som videregående uddan-
nelsesinstitution og anerkendt som sådan af den kompetente myndighed) 

eller  
 en offentlig eller privat organisation, der er aktiv på arbejdsmarkedet eller på ud-

dannelses- og ungdomsområdet. Der kan f.eks. være tale om: 

 en offentlig eller privat lille, mellemstor eller stor virksomhed (herunder social-
økonomiske virksomheder) 

                                                 
121 Følgende typer organisationer er ikke tilskudsberettigede:  

 EU-institutioner og andre EU-organer, herunder specialiserede agenturer (en udtømmende liste herover findes på 
ec.europa.eu/institutions/index_en.htm ),  

 Nationale Erasmus+-kontorer i de tilskudsberettigede partnerlande (for at undgå mulige interessekonflikter og/eller dob-
beltfinansiering). 

 Organisationer, der forvalter EU-programmer, såsom nationale agenturer i programlandene, bør konsultere Del C i denne 
Guide. 

 
122

   INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION (ISCED 2011), TERTIÆR UDDANNELSE, mindst NIVEAU 5. ISCED 2011-NIVEAU 4 ACCEPTERES 

IKKE. 
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 en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau (herunder ministe-
rier) 

 en af arbejdsmarkedets parter eller en anden repræsentant fra arbejdsmarke-
det, herunder handelskamre, brancheforeninger og fagforeninger 

 et forskningsinstitut 

 en fond 

 en skole/et institut (på et hvilket som helst niveau, fra førskolestadiet til gymna-
sieniveau, herunder erhvervsuddannelse og voksenuddannelse) 

 en almennyttig organisation, sammenslutning eller NGO (herunder nationale el-
ler internationale sammenslutninger eller netværk af videregående uddannel-
sesinstitutioner, sammenslutninger af studerende eller undervisere osv.) 

 en kulturel organisation, et bibliotek eller et museum 

 et organ, der tilbyder erhvervsvejledning, karriererådgivning og informations-
ydelser. 
 

Deltagende organisationer skal være etableret i et programland eller i et tilskudsberettiget 
partnerland. 
 
Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et programland, skal være i 
besiddelse af et gyldigt ECHE-charter. Der stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner i tilskudsberettigede partnerlande, men i forbindelse 
med det særlige mobilitetstema skal videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i 
tilskudsberettigede partnerlande, have indgået aftaler med alle videregående 
partneruddannelsesinstitutioner, hvori de tilslutter sig principperne i Erasmus-chartret for 
videregående uddannelse. 
 
Fakulteter/skoler/læreanstalter/afdelinger/centre/fonde/institutter eller andre 
komponenter, som er en del af videregående uddannelsesinstitutioner, men etableret som 
selvstændige juridiske enheder, betragtes ikke som tilskudsberettigede (selv hvis de har en 
deltagerkode (Participant Identification Code – PIC)), medmindre de kan tilvejebringe en 
specifik projektrelateret erklæring, som er underskrevet af rektor for den videregående 
uddannelsesinstitution, og som giver dem tilladelse til at forpligte hele institutionen. 
 
Sammenslutninger eller organisationer af videregående uddannelsesinstitutioner, som 
beskæftiger sig med fremme, forbedring og reform af videregående uddannelse og samarbejde 
internt i Europa og mellem Europa og andre dele af verden, er tilskudsberettigede. Hvis 
sådanne sammenslutninger, organisationer eller netværk også omfatter andre 
uddannelsessektorer og kurser, skal deres aktiviteter primært fokusere på videregående 
uddannelse, hvilket klart skal være reflekteret i organisationens vedtægter eller 
styringsstruktur. En sammenslutning, en organisation eller et netværk af videregående 
uddannelsesinstitutioner tæller som én juridisk enhed/partnerinstitution, hvilket betyder, at 
sammenslutningen/organisationen/netværket betragtes som én enhed fra det land, hvor 
den/det har sit hovedkvarter. Disse organisationer betragtes ikke som videregående 
uddannelsesinstitutioner. Kun medlemmer, der er etableret i et programland eller 
tilskudsberettigede partnerlande, er tilskudsberettigede. 
 
Internationale statslige organisationer kan deltage som partnere i projekter for kapacitetsop-
bygning, men finansierer selv deres deltagelse.  
 
Særlige forhold for Ukraine: I Ukraine er de tilskudsberettigede videregående uddannelsesin-
stitutioner kun de, som er anerkendt af 'Ministry of Education and Science of Ukraine' (kontakt 
det nationale Erasmus+ kontor i Ukraine for yderligere oplysninger). 
 



  

 

165 
 

Del B – Capacity Building inden for videregående uddannelse 

Hvem kan ansøge? 

Følgende typer deltagende organisationer kan søge om et tilskud:   

 en videregående uddannelsesinstitution 

 en sammenslutning eller organisation af videregående uddannelsesinstitutioner 

 kun i forbindelse med strukturelle projekter: en juridisk anerkendt national eller 
international sammenslutning af rektorer, undervisere eller studenterorganisation, 

 
som er etableret i et programland eller et tilskudsberettiget partnerland.  
 
Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er 
involveret i projektet.  
 
Undtagelse: deltagende organisationer fra Libyen og Syrien (Region 3) samt Den Russiske 
Føderation (Region 4) kan ikke være ansøgere. 
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Antal deltagende 
organisationer og deres 
profil 

Projekter for kapacitetsopbygning skal opfylde alle de følgende kriterier: 
 

For projekter, som kun omhandler et partnerland (nationale projekter): 
 

Ét tilskudsberettiget partnerland og mindst tre programlande skal være involveret i 
projektet. 
 
Disse projekter skal inkludere følgende minimumsantal af videregående 
uddannelsesinstitutioner som fuldgyldige partnere: 
 

 minimum en videregående uddannelsesinstitution fra hvert programland, 
der deltager i projektet 

 minimum tre videregående uddannelsesinstitutioner fra partnerlandet skal 
deltage i projektet  

 projektet skal inkludere mindst lige så mange partnerlande som der er vide-
regående uddannelsesinstitutioner fra programlande. 
 

Undtagelse: i partnerlande, hvor antallet af videregående uddannelsesinstitutioner er 
mindre end 5 i hele landet eller i tilfælde hvor en enkelt institution repræsenterer mere 
end 50 % af landets samlede studenterantal, vil ansøgninger med kun en videregående 
uddannelsesinstitution blive accepteret. 
 
For projekter, som omhandler to eller flere partnerlande (multi-country projekter): 
 

Mindst to tilskudsberettigede partnerlande og mindst tre programlande skal være 
involveret i projektet. Partnerlandene kan være fra samme region

123
 eller fra 

forskellige regioner, som er omfattet af aktionen. 
 

Disse projekter skal inkludere følgende minimumsantal af videregående 
uddannelsesinstitutioner som fuldgyldige partnere: 

 

 minimum en videregående uddannelsesinstitution fra hvert programland, 
der deltager i projektet 

 minimum to videregående uddannelsesinstitutioner fra partnerlandet, der 
deltager i projektet  

 projektet skal inkludere mindst lige så mange partnerlande som der er vide-
regående uddannelsesinstitutioner fra programlande. 

 
Undtagelse: i partnerlande, hvor antallet af videregående uddannelsesinstitutioner er 
mindre end 5 i hele landet eller i tilfælde hvor en enkelt institution repræsenterer mere 
end 50 % af landets samlede studenterantal, vil ansøgninger med kun en videregående 
uddannelsesinstitution blive accepteret. 

 
Yderligere kriterier gældende for: 
 

 Strukturelle projekter:  Som fuldgyldige partnere skal projekterne også involvere de 
ministerier, som er ansvarlige for videregående uddannelser i hvert af de tilskudsbe-
rettigede partnerlande, som projektet er målrettet. 
 

 Projekter, som involverer partnere fra Region 4 (Den Russiske Føderation), skal invol-
vere minimum et andet partnerland.  

 

 Projekter, som involverer partnere fra Region 8 (Latinamerika), skal involvere mini-
mum to partnerlande fra den region i projektet. 

 
 

                                                 
123

 Inden for rammerne af denne aktion defineres en region som en gruppe lande, der tilhører et bestemt større geografisk område. Den 

klassificering af regioner, der anvendes under Erasmus+, er i tråd med kategoriseringerne i de forskellige instrumenter som led i EU's op-
træden udadtil. 
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Andre kriterier 
 

 
Hvis en sammenslutning, organisation eller netværk af videregående uddannelsesinstitutioner 
er involveret, skal kravet til minimumsantallet af deltagende organisationer være opfyldt som 
indikeret ovenfor. En sammenslutning, en organisation eller et netværk af videregående 
uddannelsesinstitutioner tæller som én juridisk enhed/partnerinstitution, hvilket betyder, at 
sammenslutningen/organisationen/netværket betragtes som én enhed fra det land, hvor 
den/det har sit hovedkvarter. Bemærk, at disse organisationer ikke betragtes som 
videregående uddannelsesinstitutioner. 
 

Projektets varighed 

Kapacitetsopbygningsprojektets varighed kan være to eller tre år. Ansøgeren skal vælge 
varighed i forbindelse med ansøgningen baseret på projektets mål og den type aktiviteter, der 
er planlagt i perioden. 

Kun under særlige forhold kan tilskudsberettigelsesperioden blive bevilget forlænget med højst 
12 måneder, hvis det bliver umuligt for koordinatoren at afslutte projektet inden for den 
planlagte periode.  

Hvor ansøger man?  Hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles. 

Hvornår ansøger man? 
Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 9. februar kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes den 15. oktober samme år. 

Hvordan ansøger man? 
Ansøgningen skal indgives i overensstemmelse med de regler, der er beskrevet i del C i denne 
guide. 

 
Ansøgerorganisationer kan også blive vurderet ud fra udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, 
hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.   
 

TILDELINGSKRITERIER 

Projektet vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 
 
(højst 30 point) 
 

 Det foreslåede projekt og de forventede resultater bidrager effektivt til 
målene for aktionen for kapacitetsopbygning i det eller de lande, den er 
rettet mod 

 Ansøgningen omhandler klart de tematiske nationale og regionale priorite-
ter, der er fastsat af programmet, for det/den eller de lande/regioner pro-
jektet er rettet mod 

 Forslaget er relevant og kan gennemføres i den lokale kontekst i det eller 
de partnerlande, som ansøgningen omhandler. Rådgivning om dette 
aspekt gives via EU-delegationerne i de berørte lande 

 Forslaget forklarer, hvorfor de planlagte aktiviteter og forventede resulta-
ter opfylder målgruppernes behov på den bedst mulige måde 

 Projektet indgår som en del af strategien for modernisering, udvikling af 
internationalisering af de videregående uddannelsesinstitutioner, det er 
rettet mod, og er i overensstemmelse med strategierne for udvikling af det 
videregående uddannelsessystem i de tilskudsberettigede partnerlande 

 Projektets mål er tydelige, realistiske, passende og baseret på en reel og 
hensigtsmæssig behovsanalyse 

 Projektet er innovativt og/eller supplerer andre initiativer eller projekter, 
der allerede er gennemført under nuværende eller tidligere aktioner 

 Det dokumenteres i ansøgningen, at lignende resultater ikke ville kunne 
opnås med national, regionalt eller lokalt tilskud 

Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
 
(højst 30 point) 
 

 De aktiviteter, der foreslås i projektets levetid, er af høj kvalitet, relevante 
og egnede til at nå målene og de forventede resultater 

 Den foreslåede metode er innovativ, gennemførlig og egnet til at opnå de 
forventede resultater 

 Projektet er omkostningseffektivt og tildeler passende midler til de enkelte 
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 aktiviteter 

 Den overordnede projektudformning sikrer overensstemmelse mellem 
projektmålene, metoderne, aktiviteterne og det foreslåede budget 

 Arbejdsplanen er klar og realistisk med veldefinerede aktiviteter, realistiske 
tidsplaner, klare projektleverancer og milepæle. Den dokumenterer en lo-
gisk og passende planlægningskapacitet og omfatter tilstrækkelige forbe-
redelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- og formidlingsfaser 

 Udfordringer/risici i forbindelse med projektet er klart identificeret, og der 
er truffet passende foranstaltninger til at afhjælpe dem. Der er iværksat 
foranstaltninger til kvalitetskontrol, herunder indikatorer og benchmarks, 
som skal sikre, at projektet gennemføres med høj kvalitet, rettidigt og in-
den for budgettet. Der er anført pålidelige kilder til kontrol af indikatorer 
med henblik på at måle resultaterne af aktionen. 

Kvaliteten af projektgruppen og 
samarbejdsaftalerne 
 
(højst 20 point) 
 
 

 Projektet omfatter et stærkt partnerskab mellem videregående uddannel-
sesinstitutioner, som supplerer hinanden 

 Projektgruppen har de kvalifikationer og erfaringer samt den ekspertise og 
ledelsesmæssige opbakning, der er nødvendig for den vellykkede gennem-
førelse af alle aspekter af projektet 

 Når det er relevant, omfatter projektet også det mest hensigtsmæssige og 
bredest mulige udvalg af partnere uden for den akademiske verden med 
henblik på at udnytte deres forskellige erfaringer, profiler og specifikke ek-
spertise 

 Fordelingen af ansvarsområder og opgaver er klar og hensigtsmæssig og 
viser alle de deltagende organisationers engagement og aktive bidrag i for-
hold til deres specifikke ekspertise og kapacitet 

 Der foreslås en effektiv mekanisme til at sikre god koordinering, beslut-
ningstagning og kommunikation mellem de deltagende organisationer, del-
tagerne eller andre relevante interessenter 

 De deltagende organisationer fra tilskudsberettigede partnerlande inddra-
ges i tilstrækkelig grad i gennemførelsen af aktionen og beslutningsproces-
sen (herunder foranstaltninger med henblik på eventuel konfliktløsning) 

 Projektet omfatter videregående uddannelsesinstitutioner, der ikke før har 
modtaget tilskud til kapacitetsopbygning 

Virkning og bæredygtighed 
 
(højst 20 point) 
 
 

 Projektet vil have betydelig indvirkning på kapaciteten hos deltagende 
organisationer (navnlig videregående uddannelsesinstitutioner) i de til-
skudsberettigede partnerlande, særlig for så vidt angår udviklingen og mo-
derniseringen af de videregående uddannelsessystemer, og hjælpe dem 
med at åbne op for samfundet som helhed, arbejdsmarkedet og den øvrige 
verden samt understøtte deres kapacitet til internationalt samarbejde 

 Projektet vil have en multiplikatoreffekt uden for de deltagende organisa-
tioner på lokalt/regionalt/nationalt eller internationalt niveau. Der er truf-
fet foranstaltninger til vurdering af projektets reelle indvirkning 

 Formidlingsplanen i og efter projektets levetid er klar og effektiv, og der er 
identificeret passende ressourcer i hver af de deltagende organisationer til 
at sikre formidling af høj kvalitet af projekterfaringer og -resultater til rele-
vante interessenter 

 Projektet sikrer de foreslåede aktiviteters og forventede resultaters reelle 
bæredygtighed efter projektets levetid, navnlig ved at tiltrække medfinan-
siering og andre former for tilskud. Det vil også sikre integrering og reel 
brug/gennemførelse af projektresultaterne 

 
I vurderingsfasen kan ansøgninger opnå op til 100 point. For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 
60 point i alt og – ud af disse point – mindst 15 point for kategorien "projektets relevans". 

Imødekommelse af en ansøgning er ikke ensbetydende med et løfte om tildeling af et tilskud, der svarer til det beløb, som 
tilskudsmodtageren har ansøgt om. Det tilskud, der ansøges om, kan nedsættes på grundlag af de finansielle bestemmelser, 
der finder anvendelse på aktionen, og resultatet af evalueringen.  
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Højst tre projektforslag pr. ansøgerorganisation indstilles til tilskud. 

PRIORITETER 

Afhængigt af hvilke lande der er involveret i projektet, kan der defineres nationale, regionale eller tværgående prioriteter for 
begge typer projekter (fælles projekter og strukturelle projekter). Hvis det er tilfældet, vil det i projekterne skulle dokumen-
teres, hvordan og i hvilket omfang de opfylder disse prioriteter.  
 
Forslag, der ikke opfylder de nationale og/eller regionale prioriteter, vil ikke komme i betragtning til finansiering. Tværgåen-
de prioriteter vil blive taget i betragtning i udvælgelsesfasen, hvis det er nødvendigt at vælge mellem forslag af samme 
kvalitet. 
 
Der foreslås fire typer nationale/regionale prioriteter inden for følgende områder:  
 

 Fagområder (med henblik på udvikling af pensum) 

 Kvalitetsforbedring af uddannelsessystemerne 

 Forbedring af forvaltningen og driften af videregående uddannelsesinstitutioner 

 Udvikling af det videregående uddannelsessystem i samfundet som helhed. 
 
Nationale projekter i de lande, hvor der er fastsat nationale prioriteter, skal være i overensstemmelse med de nationale 
prioriteter. I de øvrige lande skal projekterne være i overensstemmelse med de regionale prioriteter. 

Projekter med deltagelse af flere lande (Multi-country projects), dvs. projekter, der involverer institutioner fra mindst to 
tilskudsberettigede partnerlande, skal respektere de deltagende tilskudsberettigede partnerlandes regionale prioriteter eller 
nationale prioriteter (hvor det er relevant). Det betyder, at projektets tema skal være en regional prioritet for hvert af de 
deltagende partnerlande, eller at projektets tema skal være en national prioritet for hvert af de deltagende partnerlande. 
Der gives prioritet til projekter, som fokuserer på emneområder, der ikke i tilstrækkelig grad har været/er omfattet af 
tidligere eller nuværende projekter, og som omfatter videregående uddannelsesinstitutioner i partnerlande, der ikke har 
modtaget tilskud under programmet eller i begrænset omfang har deltaget i programmet og/eller tidligere generationer af 
programmer. 

Den detaljerede liste over prioriteter gældende for kapacitetsopbygningsprojekter offentliggøres på forvaltningsorganets 
hjemmeside.  

SÆRLIGT MOBILITETSTEMA 

KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Tilskudsberettigede destinationer 

 

 
Programland til 

programland 

Programland til 
tilskudsberettiget 

partnerland 

Tilskudsberettiget 
partnerland til 
programland 

Tilskudsberettiget 
partnerland til 

tilskudsberettiget 
partnerland 

Studerende Ikke tilskudsberettiget Tilskudsberettiget Tilskudsberettiget Tilskudsberettiget 

Undervisere og ansatte: 
Undervisningsophold 

Ikke tilskudsberettiget Tilskudsberettiget Tilskudsberettiget Tilskudsberettiget 

Undervisere og ansatte: 
Efteruddannelsesophold 

Ikke tilskudsberettiget Ikke tilskudsberettiget Tilskudsberettiget Tilskudsberettiget 

 
Mobilitetsaktiviteter for studerende og personale skal finde sted i udlandet (i et andet land end sendeorganisationens land 
og den studerendes/medarbejderens bopælsland) i en af de andre partnerorganisationer, der er involveret i projektet. 
Praktikophold for studerende kan finde sted i udlandet (i et andet land end sendeorganisationens land og det land, hvor den 
studerende opholder sig i forbindelse med uddannelsen) i en af de relevante organisationer i et af de lande, der deltager i 
projektet.  

 

Tilskudsberettigede 
partnerlande 

Partnerlande, der tilhører region 1, 2 og 3 (se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i del A i 
denne guide) 
 

Tilskudsberettigede 
aktiviteter 

Mobilitet for studerende 
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 et studieophold i udlandet på en videregående uddannelsesinstitution (partnerinstitution) 
eller  

 et praktikophold (ophold på arbejdsplads) i udlandet i en virksomhed eller en anden 
relevant arbejdsplads.  

 En kombination af begge. 

 
Medarbejdermobilitet 
 
 Undervisningsperiode: Denne aktivitet gør det muligt for undervisere på videregående 

uddannelsesinstitutioner eller ansatte fra virksomheder at undervise på en videregående 
uddannelsesinstitution (partnerinstitution) i udlandet.  

 Efteruddannelsesophold: Uddannelsesophold i et af konsortiets lande: a) deltagelse i 
strukturerede kurser, herunder fagligt orienteret sprogundervisning, eller uddannelsesar-
rangementer i udlandet (bortset fra konferencer) og b) praktikophold hos en kollega (job 
shadowing)/observationsperioder/uddannelser på en videregående uddannelsesinstituti-
on (partnerinstitution) eller en anden relevant organisation i konsortielandene. 

Tilskudsberettigede 
deltagere 

Mobilitet for studerende 

Studerende, der er registreret på en videregående uddannelsesinstitution, som er involveret i 
kapacitetsopbygningsprojektet, og tilmeldt studier, der giver en anerkendt uddannelse eller 
andre anerkendte kvalifikationer på videregående niveau (op til og med ph.d.-niveau). Ved 
mobilitetsophold med henblik på uddannelse skal den studerende være tilmeldt senest på den 
videregående uddannelses andet år. Denne betingelse gælder ikke for praktikophold.  

Medarbejdermobilitet 

I forbindelse med undervisningsperioder: undervisere og ansatte, der er ansat i en 
videregående uddannelsesinstitution eller i en virksomhed, der er involveret i 
kapacitetsopbygningsprojektet. 

I forbindelse med efteruddannelsesophold: undervisere og ansatte, der er ansat i en 
videregående uddannelsesinstitution, der er involveret i kapacitetsopbygningsprojektet. 

Det er vigtigt at bemærke, at studerende og personale ikke kan ansøge direkte om et tilskud; 
udvælgelseskriterierne for deltagelse i mobilitetsaktiviteterne defineres af partnerskabet.  

Varigheden af 
mobilitetsaktiviteter for 
studerende 

Studieperioder: 3-12
124

 måneder (inklusive et supplerende praktikophold, hvis der er planlagt 
et sådant). 

Praktikophold: 2-12 måneder.  

Den samme studerende kan deltage i mobilitetsperioder i op til højst 12 måneder
125

 i alt pr. 
studietrin

126
, uafhængigt af antallet og typen af mobilitetsaktiviteter.  

 i løbet af det første studietrin (bachelor eller tilsvarende), herunder korte uddannel-
ser (EQF-niveau 5 og 6) 

 i løbet af andet studietrin (kandidat eller tilsvarende – EQF-niveau 7) og 

 i løbet af tredje studietrin som ph.d.-studerende (ph.d. eller EQF-niveau 8). 

Deltagelse uden EU-tilskud tæller også med i maksimumsvarigheden.  

Varigheden af 
mobilitetsaktiviteter for 
ansatte 

Mobilitet for undervisere og ansatte: fem dage til to måneder, eksklusive rejsetid.  
 
Under alle omstændigheder skal en undervisningsaktivitet desuden mindst bestå af otte 
undervisningstimer om ugen (eller i løbet af et eventuelt kortere ophold). Hvis mobiliteten 
varer længere end en uge skal minimumsantallet af undervisningstimer for en ufuldstændig uge 
være proportionalt med varigheden af den uge. 

 

                                                 
124 En studieperiode skal være på mindst tre måneder eller et semester. 
125 Tidligere erfaring under LLP-Erasmus-programmet og Erasmus Mundus Programmet tæller med i de 12 måneder pr. studietrin.  
126 I uddannelser med ét trin, f.eks. medicin, kan studerende deltage i mobilitetsaktiviteter i op til 24 måneder. 
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YDERLIGERE TILDELINGSKRITERIER 

I projektforslag, hvori der ansøges om tilskud til at særligt mobilitetstema, vil det skulle dokumenteres, på hvilken måde det 
kursus/de kurser, som de mobile undervisere tilbyder, og/eller som tilbydes til de mobile studerende, har merværdi og/eller 
er innovativt. Det skal klart forklares, hvordan mobilitetsaktiviteterne for undervisere og ansatte er relevante for den 
modtagende videregående uddannelsesinstitution og for de udsendende videregående uddannelsesinstitutioner. Både den 
udsendende og den modtagende videregående uddannelsesinstitution skal overholde bestemmelserne i Erasmus-chartret 
for videregående uddannelse, og de træffer aftale om den optimale tilrettelæggelse af mobilitetsaktiviteterne. 
 
De særlige mobilitetsaktioner evalueres og bedømmes som en særskilt del af projekterne for kapacitetsopbygning. De 
vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

Kvaliteten af den særlige 
mobilitetsaktions udformning og 
gennemførelse 
 
(højst 10 point) 
 

 Mobilitetsdelen bidrager fuldt ud til projektets mål og er godt i tråd med 
dem, navnlig med hensyn til de fagområder/emner, som projektet om-
handler. Kurser med mobile undervisere og/eller mobile studerende bi-
bringer projektet merværdi 

 Forslaget omfatter gennemsigtige kriterier og en effektiv procedure til 
identifikation og udvælgelse af deltagere i mobilitetsaktiviteter 

 Der er iværksat foranstaltninger af høj kvalitet i både sende- og modtage-
organisationen til overvågning af mobilitetsaktiviteten, og der vil blive truf-
fet passende foranstaltninger, hvis der ikke opnås de forventede resultater. 
De studerende tilbydes tjenester af høj kvalitet i deres værtsinstitution 
(introduktionsmøde, lokale kurser i sprog/kultur, vejledning og mentorord-
ninger, hjælp til indlogering osv.) 

 I projektet dokumenteres det, at mobilitetsaktioner har positiv indflydelse 
ikke blot på de enkeltpersoner, der nyder godt af dem, men også på insti-
tutionerne i det tilskudsberettigede partnerland, og det forklares, hvordan 
gennemførte mobilitetsaktiviteter vil blive anerkendt og bedømt på institu-
tionelt niveau. Relevansen af mobilitetsaktivitetens bidrag til den videre-
gående uddannelsesinstitution, der er vært for de studerende, og til de ud-
sendende videregående uddannelsesinstitutioner (formidling af de erfarin-
ger/kompetencer, der er opnået i og uden for det videregående uddannel-
sessystem) er klart dokumenteret 

 Forslaget beskriver strategien for effektiv validering og/eller anerkendelse 
af deltagernes undervisningsresultater og mobilitetsperioder, f.eks. defini-
tion af fælles mekanismer for anerkendelse og bedømmelse af resultater 
(herunder udvikling af karakteromregningstabeller),  brug af meritoverfør-
sel og tillæg til eksamensbeviser. 

 

Mobilitetstemaer, der opnår højst fem point vil ikke komme i betragtning til finansiering. 

Ansøgere om et særligt mobilitetstema for studerende og personale på videregående uddannelser skal indsende følgende 
oplysninger i forbindelse med ansøgningen:  
 

 antal studerende og ansatte, der forventes at deltage i mobilitetsaktiviteterne i projektets levetid 
 gennemsnitlig varighed pr. deltager i de planlagte mobilitetsaktiviteter 
 modtagende og udsendende institutioner 

 
På grundlag heraf og afhængigt af resultatet af evalueringen kan forvaltningsorganet tildele et tilskud med henblik på at give 
tilskud til et bestemt antal mobilitetsaktiviteter op til det maksimale antal, ansøgeren har ansøgt om. Under alle 
omstændigheder overstiger tilskuddet ikke 80 % af det tilskud, der tildeles til det fælles projekt eller det strukturelle projekt 
(eksklusive mobilitetstemaet).  

HVAD SKAL MAN ELLERS VIDE OM KAPACITETSOPBYGNINGSPROJEKTER?  

Kapacitetsopbygnings-aktionen inden for videregående uddannelse gennemføres inden for rammerne af de prioriteter, der 
er identificeret i EU's dagsorden for forandring. EU skal tage hensyn til behovet for geografisk balance og diversitet og den 
øgede differentiering mellem udviklingslande ved opstillingen af den endelige liste over projekter, som skal støttes. 
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Tilskud til denne aktion ydes på grundlag af regionale finansieringsrammer. Når projekternes kvalitet i forhold til 
tildelingskriterierne er fastlagt, kan deres relevans i forhold til de lokale behov og det budget, der er til rådighed for en 
bestemt region, og behovet for at sikre en tilstrækkelig geografisk repræsentation og diversitet med hensyn til antal 
projekter for et bestemt land tages i betragtning. 

REGIONALT SAMARBEJDE 

Regionalt (lande i samme region) og tværregionalt samarbejde (samarbejde mellem relevante regioner i verden) skal være 
relevant og begrundet i en detaljeret analyse af fælles behov og mål. Valget af lande skal være hensigtsmæssigt og hænge 
sammen med de foreslåede mål, særlig hvis der er tale om lande fra forskellige regioner. Tværregionalt samarbejde er 
muligt i projekter med deltagelse af flere lande, hvis forslagets tema fremgår som en regional prioritet eller en national 
prioritet (hvis det er relevant) for alle de pågældende tilskudsberettigede partnerlande.  

INDVIRKNING OG FORMIDLING 

Kapacitetsopbygningsprojekter forventes at have langsigtet strukturel indvirkning på systemerne, 
organisationerne/institutionerne og enkeltpersoner i de tilskudsberettigede partnerlande. Projektforslagene vil skulle 
indeholde dokumentation for deres nyskabende karakter og effekt og deres resultaters bæredygtighed og for, hvordan de vil 
opretholde eller vedligeholde resultaterne efter projektets levetid. Hvor det er relevant, bør projekterne indeholde 
dokumentation for, at de bygger på resultaterne af tidligere projekter, som har modtaget tilskud fra EU-programmer, som 
f.eks. Alfa, Edulink, Erasmus Mundus og Tempus. Alle forslag skal indeholde oplysninger om, hvordan projektresultaterne vil 
blive formidlet til de relevante målgrupper. Forslag til strukturelle projekter, som primært sigter mod at skabe resultater på 
institutionelt niveau og ikke dokumenterer, at projektet vil skabe landsdækkende resultater, vil ikke blive udvalgt. 
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HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER FOR (FÆLLES OG STRUKTURELLE) KAPACITETSOPBYGNINGSPROJEKTER?  

Det finansielle tilskud til kapacitetsopbygningsprojekter under Erasmus+ er baseret på et budgetoverslag med en 
kombination af bidrag til enhedsomkostninger og faktiske omkostninger.  
 
Kapacitetsopbygningsprojekter inden for videregående uddannelse er forbundet med en lang række omkostninger, 
herunder personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med 
underentrepriser, omkostninger til formidling, udgivelse og oversættelse, faste omkostninger osv. 
 
Ordet "tilskud" henviser til det finansieringsbeløb, der kan ansøges om under programmet. Det er EU's finansielle bidrag til 
projektet og bør ikke forveksles med projektets samlede omkostninger, som også omfatter medfinansiering fra 
partnerinstitutioner og eksterne interessenter. 
 
EU-tilskuddet til projekterne skal betragtes som et bidrag til at dække en del af de faktiske omkostninger, der er afholdt af 
partnerinstitutionerne i forbindelse med gennemførelsen af de aktiviteter, der er planlagt i ansøgningen/projektforslaget. 
Deltagelsen i et kapacitetsopbygningsprojekt kræver nødvendigvis medfinansiering fra de tilskudsmodtagende institutioners 
side. Projektpartnerne skal derfor give et overslag over medfinansieringen, når de udarbejder ansøgningen.  
 
Der er taget hensyn til princippet om medfinansiering ved fastlæggelsen af finansieringsstrategien og navnlig i forbindelse 
med fastsættelsen af de bidrag til enhedsomkostninger, der er anvendt til beregning af budgettet for/tilskuddet til projektet. 
Som følge heraf vil ansøgere og tilskudsmodtagere skulle angive oplysninger om den medfinansiering, der stilles til rådighed, 
til orientering og af hensyn til gennemsigtigheden. Der stilles ikke krav om indsendelse af dokumentation for udgifter eller 
bilag.  
 
Selv om gennemførelsen af projektet kan kræve andre typer udgifter (f.eks. omkostninger til formidling, udgivelse og 
oversættelse, hvis de ikke er givet i underentreprise, faste omkostninger), vil disse udgifter ikke blive taget i betragtning ved 
beregningen af tilskuddet. Disse udgifter vil dermed skulle dækkes af det medfinansierede beløb. 
 
Regnskabsaflæggelsen for budgetposter baseret på enhedsomkostninger (bidrag til personaleomkostninger og rejse- og 
opholdsomkostninger) vil være baseret på princippet om "den udløsende aktivitet". Tilskudsmodtagere vil skulle 
dokumentere, at aktiviteterne rent faktisk er blevet gennemført korrekt, og resultaterne, men vil ikke skulle aflægge rapport 
om, hvordan midlerne er brugt. Dermed vil tilskudsmodtagerne frit kunne forvalte de midler, de tildeles, til at dække de 
udgifter, der er nødvendige for gennemførelsen af projektet, når blot betingelserne for aktiviteter og resultater er opfyldt. 
 
Regnskabsaflæggelsen for budgetposter baseret på faktiske omkostninger (udstyr og underentrepriser) vil være baseret på 
faktisk afholdte udgifter, som vil skulle dokumenteres behørigt (se nedenfor). 
 
Det ydede tilskud vil aldrig overstige det tilskudsbeløb, som tilskudsmodtageren har ansøgt om, og afhænger af: 
 

 det tilskudsbeløb, ansøgere har ansøgt om, aktiviteternes tilskudsberettigelse og projektets omkostningseffektivitet  

 det samlede budget til projekter for kapacitetsopbygning. 
 
Partnerne skal formelt træffe aftale om de nærmere finansielle gennemførelsesforanstaltninger i en partnerskabsaftale, som 
skal underskrives ved projektets opstart. 
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Projektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro):  
 
 

Minimalt EU-tilskud til fælles og strukturelle projekter: 500 000 EUR 
Maksimalt EU-tilskud til fælles og strukturelle projekter: 1 000 000 EUR 

 
 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb/tilskudsloft  Tildelingsregler 

Personaleomkostninger 
Tilskud til omkostninger til personale, der udfører 
opgaver, som er direkte nødvendige for at nå 
projektets mål   

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

B4.1 pr. leder pr. arbejdsdag på projektet 

Højst 40 
% af det 
samlede 
tilskud 

Betinget: Ansøgere vil skulle 
dokumentere type og 
omfang af nødvendige 

midler i forbindelse med 
gennemførelsen af de 

foreslåede aktiviteter og 
resultater. Bidraget ydes på 
den betingelse, at der kun 
udbetales løn for samme 

opgave én gang. 

B4.2 pr. forsker/underviser/kursusleder pr. 

arbejdsdag på projektet 

B4.3 pr. tekniker pr. arbejdsdag på projektet 

B4.4 pr. administrativ medarbejder pr. 

arbejdsdag på projektet 

Rejseomkostninger 

Tilskud til rejseomkostninger for studerende og 
personale, der er involveret i projektet, fra 

oprindelseslandet til stedet for aktiviteten og retur 
(herunder visumgebyr og obligatorisk forsikring, 

rejseforsikring og aflysningsomkostninger, hvis det 
er berettiget). 

Aktiviteter og dermed forbundne rejseaktiviteter 
skal finde sted i de lande, der er involveret i 

projektet. Forvaltningsorganet skal give tilladelse til 
eventuelle fritagelser fra denne regel. En detaljeret 

liste over tilskudsberettigede aktiviteter findes i 
bilag I til denne guide. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 km: 
20 EUR pr. deltager  

Baseret på rejseafstand pr. 
deltager. Rejseafstanden skal 
beregnes ved hjælp af 
Kommissionens 
afstandsberegner

127
. 

Ansøgeren skal angive 
afstanden for rejsen én vej 
for at beregne beløbet for 
det EU-tilskud, der ydes til 
rejsen tur-retur

128
.  Der ydes 

kun finansielt tilskud til 
rejseaktiviteter, som er 
direkte nødvendige for at nå 
projektets mål. 

Ved rejseafstand på 100-499 km:  
180 EUR pr. deltager  

Ved rejseafstand på 500-1 999 km: 
 275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  
360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km: 530 EUR pr. 
deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  
820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km: 

1 100 EUR pr. deltager 

                                                 
127

 Distance Calculator: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
128

 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-

tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).     

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Opholdsomkostninger 
Omkostninger til ophold, indlogering, lokal og 

offentlig transport såsom bus og taxi, personlig 
eller frivillig sygesikring. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Personale 

op til den 14. aktivitetsdag: 120 EUR 
pr. dag pr. deltager 

+ 

fra den 15. til den 60. aktivitetsdag: 70 
EUR pr. dag pr. deltager 

+ 

fra den 61. aktivitetsdag og op til 3 
måneder: 50 EUR pr. dag pr. deltager 

Baseret på opholdets 
varighed, inkl. rejsetid, pr. 

deltager  

Studerende 

op til den 14. aktivitetsdag: 55 EUR pr. 
dag pr. deltager 

+ 

fra den 15. til den 90. aktivitetsdag: 40 
EUR pr. dag pr. deltager 

Udstyr 

Tilskud til køb af det udstyr, der er nødvendigt for 
gennemførelsen af projektet. Der ydes kun tilskud 

til udstyr, der købes til videregående 
uddannelsesinstitutioner i partnerlandene  

Faktiske 
omkostninger 

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 
Højst 30 % af det samlede tilskud 

Betinget: Anmodningen om 
finansielt tilskud til dækning 
af disse omkostninger skal 

være begrundet i 
ansøgningsskemaet. 

Indgåelse af 
underkontrakter 

Tilskud til omkostninger til underentrepriser, der er 
nødvendige for gennemførelsen af projektet, 

herunder især omkostninger til den obligatoriske 
finansielle revision (revisionserklæring) og til en 

eventuel ekstern kvalitetssikringsprocedure. 
 

Projektforvaltningsopgaver, der gives i 
underentreprise, er ikke tilskudsberettigede. 

Faktiske 
omkostninger 

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 
Højst 10 % af det samlede tilskud 

Der bør kun i 
undtagelsestilfælde gives 

opgaver i underentreprise til 
eksterne organer. De 

specifikke kompetencer og 
den særlige ekspertise, der 

er nødvendig for at nå 
projektets mål, bør findes i 

konsortiet og bør være 
afgørende for 

sammensætningen heraf. 
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TABEL A – UNDERVISERE OG ANSATTES OMKOSTNINGER (BELØB I EURO PR. DAG) I PROGRAMLANDE 

Hvilken type personale, der skal anvendes, afhænger af det arbejde, der skal udføres på projektet og ikke af den enkelte persons status eller titel. Med andre ord skal personaleomkostninger til 
f.eks. en administrativ opgave, der er udført af en akademiker, opføres under kategorien "Administrativt personale". Hvordan det personale, der er involveret i projektet, reelt aflønnes, 
fastlægges i fællesskab af de organisationer, der er involveret i projektet, godkendes af de ledere, der er ansvarlige for at ansætte dem, og indgår i den partnerskabsaftale, der skal underskrives 
af partnerne ved projektets opstart.  
I modsat fald finder den relevante organisations sædvanlige aflønningspolitik anvendelse. Den enhedsomkostning, der finder anvendelse ved beregningen af tilskuddet, vil være 
enhedsomkostningen i det land, hvori medarbejderen er ansat, uanset hvor opgaverne udføres (det betyder, at enhedsomkostningerne under land A anvendes for en medarbejder i en 
organisation i land A, der arbejder (delvist) i land B). 
 

 
Leder 

Underviser/kursusl
eder/forsker/ 

Ungdomsarbejder 
Tekniker 

Administrativ 
medarbejder

129
 

B4.1 B4.2 B4.3 B4.4 

Danmark, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Sverige, Liechtenstein og Norge 294 241 190 157 

Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Finland, Det Forenede Kongerige og Island  280 214 162 131 

Tjekkiet, Grækenland, Spanien, Cypern, Malta, Portugal og Slovenien  164 137 102 78 

Bulgarien, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovakiet, Makedonien og 
Tyrkiet 

88 74 55 39 

                                                 
129 Studerende kan arbejde på projektet, og deres løn kan udbetales fra personaleomkostninger (administrativt personale), forudsat at de har underskrevet en ansættelseskontrakt med en institution, som er medlem af konsortiet  
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TABEL B – PERSONALEOMKOSTNINGER (BELØB I EURO PR. DAG) I PARTNERLANDE 

Hvilken type personale, der skal anvendes, afhænger af det arbejde, der skal udføres på projektet og ikke af den enkelte persons status eller titel. Med andre ord skal personaleomkostninger til 
f.eks. en administrativ opgave, der er udført af en akademiker, opføres under kategorien "Administrativt personale". Hvordan det personale, der er involveret i projektet, reelt aflønnes, 
fastlægges i fællesskab af de organisationer, der er involveret i projektet, godkendes af de ledere, der er ansvarlige for at ansætte dem, og indgår i den partnerskabsaftale, der skal underskrives 
af partnerne ved projektets opstart.  
I modsat fald finder den relevante organisations sædvanlige aflønningspolitik anvendelse. Den enhedsomkostning, der finder anvendelse ved beregningen af tilskuddet, vil være 
enhedsomkostningen i det land, hvori medarbejderen er ansat, uanset hvor opgaverne udføres (det betyder, at enhedsomkostningerne under land A anvendes for en medarbejder i en 
organisation i land A, der arbejder (delvist) i land B). 
 

 Leder 
Underviser/kursusl

eder/forsker 
Tekniker 

Administrativ 
medarbejder

130
 

 B4.1 B4.2 B4.3 B4.4 

Israel 166 132 102 92 

Albanien, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Bosnien-Herzegovina, Brasilien, Chile, 
Colombia, Comoros, Cook Islands, Dominica, Gabon, Grenada, Ivory Coast, Kosovo

131
, Libanon, 

Libyen, Mexico, Montenegro, Nigeria, Peru, Saint Kitts And Nevis, Sainte Lucia, Saint Vincent And 
the Grenadines, Sao Tome and Principe, Serbien, Seychelles, Thailand, Ukraines territorium som 
anerkendt i henhold til folkeretten, Uruguay, Venezuela, Zambia, Zimbabwe 

108 80 57 45 

Afghanistan, Aserbajdsjan, Bahamas, Bolivia, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Costa Rica, Djibouti, 
Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Georgien, Guatemala, Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Irak, 
Jamaica, Jordan, Kasakhstan, Kenya, Kina, Micronesia, Marokko, Mozambique, Namibia, Palæsti-
na

132
, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Senegal, Sydafrika, Surinam, Swaziland, Territory of 

Russia as recognised by international law, Trinidad and Tobago, Vanuatu. 

77 57 40 32 

                                                 
130 Studerende kan arbejde på projektet, og deres løn kan udbetales fra personaleomkostninger (administrativt personale), forudsat at de har underskrevet en ansættelseskontrakt med en institution, som er medlem af konsortiet  
131 Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring. 
132

 DENNE BETEGNELSE SKAL IKKE OPFATTES SOM EN ANERKENDELSE AF EN PALÆSTINENSISK STAT OG BERØRER IKKE DE ENKELTE MEDLEMSSTATERS HOLDNINGER PÅ OMRÅDET. 
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Algeriet, Armenien, Bangladesh, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Botswana, Myanmar, Burundi, 
Cambodja, Cape Verde, Central African Republic Chad, Congo – Demogratic Republic of, Cuba, (Den 
Demokratiske Folkerepublik) Korea, Egypten, Eritrea, Etiopien, Equatorial Guinea, Fili Island, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Kirbati, Kirgisistan, Laos, Lesotho, 
Liberia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldiverne, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, 
Moldova, Mongoliet, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Niue, Pakistan, Palau, Filippinerne, Rwanda, 
Samoa, Sierra Leone, Solomon, Somalia, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Syrien, Tadsjikistan, 
Tanzania, Timor-Leste – Democratic Republic of Togo, Tonga, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, 
Uganda, Usbekistan, Vietnam, Yemen 

47 33 22 17 
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FINANSIERINGSREGLER FOR DET SÆRLIGE MOBILITETSTEMA  

I forbindelse med det særlige mobilitetstema i de relevante partnerlande (region 1, 2 og 3) kan der ud over det grundlæggende budget tildeles yderligere midler til mobilitetsaktiviteter for 
studerende og personale. Projektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro):  
 
 

Maksimalt EU-tilskud til det særlige mobilitetstema:  
Op til 80 % af det samlede EU-tilskud til det fælles projekt eller det strukturelle projekt (eksklusive mobilitetstemaet) 

 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb/tilskudsloft  Tildelingsregler 

Rejseomkostninger 
(studerende og 

personale) 

Tilskud til rejseomkostninger for studerende og 
personale, der er involveret i projektet, fra 
oprindelseslandet til stedet for aktiviteten og retur 
(herunder visumgebyr og obligatorisk forsikring, 
rejseforsikring og aflysningsomkostninger, hvis det 
er berettiget). 
Aktiviteter og dermed forbundne rejseaktiviteter 
skal finde sted i de lande, der er involveret i 
projektet. Forvaltningsorganet skal give tilladelse til 
eventuelle fritagelser fra denne regel. En detaljeret 
liste over tilskudsberettigede aktiviteter findes i 
bilag I til denne guide. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 km: 
20 EUR pr. deltager  

Baseret på rejseafstand pr. 
deltager. Rejseafstanden skal 
beregnes ved hjælp af 
Kommissionens 
afstandsberegner

133
. 

Ansøgeren skal angive 
afstanden for rejsen én vej 
for at beregne beløbet for 
det EU-tilskud, der ydes til 
rejsen tur-retur

134
.  Der ydes 

kun finansielt tilskud til 
rejseaktiviteter, som er 
direkte nødvendige for at nå 
projektets mål. 

Ved rejseafstand på 100-499 km:  
180 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 500-1 999 km: 
 275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  
360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km: 530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  
820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km: 

1 100 EUR pr. deltager 

Opholdsudgifter 
Omkostninger til ophold, indlogering, lokal og 
offentlig transport såsom bus og taxi, personlig eller 
frivillig sygesikring. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Studerende 

Studerende, der rejser fra partnerlande: 
B5.1 pr. måned pr. deltager  

Studerende, der rejser fra programlande: 
B5.2 pr. måned pr. deltager  

Baseret på opholdets 
varighed, inkl. rejsetid, pr. 
deltager  

                                                 
133

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
134

 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-

tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).      

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Personale  

op til den 14. aktivitetsdag: B6.1 eller B6.3 
pr. dag pr. deltager 

+ 

fra den 15. til den 60. aktivitetsdag: B6.2 
eller B6.4 pr. dag pr. deltager 

TABEL 1 – OPHOLDSOMKOSTNINGER FOR STUDERENDE (BELØB I EURO PR. MÅNED)  

Beløbene afhænger af det land, hvor aktiviteten finder sted.  
 

 Studerende, der rejser fra partnerlande Studerende, der rejser fra programlande 

Destinationsland 

 
Beløb (pr. måned) Beløb (pr. måned) 

 B5.1 B5.2 

Danmark, Irland, Frankrig, Italien, Østrig, Finland, Sverige, Det Forenede 
Kongerige, Liechtenstein og Norge 

850 Ikke tilskudsberettiget  

Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Spanien, Kroatien, Cypern, 
Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Slovenien, Island og Tyrkiet 

800 Ikke tilskudsberettiget  

Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, 
Slovakiet og Makedonien 

750 Ikke tilskudsberettiget  

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien og Kosovo
135

. 
Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova, Ukraines 

territorium som anerkendt i henhold til folkeretten, 
Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, 

Palæstina
136

, Syrien og Tunesien 

750 650 

Alle andre partnerlande Ikke tilskudsberettiget  Ikke tilskudsberettiget  

 

                                                 
135

 DENNE BETEGNELSE INDEBÆRER INGEN STILLINGTAGEN TIL KOSOVOS STATUS, OG DEN ER I OVERENSSTEMMELSE MED FN'S SIKKERHEDSRÅDS RESOLUTION 1244 OG DEN INTERNATIONALE DOMSTOLS UDTALELSE OM KOSOVOS UAFHÆNGIGHEDSERKLÆRING. 
136

 DENNE BETEGNELSE SKAL IKKE OPFATTES SOM EN ANERKENDELSE AF EN PALÆSTINENSISK STAT OG BERØRER IKKE DE ENKELTE MEDLEMSSTATERS HOLDNINGER PÅ OMRÅDET. 
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TABEL 2 – OPHOLDSOMKOSTNINGER FOR PERSONALE (BELØB I EURO PR. MÅNED)  

Beløbene afhænger af det land, hvor aktiviteten finder sted.  
 

 Personale fra partnerlande Personale fra programlande 

Destinationsland 

 
Beløb (pr. dag) Beløb (pr. dag) 

 B6.1 B6.2 B6.3 B6.4 

Danmark, Irland, Nederlandene, Sverige og Det Forenede 
Kongerige 

160 112 Ikke tilskudsberettiget   

Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Grækenland, Frankrig, Italien, 
Cypern, Luxembourg, Ungarn, Østrig, Polen, Rumænien, Finland, 

Island, Liechtenstein, Norge og Tyrkiet 
140 98 Ikke tilskudsberettiget  

Tyskland, Spanien, Letland, Malta, Portugal, Slovakiet og Makedonien 
Estland, Kroatien, Litauen og Slovenien 

120 84 Ikke tilskudsberettiget  

Estland, Kroatien, Litauen og Slovenien 100 70 Ikke tilskudsberettiget  

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien og Kosovo
137

. 
Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova, Ukraines 

territorium som anerkendt i henhold til folkeretten, 
Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, 

Palæstina
138

, Syrien og Tunesien 

100 70 160 112 

Alle andre partnerlande Ikke tilskudsberettiget   Ikke tilskudsberettiget  

 
 
 

                                                 
137

 Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring. 
138

 Denne betegnelse skal ikke opfattes som en anerkendelse af en palæstinensisk stat og berører ikke de enkelte medlemsstaters holdninger på området. 
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KAPACITETSOPBYGNING PÅ UNGDOMSOMRÅDET 

HVAD ER FORMÅLET MED KAPACITETSOPBYGNINGSPROJEKTER?  

Formålet med kapacitetsopbygningsprojekter på ungdomsområdet er at: 

 
 fremme samarbejde og udvekslinger på ungdomsområdet mellem programlande og partnerlande fra forskellige 

regioner
139

 verden over 
 forbedre kvaliteten og anerkendelsen af ungdomsarbejde, ikkeformel læring og frivilligt arbejde i partnerlandene 

og øge deres synergieffekter og komplementaritet med andre uddannelsessystemer, arbejdsmarkedet og 
samfundet 

 fremme udvikling, afprøvning og iværksættelse af ordninger og programmer for ikke ikkeformel læringsmobilitet 
på regionalt niveau (dvs. i og på tværs af verdens regioner)  

 fremme tværnational ikkeformel læringsmobilitet mellem program- og partnerlande, navnlig målrettet mod unge 
med begrænsede muligheder, med henblik på at forbedre deltagernes kompetenceniveau og fremme deres aktive 
deltagelse i samfundet. 

 

HVAD ER KAPACITETSOPBYGNINGSPROJEKTER?  

Kapacitetsopbygningsprojekter er tværnationale samarbejdsprojekter baseret på multilaterale partnerskaber mellem 
organisationer, der er aktive på ungdomsområdet i program- og partnerlande. De kan også omfatte organisationer inden for 
uddannelse og andre samfundsøkonomiske sektorer.  

 

HVILKE AKTIVITETER I KAPACITETSOPBYGNINGSPROJEKTER GIVES DER TILSKUD TIL? 

Kapacitetsopbygningsprojekter skal gennemføre aktiviteter, der:  

 
 fremmer strategisk samarbejde mellem ungdomsorganisationer på den ene side og offentlige myndigheder i 

partnerlande på den anden side 
 fremmer samarbejde mellem ungdomsorganisationer og organisationer på uddannelsesområdet samt med 

repræsentanter for erhvervslivet og arbejdsmarkedet  
 øger kapaciteten i ungdomsråd, ungdomsplatforme og lokale, regionale og nationale myndigheder, der 

beskæftiger sig med ungdomsområdet i partnerlande  
 forbedrer forvaltningen, ledelsen, innovationskapaciteten og internationaliseringen af ungdomsorganisationer i 

partnerlande 
 iværksætter, afprøver og gennemfører praksisser for ungdomsarbejde, f.eks.:  
 værktøjer og metoder til ungdomsarbejderes og træneres sociale og faglige udvikling  
 ikkeformelle læringsmetoder, særlig metoder, der fremmer erhvervelse/forbedring af kompetencer, herunder 

mediekundskab  
 nye former for praktiske læringsforløb og simulering af reelle cases i samfundet, nye former for ungdomsarbejde, 

navnlig strategisk brug af åben og fleksibel læring, virtuel mobilitet, åbne uddannelsesressourcer og bedre 
udnyttelse af potentialet inden for ikt  

 samarbejde, netværkssamarbejde og peer-læringsaktiviteter, der fremmer effektiv forvaltning, 
internationalisering og lederskab af organisationer inden for ungdomsarbejde.  

 
Følgende aktiviteter kan gennemføres som led i et kapacitetsopbygningsprojekt:  

                                                 
139

 Inden for rammerne af denne aktion defineres en region som en gruppe lande, der tilhører et bestemt større geografisk område.   
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Kapacitetsopbygningsaktiviteter 

 
 aktiviteter, der fremmer politisk dialog, samarbejde, netværkssamarbejde og udveksling af praksis på 

ungdomsområdet, f.eks. konferencer, workshops og møder 

 store ungdomsarrangementer 

 oplysnings- og bevidstgørelseskampagner 

 udvikling af oplysnings-, kommunikations- og medieværktøjer 

 udvikling af metoder, værktøjer og materialer inden for ungdomsarbejde samt pensum, læringsmoduler og 
dokumentationsredskaber inden for ungdomsarbejde, f.eks. Youthpass 

 oprettelse af nye former for udbydelse af ungdomsarbejde, læring og støtte, navnlig gennem åbne og fleksible 
læringsmaterialer, virtuelt samarbejde og åbne uddannelsesressourcer.  

 
 

Mobilitetsaktiviteter 

 
 ungdomsudvekslinger

140
 mellem programlande og tilskudsberettigede partnerlande  

 europæisk volontørtjeneste
141

 (EVS) fra/til tilskudsberettigede partnerlande 

 mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere
142 

mellem programlande og tilskudsberettigede partnerlande  

 
 
Baseret på den geografiske dækning sondres der mellem to typer kapacitetsopbygningsprojekter:  

 
 
 Kapacitetsopbygningsprojekter mellem organisationer, der er aktive på ungdomsområdet, i programlande og 

partnerlande fra region 5-13, se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i del A i denne guide. 
 

Disse projektforslag, der indsendes af organisationer fra programlande, sigter mod at øge organisationernes kapa-
citet ved gennemførelse af kapacitetsopbygningsaktiviteter og kan omfatte mobilitetsaktiviteter. 
 

 Kapacitetsopbygningsprojekter mellem organisationer, der er aktive på ungdomsområdet, i programlande og i 
partnerlande fra region 1 (Western Balkans Youth Window-projekter), se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i 
del A i denne guide 

 
Disse projektforslag, der indsendes af organisationer fra landene i det vestlige Balkan (region 1), har til formål at 
øge ungdomsorganisationernes kapacitet ved at gennemføre kapacitetsopbygningsprojekter, eventuelt suppleret 
af mobilitetsaktiviteter. 
 

 Kapacitetsopbygningsprojekter mellem organisationer, der er aktive på ungdomsområdet, i programlande og i 
partnerlande fra region 2 (Eastern Partnership Youth Window-projekter

143
), se afsnittet "Tilskudsberettigede lan-

de" i del A i denne guide 
 
Disse projektforslag, der indsendes af organisationer fra lande i Østpartnerskabet (region 2), har til formål at øge 
ungdomsorganisationernes kapacitet ved at gennemføre en af følgende to typer projekter: 

 
 Civil Society Fellowships for Youth: 

 
Inkluderende og deltagerbaserede projekter vil styrke ungdomsorganisationers og ungdomsarbejderes kapacitet 
til at etablere konstruktive forhold til forskellige partnere, herunder offentlige organer og 
civilsamfundsorganisationer. Udvalgte unge ledere – "Fellows" – fra ansøgerorganisationerne vil udvikle deres 
færdigheder og kompetencer inden for politikudvikling gennem mobilitetsaktiviteter og arbejde i 
værtsorganisationerne i EU. Aktiviteter skal omfatte tværnationale ikkeformelle læringsmobilitetsaktiviteter 
såsom mentorordninger og skyggepraktik. Som en del af projektgennemførelsen gennemfører unge ledere også 

                                                 
140

 En detaljeret beskrivelse af denne aktivitet findes i afsnittet "Key Action 1: Mobilitetsprojekter for unge og ungdomsarbejdere" i del B i denne guide. 
141 Som ovenfor. 
142 Som ovenfor. 
143 Finansieret gennem EU4youth-programmet. 
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mindre projekter med fokus på engagement i ungdomspolitik, når de er vendt tilbage til deres sendeorganisation. 
 

 Partnership for Entrepreneurship: 
 
Projekter fremmer uddannelse af unge i iværksætteri

144
 og socialt iværksætteri blandt unge gennem tværnationa-

le ikkeformelle læringsprojekter baseret på multilaterale partnerskaber mellem organisationer med aktiviteter in-
den for de nævnte områder, herunder virksomheder. Prioritet gives til projekter, som tilbyder praktiske løsninger 
på sociale udfordringer i de lokale miljøer, og udnytter regionens økonomiske potentiale ved også at inddrage den 
private sektor. Sådanne projekter kan også omfatte mobilitetsaktiviteter.  

 
Kommissionen forventer at tildele omkring 60 % af det tilgængelige budget til "Civil Society Fellowships for Youth" 
og 40  % til "Partnership for Entrepreneurship". 
 

 Kapacitetsopbygningsprojekter mellem organisationer, der er aktive på ungdomsområdet, i programlande og i 
Tunesien

145
.  

 
Disse projektforslag, der indsendes af organisationer fra Tunesien, sigter mod at øge organisationernes kapacitet 
ved gennemførelse af kapacitetsopbygningsaktiviteter og kan omfatte mobilitetsaktiviteter. 
 

 
Projekterne under de tre ovennævnte "Windows" – Vestbalkan, lande i Østpartnerskabet og Tunesien – indsendes 
af organisationer med base i et af EU's nabopartnerlande i det pågældende Window og kan omfatte partnerorga-
nisationer fra andre lande i den samme region. Udtrykket "Window" henviser til det forhold, at yderligere EU-
midler tildeles Erasmus+ med henblik på at styrke mulighederne for ungdomssamarbejde med EU's nabopartner-
lande

146
. 

HVILKEN ROLLE SPILLER DE ORGANISATIONER, DER DELTAGER I KAPACITETSOPBYGNINGSPROJEKTER? 

Et kapacitetsopbygningsprojekt består af:  
 

 Ansøger/koordinator: en organisation, der indgiver projektforslaget på vegne af alle partnerne. Hvis projektet 
modtager tilskud, er det ansøgeren/koordinatoren, der: 1) bærer det finansielle og retlige ansvar for hele 
projektet i forhold til forvaltningsorganet, 2) koordinerer projektet i samarbejde med alle de andre partnere, der 
er involveret i projektet, 3) modtager det finansielle EU-tilskud fra Erasmus+ og er ansvarlig for at fordele midlerne 
mellem de partnere, der er involveret i projektet. 

 Partnere: organisationer, der bidrager aktivt til forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af projektet 
vedrørende kapacitetsopbygning.  

 
Hvis projektet omfatter ungdomsudveksling, europæisk volontørtjeneste og/eller mobilitetsprojekter for 
ungdomsarbejdere, påtager de deltagende organisationer, der er involveret i disse aktiviteter, sig følgende roller og opgaver:  

 
 Sendeorganisationen: ansvarlig for at sende unge til udlandet (det omfatter: tilrettelæggelse af praktiske 

foranstaltninger, forberedelse af deltagerne inden afrejse og bistand til deltagerne i alle projektfaser). 
 Modtageorganisationen: er ansvarlig for at være vært for aktiviteten, udarbejde et aktivitetsprogram for 

deltagerne i samarbejde med deltagere og partnerorganisationer og yde bistand til deltagerne i alle projektfaser.  
 

Deltagelse i en EVS-aktivitet skal desuden være gratis for de frivillige, bortset fra et eventuelt bidrag til rejseomkostningerne 
(hvis tilskuddet fra Erasmus+ ikke fuldt ud dækker disse omkostninger) og overflødige udgifter, der ikke er direkte forbundet 
med gennemførelsen af aktiviteten. De væsentlige omkostninger ved de frivilliges deltagelse i EVS-aktiviteten dækkes af 
tilskuddet fra Erasmus+ eller andre midler fra de deltagende organisationer. 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE KAPACITETSOPBYGNINGSPROJEKTER?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som et projekt vedrørende kapacitetsopbygning skal opfylde for at 
være berettiget til et tilskud fra Erasmus+: 

                                                 
144 Iværksætteri indebærer ikke kun en forretningsdimension, men er også en metode til at udvikle færdigheder såsom risikovillighed og problemløsning, som 

gør det lettere at opfylde livsmål og uddannelsesmål. 
145 Denne aktion kræver godkendelse af udvalget for Det Europæiske Naboskabsinstrument. 
146 Mobilitetsaktiviteter, der gennemføres i samarbejde med EU's nabopartnerlande, men som er indsendt af en partnerorganisation i et programland, kan 
støttes gennem Key Action 1: Mobilitetsprojekter for unge og ungdomsarbejdere under Key Action 3: Møder mellem unge og beslutningstagere på ungdoms-
området. 
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KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Tilskudsberettigede 
deltagende 
organisationer 

En deltagende organisation kan være enhver offentlig eller privat organisation, der er etableret i et 
programland eller i et tilskudsberettiget partnerland (se afsnittet "Hvad er 
kapacitetsopbygningsprojekter?" ovenfor). 

Der kan f.eks. være tale om: 

 en almennyttig organisation, sammenslutning eller NGO (herunder europæiske ungdoms-
NGO'er) 

 et nationalt ungdomsråd  

 en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau 

 en skole/et institut/et uddannelsescenter (på et hvilket som helst niveau, fra børnehave til 
ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelser og voksenuddannelser) 

 en offentlig eller privat lille, mellemstor eller stor virksomhed (herunder socialøkonomiske 
virksomheder) 

 en af arbejdsmarkedets parter eller en anden repræsentant fra arbejdsmarkedet, herunder 
handelskamre, brancheforeninger og fagforeninger 

 en videregående uddannelsesinstitution 

 et forskningsinstitut 

 en fond 

 en virksomheds uddannelsescenter 

 en kulturel organisation, et bibliotek eller et museum 

 et organ, der tilbyder karriererådgivning og informationsydelser. 

Organisationer fra tilskudsberettigede partnerlande må kun deltage i projektet som partnere (ikke 
som ansøgere). 

Hvem kan ansøge? 

En hvilken som helst/et hvilket som helst: 

 almennyttig organisation, sammenslutning eller NGO (herunder europæiske ungdoms-
NGO'er) 

 nationalt ungdomsråd 

 offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau. 

 
For projekter mellem partnerlande og andre partnerlande fra region 5-13: Ansøgeren skal være 

etableret i et programland og ansøger på vegne af alle de organisationer, der er involveret i 
projektet. Andre typer organisationer må kun være involveret som partnere. 

For projekter under Western Balkans Youth Window: 
Ansøgeren skal være etableret i Vestbalkan.  

For projekter under Eastern Partnership Youth Window: 
Ansøgeren skal være etableret i et land i Østpartnerskabet.  
Ud over de nævnte typer berettigede ansøgerorganisationer er private virksomheder, 
herunder socialøkonomiske virksomheder, berettigede ansøgere. 

For projekter under Tunisia Youth Window: 
Ansøgeren skal være etableret i Tunesien. 
  

Ansøgere skal – inden den frist, der er fastsat for indgivelse af deres forslag – have været lovligt 
registreret i mindst ét år. 

Antal deltagende 
organisationer og deres 
profil 

Kapacitetsopbygningsprojekter er tværnationale og omfatter mindst tre deltagende 
organisationer fra tre forskellige lande, hvoraf mindst ét er et programland og ét er et 
tilskudsberettiget partnerland. 

Projekter, der finansieres under et af disse Windows, må ikke omfatte 
deltagerorganisationer/deltagere fra andre naboregioner. 

Projektets varighed 
Fra ni måneder til to år. Ansøgeren skal vælge varighed i forbindelse med ansøgningen baseret på 
projektets mål og den type aktiviteter, der er planlagt i mobilitetsperioden. 

Hvor ansøger man?  Hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles. 
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Hvornår ansøger man? 

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning inden følgende datoer: 

 den 8. april kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. august og den 
31. december det samme år  

 

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

Andre kriterier 
Samme ansøger må kun indgive ét projektforslag pr. frist. 

Ansøgningsskemaet skal vedhæftes en tidsplan for hver af de planlagte aktiviteter i projektet.  

YDERLIGERE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE I FORBINDELSE MED UNGDOMSUDVEKSLINGER 

Aktivitetens varighed 5-21 dage, eksklusive rejsetid.  

Sted(er) for aktiviteten Aktiviteten skal finde sted i en af de deltagende organisationers land.  .  

Tilskudsberettigede 
deltagere 

Unge i alderen 13-30 år
147

, som har bopæl i sende- og modtageorganisationernes lande. 

Antal deltagere 

Mindst 16 og højst 60 deltagere (eksklusive gruppeleder(e)). 

Mindst fire deltagere pr. gruppe (eksklusive gruppeleder(e)). 

De enkelte nationale grupper skal have mindst én gruppeleder. En gruppeleder er en voksen, 
der ledsager de unge, som deltager i en ungdomsudveksling, med henblik på at sikre de unges 
effektive læring, beskyttelse og sikkerhed. 

YDERLIGERE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE I FORBINDELSE MED EUROPÆISK VOLONTØRTJENESTE 

Akkreditering 

Alle deltagende organisationer, der er etableret i et programland og i et af EU's 
nabopartnerlande, skal være i besiddelse af en gyldig EVS-akkreditering ved ansøgningsfristen 
(yderligere oplysninger findes i afsnittet om den europæiske volontørtjeneste i bilag I til denne 
guide). 

Aktivitetens varighed 60 dage til 12 måneder.  

Sted(er) for aktiviteten 

En frivillig fra et programland skal gennemføre sin aktivitet i et af de partnerlande, der er 
involveret i projektet. 

En frivillig fra et tilskudsberettiget partnerland skal gennemføre sin aktivitet i et af de 
programlande, der er involveret i projektet. 

Tilskudsberettigede 
deltagere 

Unge i alderen 17-30 år
148

, der bosiddende i sendeorganisationens hjemland.  

En frivillig kan kun deltage i én europæisk volontørtjeneste. Undtagelse: Frivillige, som har 
gennemført en kortvarig EVS-aktivitet under Key Action 1 i dette program, kan deltage i endnu 
en europæisk volontørtjeneste. 

Antal deltagere Højst 30 frivillige for hele kapacitetsopbygningsprojektet.  

YDERLIGERE KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE I FORBINDELSE MED MOBILITETSPROJEKTER FOR UNGDOMSARBEJDERE 

Aktivitetens varighed 5 dage til to måneder, eksklusive rejsetid.  

Sted(er) for aktiviteten Aktiviteten skal finde sted i en af de deltagende organisationers land.  

Tilskudsberettigede 
deltagere 

Ingen aldersgrænser. Deltagerne, bortset fra undervisere og formidlere, skal bo i samme land 
som deres sende- eller modtageorganisation.   

                                                 
147Bemærk i øvrigt følgende:   
nedre aldersgrænser – deltagerne skal have nået minimumsalderen senest på aktivitetens startdato, 
øvre aldersgrænser – deltagerne må ikke være ældre end den angivne maksimumsalder på tidspunktet for ansøgningsfristen. 
148

 Se fodnote ovenfor.  
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Antal deltagere 
Op til 50 deltagere (herunder, hvor det er relevant, undervisere og koordinatorer) for hver 
aktivitet, der er planlagt under projektet.  

 
Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger 
om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.    
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TILDELINGSKRITERIER 

Projektet vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 
(højst 20 point) 

 Forslagets relevans for målsætningerne for aktionen (se afsnittet "Hvad er 
formålet med kapacitetsopbygningsprojekter?") 

 I hvor høj grad: 

- målsætninger er klart definerede, realistiske og omhandler spørgsmål, 
der er relevante for de deltagende organisationer og målgrupperne 

- forslaget er innovativt og/eller supplerer andre initiativer, der allerede 
er gennemført af de deltagende organisationer 

- projektet involverer unge med begrænsede muligheder. 

Med hensyn til "Partnership for Entrepreneurship"-projekter:  

 I hvor høj grad projekter tilbyder praktiske løsninger på sociale 
udfordringer i de lokale miljøer og udnytter regionens økonomiske 
potentiale ved også at inddrage den private sektor. 

 

Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 30 point) 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i arbejdsprogrammet, herunder 
tilstrækkelige forberedelses-, gennemførelses-, overvågnings-, evaluerings- 
og formidlingsfaser 

 Sammenhæng mellem projektmålsætningerne og de foreslåede aktiviteter 

 Kvaliteten af de foreslåede ikkeformelle læringsmetoder 

 Kvaliteten af metoder til anerkendelse og validering af deltageres 
undervisningsresultater og konsekvent brug af europæiske 
gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer 

 Tilstedeværelsen og relevansen af foranstaltninger til kvalitetskontrol, som 
skal sikre, at projektet gennemføres med høj kvalitet, rettidigt og inden for 
budgettet 

 I hvor høj grad projektet er omkostningseffektivt og tildeler passende 
midler til de enkelte aktiviteter 

Hvis projektet omfatter mobilitetsaktiviteter: 

 Formålstjenligheden af metoder til udvælgelse af deltagere til og/eller 
inddragelse af deltagere i mobilitetsaktiviteterne 

Kvaliteten af projektgruppen og 
samarbejdsaftalerne 
(højst 30 point) 

 I hvor høj grad: 

- projektet omfatter en passende sammensætning af supplerende del-
tagende organisationer med den profil, erfaring og ekspertise, der er 
nødvendig for vellykket levering af alle aspekter af projektet, 

- fordelingen af ansvarsområder og opgaver viser alle deltagende orga-
nisationers engagement og aktive bidrag. 

 Tilstedeværelse af effektive mekanismer for koordinering og 
kommunikation mellem de deltagende organisationer og med andre 
interessenter 
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Indvirkning og formidling 
(højst 20 point) 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af projektet 

 Projektets potentielle effekt: 

- på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid 

- ud over de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direkte i 
projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller internationalt niveau. 

 Kvaliteten af formidlingsplanen, dvs. formålstjenligheden og kvaliteten af 
metoder til deling af projektresultaterne i og uden for de deltagende orga-
nisationer 

 Hvis det er relevant, beskriver forslaget, hvordan de producerede materia-
ler, dokumenter og medier vil blive stillet frit til rådighed og udbredt via 
åbne licenser, og forslaget indeholder ikke uforholdsmæssigt store be-
grænsninger 

 Kvaliteten af planerne for at sikre projektets bæredygtighed, dvs. projek-
tets mulighed for fortsat at have en effekt og skabe resultater, når EU-
tilskuddet er brugt. 

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det 
højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 10 point for kategorierne 
"projektets relevans" og "effekt og formidling" og mindst 15 point for kategorierne "kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse" og "kvaliteten af projektgruppen og samarbejdsaftalerne").
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HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER?  

Projektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro):  
 

 
Maksimalt tilskud til et projekt vedrørende kapacitetsopbygning: 150 000 EUR 

 

 
Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Aktivitetsomkostninger  

Omkostninger, som er direkte forbundet med gennemførelsen af 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i forbindelse med projektet (eksklusive 
mobilitetsaktiviteter), herunder: 

 Omkostninger til informations- og kommunikationsteknologi (ikt) 

 Tværnationale projektmøder mellem projektpartnere med henblik på 
gennemførelse og koordinering, konferencer og store ungdomsarran-
gementer (ekskl. rejseudgifter): 

o kost og logi, herunder lokaltransport 
o visum- og forsikringsomkostninger 
o leje af lokaler til møder, konferencer og andre arrangementer 
o omkostninger til tolkning 
o omkostninger til eksterne talere 

 Akademiske output og formidling af projektresultater 
o produktion 
o oversættelse 
o formidlings- og/eller informationsomkostninger 

 Sproglig, interkulturel og opgaverelateret forberedelse af deltagere i 
mobilitetsaktiviteter  

 Udgifter til økonomisk revision af projektet 

Indirekte omkostninger:  

Et beløb efter fast sats, der ikke overstiger 7 % af projektets 
tilskudsberettigede direkte omkostninger, er tilskudsberettiget under 
indirekte omkostninger og repræsenterer tilskudsmodtagerens generelle 
administrationsomkostninger, som kan betragtes som hidrørende fra 
projektet (el- eller internetregninger, omkostninger til lokaler, omkostninger 
til fast personale osv.)  

Faktiske omkostninger  
Højst 80 % af de samlede 
tilskudsberettigede 
omkostninger 

Betinget: Det budget, 
der ansøges om, 
stemmer overens med 
de planlagte aktiviteter. 
Udgifter til personale 
(staff costs) er ikke 
tilskudsberettigede.  
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Rejseomkostninger  

 
 
 
 
 
 
Rejseudgifter til transnationale projektmøder mellem projektpartnere i 
forbindelse med projektets gennemførelse og koordinering, konferencer og 
store ungdomsarrangementer 

 

 

 

 

 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 
km:  
20 EUR pr. deltager 

Baseret på rejseafstand 
pr. deltager. 
Rejseafstanden skal 
beregnes ved hjælp af 
Kommissionens 
afstandsberegner. 
Ansøgeren skal angive 
afstanden for rejsen én 
vej skal for at beregne 
beløbet for det EU-
tilskud, der ydes til 
rejsen tur-retur. 

Ved rejseafstand på 100-
499 km:  
180 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 500-1 
999 km:  

275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 
000-2 999 km:  
360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 
000-3 999 km:  
530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 
000-7 999 km:  
820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 
8 000 km:  
1 100 EUR pr. deltager

149
 

                                                 
149

 Herunder kursusledere, koordinatorer og ledsagere. 
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A) FINANSIERINGSREGLER FOR UDVEKSLINGER AF UNGE SOM LED I PROJEKTER VEDRØRENDE KAPACITETSOPBYGNING (VALGFRI FINANSIERING) 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Rejser  

Bidrag til deltagernes, herunder 
ledsageres, rejseomkostninger fra 
oprindelseslandet til stedet for 
aktiviteten og retur 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 km:  
20 EUR pr. deltager 

Baseret på rejseafstand pr. deltager. 
Rejseafstanden skal beregnes ved hjælp 
af Kommissionens afstandsberegner

150
. 

Ansøgeren skal angive afstanden for 
rejsen én vej skal for at beregne 
beløbet for det EU-tilskud, der ydes til 
rejsen tur-retur

151
. 

 

Ved rejseafstand på 100-499 km:  

180 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 500-1 999 km:  

275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  

360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km:  

530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  

820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km:  

1300 EUR pr. deltager 

Organisatorisk 
tilskud 

Omkostninger, som er direkte 
forbundet med gennemførelsen af 
mobilitetsaktiviteter som led i 
projektet (inkl. omkostninger til 
forberedelsesaktiviteter, forplejning, 
ophold, lokaltransport, lokaler, 
forsikring udstyr og materialer, 
evaluering, formidling og udbredelse af 
resultater samt opfølgningsaktiviteter). 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

B4.1 pr. aktivitetsdag pr. deltager
152

 

Baseret på opholdets varighed pr. 
deltager (om nødvendigt inklusive én 
rejsedag før aktiviteten og én rejsedag 
efter aktiviteten). 

                                                 
150

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
151

 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-

tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).      
152

  HERUNDER GRUPPELEDERE OG LEDSAGERE. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Tilskud ved 
særlige behov 

Yderligere omkostninger, som er 
direkte forbundet med deltagere med 
handicap og ledsagere (herunder 
opholds- og rejseudgifter, hvis det er 
berettiget, og så længe der ikke er 
ansøgt om et tilskud til disse deltagere 
under budgetposterne "rejseudgifter" 
og "organisatorisk tilskud")  
 

Faktiske omkostninger  100 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 

Betinget: Anmodningen om finansielt 
tilskud til dækning af tilskud ved 
særlige behov skal være begrundet i 
ansøgningsskemaet. 

Ekstraordinære 
omkostninger 

Omkostninger til støtte af deltagelsen 
af unge med begrænsede muligheder 
på lige vilkår med andre (bortset fra 
rejse- og opholdsomkostninger for 
deltagere).  
 
Visum og visumrelaterede 
omkostninger, opholdstilladelser og 
vaccinationer. 
 
Omkostninger til rejse til deltagere 
fra/til yderste periferi samt oversøiske 
territorier og regioner (se afsnittet 
"Hvad bør du ellers vide om aktionen"). 

Faktiske omkostninger  

 
Dyre rejseomkostninger: op til 80 % af tilskudsberettigede 
omkostninger. 
 
Andre udgifter: 100 % af de tilskudsberettigede 
omkostninger. 

 

Betinget: Anmodningen om finansielt 
tilskud til dækning af ekstraordinære 
omkostninger skal være begrundet i 
ansøgningsskemaet. 

 

B) FINANSIERINGSREGLER FOR EUROPÆISK VOLONTØRTJENESTE (EVS) SOM LED I PROJEKTER VEDRØRENDE KAPACITETSOPBYGNING (VALGFRI FINANSIERING) 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Rejser 

Bidrag til deltagernes, herunder 
ledsageres, rejseomkostninger fra 
oprindelseslandet til stedet for 
aktiviteten og retur. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 km:  
20 EUR pr. deltager 

Baseret på rejseafstand pr. deltager. 
Rejseafstanden skal beregnes ved hjælp 
af Kommissionens afstandsberegner

153
. 

Ansøgeren skal angive afstanden for 
rejsen én vej skal for at beregne 
beløbet for det EU-tilskud, der ydes til 

Ved rejseafstand på 100-499 km:  

180 EUR pr. deltager 

                                                 
153

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Ved rejseafstand på 500-1 999 km:  

275 EUR pr. deltager 

rejsen tur-retur
154

. 
 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  

360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km:  

530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  

820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km:  

1300 EUR pr. deltager 

Organisatorisk 
tilskud 

Omkostninger, som er direkte 
forbundet med gennemførelsen af 
mobilitetsaktiviteter som led i 
projektet (inkl. omkostninger til 
forberedelsesaktiviteter, forplejning, 
ophold, lokaltransport, lokaler, 
forsikring, udstyr og materialer, 
evaluering, formidling og udbredelse af 
resultater samt opfølgningsaktiviteter).  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

B4.3 pr. måned pr. frivillig
155

 

Baseret på opholdets varighed pr. 
deltager (om nødvendigt inklusive én 
rejsedag før aktiviteten og én rejsedag 
efter aktiviteten). 

Tilskud til 
enkeltpersoner  

"Lommepenge" til den frivillige til 
yderligere personlige udgifter 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

B4.4 pr. måned pr. frivillig  

Baseret på opholdets varighed pr. 
deltager (om nødvendigt inklusive én 
rejsedag før aktiviteten og én rejsedag 
efter aktiviteten). 

                                                 
154

 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-

tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).      
155 Herunder ledsagere til EVS-frivillige med begrænsede muligheder. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Tilskud ved 
særlige behov 

Opholdsudgifter til ledsagere og 
rejseudgifter, hvis det er berettiget, og 
så længe der ikke er ansøgt om et 
tilskud til disse deltagere under 
budgetposten "rejseudgifter". 
Yderligere omkostninger, som er 
direkte forbundet med deltagere med 
handicap (herunder rejse- og 
opholdsudgifter, hvis det er berettiget, 
og så længe der ikke er ansøgt om et 
tilskud til disse deltagere under 
budgetposterne "rejseudgifter" og 
"organisatorisk tilskud")  

Faktiske omkostninger  100 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 

Betinget: Anmodningen om finansielt 
tilskud til dækning af tilskud ved 
særlige behov skal være begrundet i 
ansøgningsskemaet. 

Ekstraordinære 
omkostninger 

Omkostninger til støtte af deltagelse af 
unge med begrænsede muligheder på 
lige vilkår som andre, inklusiv særlig 
forberedelse og yderligere 
mentorordning (eksklusiv 
rejseomkostninger og organisatorisk 
støtte til deltagere og ledsagende 
personer). 

Visum og visumrelaterede 
omkostninger, opholdstilladelser og 
vaccinationer 

 

Omkostninger til rejse til deltagere 
fra/til yderste periferi samt oversøiske 
territorier og regioner (se afsnittet 
"Hvad bør du ellers vide om aktionen"). 

Faktiske omkostninger  

Dyre rejseomkostninger: op til 80 % af 
tilskudsberettigede omkostninger. 
 
Andre udgifter: 100 % af de tilskudsberettigede 
omkostninger. 

 

Betinget: Anmodningen om finansielt 
tilskud til dækning af ekstraordinære 
omkostninger skal være begrundet i 
ansøgningsskemaet. 
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C) FINANSIERINGSREGLER FOR MOBILITETSPROJEKTER FOR UNGDOMSARBEJDERE SOM LED I PROJEKTER VEDRØRENDE KAPACITETSOPBYGNING (VALGFRI FINANSIERING) 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Rejser  

Bidrag til deltagernes, herunder 
ledsageres, rejseomkostninger fra 
oprindelseslandet til stedet for 
aktiviteten og retur. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 km:  
20 EUR pr. deltager 

Baseret på rejseafstand pr. deltager. 
Rejseafstanden skal beregnes ved hjælp 
af Kommissionens afstandsberegner

156
. 

Ansøgeren skal angive afstanden for 
rejsen én vej skal for at beregne 
beløbet for det EU-tilskud, der ydes til 
rejsen tur-retur

157
. 

 

Ved rejseafstand på 100-499 km:  

180 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 500-1 999 km:  

275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  

360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km:  

530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  

820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km:  

1300 EUR pr. deltager 

Organisatorisk 
tilskud 

Omkostninger, som er direkte 
forbundet med gennemførelsen af 
mobilitetsaktiviteter som led i 
projektet (inkl. omkostninger til 
forberedelsesaktiviteter, forplejning, 
ophold, lokaltransport, lokaler, 
forsikring, udstyr og materialer, 
evaluering, formidling og udbredelse af 
resultater samt opfølgningsaktiviteter). 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

B4.2 pr. deltager
158

 pr. aktivitetsdag. Højst 1 100 EUR pr. 

deltager   

Baseret på opholdets varighed pr. 
deltager (om nødvendigt inklusive én 
rejsedag før aktiviteten og én rejsedag 
efter aktiviteten). 

                                                 
156

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
157

 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-

tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).      
158

 HERUNDER KURSUSLEDERE, KOORDINATORER OG LEDSAGERE. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Tilskud ved 
særlige behov 

Yderligere omkostninger, som er 
direkte forbundet med deltagere med 
handicap og ledsagere (herunder 
opholds- og rejseudgifter, hvis det er 
berettiget, og så længe der ikke er 
ansøgt om et tilskud til disse deltagere 
under budgetposterne "rejseudgifter" 
og "organisatorisk tilskud")  

Faktiske omkostninger  100 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 

Betinget: Anmodningen om finansielt 
tilskud til dækning af tilskud ved 
særlige behov skal være begrundet i 
ansøgningsskemaet. 

Ekstraordinære 
omkostninger 

Visum og visumrelaterede 
omkostninger, opholdstilladelser og 
vaccinationer 
 
Omkostninger til rejse til deltagere 
fra/til yderste periferi samt oversøiske 
territorier og regioner (se afsnittet 
"Hvad bør du ellers vide om aktionen"). 

Faktiske omkostninger  

 
Dyre rejseomkostninger: op til 80 % af 
tilskudsberettigede omkostninger. 
 
Andre udgifter: 100 % af de tilskudsberettigede 
omkostninger. 

 

Betinget: Anmodningen om finansielt 
tilskud til dækning af ekstraordinære 
omkostninger skal være begrundet i 
ansøgningsskemaet. 
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D) ORGANISATORISK TILSKUD OG INDIVIDUELT TILSKUD 

Beløbene afhænger af det land, hvor mobilitetsaktiviteten finder sted.  
 

 Organisatorisk tilskud 
Tilskud til 

enkeltpersoner 

 
 

Ungdoms-udveksling 
(euro pr. dag) 

Mobilitetsprojekter 
for 

ungdomsarbejdere 
(euro pr. dag) 

Europæisk volontørtjeneste 
(euro pr. dag) 

 B4.1 B4.2 B4.3 B4.4 

Belgien 37 65 20 4 

Bulgarien 32 53 17 3 

Tjekkiet 32 54 17 4 

Danmark 40 72 21 5 

Tyskland 33 58 18 4 

Estland 33 56 18 3 

Irland 39 74 21 5 

Grækenland 38 71 21 4 

Spanien 34 61 18 4 

Frankrig 37 66 19 5 

Kroatien 35 62 19 4 

Italien 39 66 21 4 

Cypern 32 58 21 4 

Letland 34 59 19 3 

Litauen 34 58 18 3 

Luxembourg 36 66 21 4 

Ungarn 33 55 17 4 

Μalta 37 65 20 4 

Nederlandene 39 69 21 4 

Østrig 39 61 18 4 

Polen 34 59 18 3 

Portugal 37 65 20 4 

Rumænien 32 54 17 2 

Slovenien 34 60 20 3 

Slovakiet 35 60 19 4 

Finland 39 71 21 4 

Sverige 39 70 21 4 

Det Forenede Kongerige 40 76 21 5 

Makedonien 28 45 15 2 

Island 39 71 21 5 

Liechtenstein 39 74 21 5 

Norge 40 74 21 5 

Tyrkiet 32 54 17 3 

Partnerland 29 48 15 2 
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KEY ACTION 3: STØTTE TIL POLITISKE REFORMER  

Aktiviteterne vedrørende støtte til politiske reformer er målrettet mod at nå målene i den europæiske politiske dagsorden, 
herunder især Europa 2020-strategien, strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) 
og den europæiske strategi for unge.  

HVILKE AKTIONER MODTAGER TILSKUD?  

 Følgende aktioner er omfattet af denne programguide:  
 

 Struktureret dialog: møder mellem unge og beslutningstagere på ungdomsområdet. 
 
Del B af guiden indeholder detaljerede oplysninger om de kriterier og finansieringsregler, der gælder denne aktion.  
 
Derudover omfatter Key Action 3 mange andre aktioner til støtte af politiske reformer på uddannelses- og 
ungdomsområdet, der gennemføres direkte af Kommissionen eller via specifikke indkaldelser af forslag, som forvaltes af 
forvaltningsorganet. Yderligere oplysninger findes på Kommissionens, forvaltningsorganets og de nationale agenturers 
hjemmesider. En mere præcis beskrivelse af disse andre aktioner er angivet herunder:  
 
Viden på områderne uddannelse og ungdom, som omfatter dokumentationsindsamling, analyser og peer-læring. Navnlig:  
 

 tematisk og landespecifik ekspertise og undersøgelser vedrørende politiske spørgsmål og reformer, herunder 
aktiviteter gennemført af Eurydice-netværket 

 støtte til Erasmus+-landes deltagelse i europæiske/internationale undersøgelser med det formål at overvåge 
specifikke tendenser, herunder udviklingen af sproglige kompetencer i Europa  

 arrangementer, konferencer og møder på højt niveau i forbindelse med EU-formandskabet  
 udveksling af erfaring og god praksis samt peer-evalueringer  
 støtte til gennemførelsen af den åbne koordinationsmetode. 

 
Initiativer til politisk innovation med henblik på udvikling af nye politikker eller forberedelse af deres gennemførelse. De 
omfatter specifikke indkaldelser af forslag, som forvaltes af forvaltningsorganet, vedrørende: a) forsøg med europæiske 
politikker under ledelse af offentlige myndigheder på højt niveau omfattende feltforsøg om politiske tiltag i flere lande 
baseret på hensigtsmæssige evalueringsmetoder og b) fremadrettede samarbejdsprojekter af innovativ udvikling af 
politikker.  
 
Støtte til værktøjer, der fremmer europæiske politikker, særlig: 
 

 gennemsigtighedsværktøjer (i forbindelse med færdigheder og kvalifikationer), der skal fremme gennemsigtighed 
og anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer samt overførsel af merit, kvalitetssikring, forvaltning af 
kvalifikationer og vejledning. Denne aktion omfatter også netværk, der støtter gennemførelsen af disse værktøjer 

 udvikling af og støtte til europæiske værktøjer som EU's onlineplatform med oversigt over kvalifikationer 
 netværk, der støtter specifikke politikområder som læse- og skrivefærdigheder og voksenuddannelse samt 

ungdomsarbejde og ungdomsinformation (SALTO og Eurodesk)  
 målrettede værktøjer inden for videregående uddannelse – udvikling af og støtte til værktøjer som U-Multirank, 

støtte til Bolognaprocessen eller til den eksterne dimension af videregående uddannelse og nationale team af 
eksperter i reformer af de videregående uddannelser i nabolande og udvidelseslande samt Rusland og 
Centralasien  

 målrettede erhvervsuddannelsesværktøjer til gennemførelse af mobilitetschartret på 
erhvervsuddannelsesområdet med henblik på at hæve kvaliteten i organiseret mobilitet og støtte de nationale 
myndigheder i skabelsen af lærepladser ved at øge kvaliteten og udbuddet af lærepladser i Europa.  

 
Samarbejde med internationale organisationer, såsom OECD og Europarådet. Denne aktion vil også fremme politisk dialog 
med partnerlandene og gøre Europas videregående uddannelsesinstitutioner mere attraktive internationalt. Den vil 
desuden støtte netværket af eksperter i reformer af de videregående uddannelser i partnerlande, som grænser op til EU, og 
internationale sammenslutninger af tidligere studerende. 
 
Dialog med interessenter og udbredelse af politikker og af Erasmus+, herunder: 
 

 samarbejde med civilsamfundet i form af støtte til europæiske NGO'er og EU-netværk på uddannelses- og 
ungdomsområdet via en specifik indkaldelse af forslag, som forvaltes af forvaltningsorganet 

 offentlige arrangementer, møder, debatter og høringer med politiske beslutningstagere og interessenter om 
relevante politiske spørgsmål (f.eks. uddannelse, læring og Youth Forum eller den europæiske ungdomsuge) 

 struktureret dialog på ungdomsområdet, herunder støtte til nationale arbejdsgrupper og møder, der fremmer 
dialog mellem unge og beslutningstagere (se afsnittet nedenfor) 
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 bevidstgørelses-, oplysnings- og formidlingsaktiviteter vedrørende politiske resultater og prioriteter og vedrørende 
Erasmus+, dets resultater og potentielle synergier med andre EU-programmer, særlig de europæiske struktur- og 
investeringsfonde.  

 
De aktioner, der gennemføres via denne Key Action, skal:  
 

 øge kvalitet, effektivitet og lighed i uddannelses- og læringssystemer samt ungdomspolitikker gennem den åbne 
koordinationsmetode  

 støtte implementeringen af de generelle og landespecifikke anbefalinger fra de europæiske semestre 
 fremme tværnationalt samarbejde og gensidig læring mellem kompetente myndigheder på det højeste politiske 

niveau med henblik på at forbedre systemer, strukturer og processer 
 udvikle viden og analytisk kapacitet til støtte for evidensbaserede politikker inden for strategirammen for det 

europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020), den europæiske strategi for unge og specifikke 
politikdagsordener som Bologna- og Københavnprocesserne 

 stille gennemarbejdede komparative internationale data og sekundære analyser til rådighed for europæiske og 
nationale beslutningstagere, så de får nemmere ved at indsamle og analysere dokumentation og dermed vurdere 
og overvåge gennemførelsen af innovative politikker og fremme videnoverførsel og skalerbarhed  

 støtte europæiske netværk og anvende værktøjer, der fremmer gennemsigtighed og anerkendelse af færdigheder 
og kvalifikationer erhvervet gennem formel, ikkeformel og uformel læring 

 støtte civilsamfundsnetværks og NGO'ers aktive deltagelse i gennemførelsen af politikker  
 støtte den strukturerede dialog med unge og fremme deres aktive deltagelse i det demokratiske liv 
 støtte udveksling af god praksis, dialog, gensidig læring og samarbejde mellem politiske beslutningstagere, aktører 

og interessenter fra program- og partnerlande  
 øge kendskabet til resultaterne af europæiske politikker og Erasmus+ og fremme udnyttelse heraf på lokalt, 

regionalt og nationalt niveau, øge kendskabet til europæiske videregående uddannelsesinstitutioner og gøre dem 
mere attraktive internationalt 

 fremme synergien med andre EU-programmer, f.eks. de europæiske struktur- og investeringsfonde, samt med 
finansieringsordninger på nationalt eller regionalt niveau.  
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STRUKTURERET DIALOG: MØDER MELLEM UNGE OG BESLUTNINGSTAGERE PÅ 

UNGDOMSOMRÅDET  

HVAD ER FORMÅLET MED STRUKTUREREDE DIALOGMØDER?  

Denne aktion fremmer unges deltagelse i det demokratiske liv og debat om de temaer og prioriteter, der indgår i den 
strukturerede dialog og de nye politiske rammer på ungdomsområdet. Struktureret dialog er betegnelsen for drøftelser 
mellem unge og unge politiske beslutningstagere med det formål at skabe resultater, der kan bruges i den politiske 
beslutningsproces. Debatten er struktureret omkring prioriteter og tidsplaner og omfatter arrangementer, hvor unge drøfter 
de aftalte temaer indbyrdes og med politiske beslutningstagere, eksperter på ungdomsområdet og repræsentanter for 
offentlige myndigheder med ansvar for ungdomsområdet. Yderligere oplysninger om den strukturerede dialog findes på 
Kommissionens hjemmeside.  
 

HVAD ER STRUKTUREREDE DIALOGMØDER?  

Projekter som led i den strukturerede dialog kan være møder, konferencer, høringer og arrangementer. Disse arrangementer 
fremmer unges aktive deltagelse i det demokratiske liv i Europa og deres interaktion med beslutningstagerne. Som et 
konkret resultat af disse arrangementer kan unge (gennem formulering af holdninger, forslag og anbefalinger) blive hørt om, 
hvordan ungdomspolitikkerne skal udformes og gennemføres i Europa.  
 
Et projekt som led i den strukturerede dialog består af tre faser: 
 

 planlægning og forberedelse 
 gennemførelse af aktiviteterne 
 evaluering (herunder overvejelser om en eventuel opfølgning). 

HVILKE AKTIVITETER MODTAGER TILSKUD UNDER DENNE AKTION?  

Mobilitetsprojekter under denne aktion kan omfatte en eller flere af nedenstående aktiviteter: 
 

 
 nationale møder og tværnationale/internationale seminarer, der giver unge mulighed for at få information og deltage 

aktivt i debatten med beslutningstagere på ungdomsområdet om spørgsmål, der er relevante for den strukturerede 
dialog eller EU-strategien for unge 

 nationale møder og tværnationale seminarer, som baner vejen for de officielle ungdomskonferencer, der afholdes 
hvert halvår af den medlemsstat, der har EU-formandskabet 

 arrangementer, der fremmer debat og information om ungdomspolitiske temaer, som har relation til de aktiviteter, 
der afholdes i forbindelse med den europæiske ungdomsuge 

 høringer med deltagelse af unge med henblik på at fastlægge deres behov, hvad angår deltagelse i det demokratiske 
liv (onlinehøringer, meningsmålinger osv.) 

 møder og seminarer, informationsarrangementer og drøftelser mellem unge og beslutningstagere/eksperter på 
ungdomsområdet om deltagelse i det demokratiske liv 

 arrangementer, der simulerer den måde, de demokratiske institutioner fungerer på, og beslutningstagernes rolle i 
disse institutioner. 

 

 
Aktiviteterne styres af unge. De unge deltagere skal være aktivt involveret i alle projektfaser – fra forberedelse til opfølgning. 
Ikkeformelle læringsprincipper og praksisser anvendes hele vejen gennem projektet. 
 
Nedenstående aktiviteter er ikke tilskudsberettigede under den strukturerede dialog: vedtægtsmæssige møder i 
organisationer eller netværk af organisationer og  arrangementer, der er under politisk indflydelse.  

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE PROJEKTET?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som projektet skal opfylde for at være berettiget til et tilskud fra 
Erasmus+: 
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KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Tilskudsberettigede 
deltagende 
organisationer 

En deltagende organisation kan være:  

 en almennyttig organisation, forening eller NGO 

 en europæisk ungdoms-NGO 

 en offentlig instans på lokalt eller regionalt niveau 

etableret i et programland eller i et nabopartnerland (region 1-4, se afsnittet 
"Tilskudsberettigede lande" i del A i denne guide). Organisationer fra tilskudsberettigede 
partnerlande må kun deltage i projektet som partnere (ikke som ansøgere). 

Hvem kan ansøge? 
Enhver deltagende organisation, der er etableret i et programland, kan være ansøger. Hvis der 
er tale om projekter, der gennemføres af mindst to deltagende organisationer, ansøger den ene 
organisation på vegne af alle de deltagende organisationer, der er involveret i projektet.  

Antal deltagende 
organisationer 

Tværnationale/internationale møder: Aktiviteten skal omfatte mindst to deltagende 
organisationer fra mindst to forskellige lande, hvoraf mindst ét er et programland.  

Nationale møder: Aktiviteten omfatter mindst én organisation fra et programland.  

Tilskudsberettigede 
deltagere 

Unge deltagere: unge i alderen 13-30 år, som bor i de lande, der er involveret i projektet. 

Beslutningstagere: Hvis projektet omfatter deltagelse af ungdomspolitiske beslutningstagere 
eller eksperter, kan disse deltagere inddrages, uanset hvor gamle de er, eller hvor de kommer 
fra.  

Antal deltagere Mindst 30 unge deltagere skal være involveret i projektet. 

Sted(er)  

Nationale møder: Aktiviteten skal finde sted i ansøgerorganisationens hjemland.  

Tværnationale/internationale møder: Aktiviteterne kan finde sted i et hvilket som helst 
programland, der er involveret i aktiviteten. 

Undtagelse: Kun i begrænset omfang, og hvis hovedaktiviteten inkluderer elementer af dialog 
med beslutningstagere på europæisk niveau, kan en aktivitet finde sted på en EU-institutions 
adresse

159
. 

Projektets varighed 3-24 måneder. 

Hvor ansøger man?  Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret. 

Hvornår ansøger man? 

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning inden følgende datoer: 

 den 2. februar kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. maj 
og den 30. september det samme år 

 den 26. april kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. 
august og den 31. december det samme år  

 den 4. oktober kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. 
januar og den 31. maj det efterfølgende år  

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

 
Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger 
om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.    

                                                 
159

 Adresse på EU's institutioner er Bruxelles, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg og Haag  
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Del B – Møder mellem unge og beslutningstagere 

TILDELINGSKRITERIER  

Projekter vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 
(højst 30 point) 
 

 Forslagets relevans for: 

- målsætninger og prioriteterne for aktionen (se afsnittet "Hvad er for-
målet med strukturerede dialogmøder?" ovenfor) 

- behovene og målsætninger for de deltagende organisationer og for de 
enkelte deltagere 

 I hvor høj grad forslaget er egnet til at: 

- skabe resultater af høj kvalitet for deltagerne 

- styrke de deltagende organisationers kapacitet. 

 I hvor høj grad forslaget involverer unge med begrænsede muligheder. 

Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 40 point) 
 
 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i alle projektfaser (forberedelse og 
gennemførelse af mobilitetsaktiviteter og opfølgning) 

 Sammenhæng mellem projektmålsætningerne og de foreslåede aktiviteter 

 Kvaliteten af de praktiske foranstaltninger samt forvaltnings- og støtteme-
toderne 

 Kvaliteten af de foreslåede ikkeformelle involverende læringsmetoder og 
de unges aktive deltagelse i alle projektfaser 

 Formålstjenligheden af metoder til udvælgelse af deltagere til og/eller 
inddragelse af deltagere i aktiviteterne 

 I hvilket omfang projektforslaget involverer relevante beslutningstagere 
(politiske beslutningstagere, eksperter på ungeområdet og repræsentanter 
for offentlige myndigheder med ansvar for ungdomsområdet osv.). 

 Hvis det er relevant, kvaliteten af samarbejdet og kommunikationen mel-
lem de deltagende organisationer og med andre relevante interessenter 

Indvirkning og formidling 
(højst 30 point) 
 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af projektet 

 Projektets potentielle effekt: 

- på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid 

- på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direk-
te i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau 

 Formålstjenligheden og kvaliteten af metoder til formidling af projektresul-
taterne i og uden for de deltagende organisationer. 

 Hvis det er relevant, i hvor høj grad forslaget beskriver, hvordan de produ-
cerede materialer, dokumenter og medier vil blive stillet frit til rådighed og 
udbredt via åbne licenser, idet forslaget ikke må indeholde uforholdsmæs-
sigt store begrænsninger 

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det 
højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne 
"projektets relevans" og "effekt og formidling" og mindst 20 point for kategorien "kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse"). 
 
 
 
 

HVAD BØR DU ELLERS VIDE OM AKTIONEN? 

DELTAGERE FRA/TIL REGIONER I DEN YDERSTE PERIFERI SAMT OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIER 

I overensstemmelse med forordningen bag Erasmus+ Programmet, der opfordrer til at tage hensyn til begrænsninger 
forårsaget af regioner i den yderste periferi samt oversøiske lande og territoriers (OLT) afsides beliggenhed i udførslen af 
programmet, er særlige finansieringsregler sat ind for at yde tilskud til dyre rejseomkostninger for deltagere fra regioner i 
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den yderste periferi samt OLT-lande, der er utilstrækkeligt dækket af standard finansieringsreglerne (baseret på bidrag til 
enhedsomkostninger pr. afstandsinterval).  
 
Ansøgere til mobilitetsprojekter vil kunne gøre krav på tilskud til rejseomkostninger for deltagere fra regioner i den yderste 
perifere og OLT-lande under budgetoverskriften "ekstraordinære omkostninger" (op til 80 % af de samlede 
tilskudsberettigede omkostninger). Se "Hvilke finansieringsregler gælder?". Dette vil kunne godkendes givet at ansøgeren 
kan redegøre for at standard finansieringsreglerne (baseret på bidrag til enhedsomkostninger pr. afstandsinterval) ikke 
dækker mindst 70 % af deltagernes rejseomkostninger. 
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HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER?  

Projektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro):  
 

 
Maksimalt tilskud per projekt til et struktureret dialogmøde: 50 000 euro 

 

 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Rejser 
 

Bidrag til deltagernes, herunder ledsageres, 
rejseomkostninger fra oprindelseslandet til 
stedet for aktiviteten og retur. 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 10-99 km:  
20 EUR pr. deltager 

Baseret på rejseafstand pr. deltager. 
Rejseafstanden skal beregnes ved hjælp 
af Kommissionens afstandsberegner

160
. 

Ansøgeren skal angive afstanden for 
rejsen én vej skal for at beregne beløbet 
for det EU-tilskud, der ydes til rejsen tur-
retur

161
. 

 

Ved rejseafstand på 100-499 km:  

180 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 500-1 999 km:  

275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  

360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km:  

530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  

820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km:  

1300 EUR pr. deltager 

Tillæg for høje 
indenlandske 
rejseomkostninger 

Yderligere støtte:  

 til returrejse til hovedlufthavn og/eller 
tog-/busstation i hjemlandet  

og/eller 

 til returrejse til fjerntliggende endelig 
destination (fra hovedlufthavn og/eller 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

For indenlandske rejseomkostninger, der overstiger 
225 EUR:  

180 EUR pr. deltager (herunder ledsagere) pr. 
returrejse

162
 

For høje indenlandske 
rejseomkostninger, der overstiger 225 
EUR (pr. returrejse), og såfremt disse 
omkostninger begrundes i ansøgningen.  

                                                 
160

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
161

 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-

tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).      
162 Hvis det begrundes i ansøgningen, kan en deltager have ret til at modtage to tillæg for høje indenlandske rejseomkostninger med henblik på deltagelse i samme mobilitetsaktivitet: et tillæg for at komme til hovedlufthavn og/eller tog-

/busstation i hjemlandet og endnu et tillæg for at komme til en fjerntliggende destination i destinationslandet.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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tog-/busstation i destinationslandet) 

 

Organisatorisk 
tilskud 

Tilskud til alle andre omkostninger, som er 
direkte forbundet med forberedelsen, 
gennemførelsen og opfølgningen af 
aktiviteten 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

C1.1 pr. aktivitetsdag pr. deltager
163

 

Baseret på opholdets varighed pr. 
deltager (om nødvendigt inklusive én 
rejsedag før aktiviteten og én rejsedag 
efter aktiviteten). 

Tilskud ved 
særlige behov 

Yderligere omkostninger, som er direkte 
forbundet med deltagere med handicap og 
ledsagere (herunder opholds- og 
rejseudgifter, hvis det er berettiget, og så 
længe der ikke er ansøgt om et tilskud til 
disse deltagere under budgetposterne 
"rejseudgifter" og "organisatorisk tilskud")  

Faktiske 
omkostninger  

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 

Betinget: Anmodningen om finansielt 
tilskud til dækning af bistand ved særlige 
behov og ekstraordinære omkostninger 
skal være begrundet i 
ansøgningsskemaet. 

Ekstraordinære 
omkostninger 

Omkostninger i forbindelse med 
(online)høringer og meningsmålinger med 
deltagelse af unge, i det omfang de er 
nødvendige for deltagelsen i aktionen.  

Omkostninger til formidling og udnyttelse af 
resultater 

Omkostninger til deltagelse af unge med 
begrænsede muligheder på lige betingelser 
som andre (eksklusiv rejseomkostninger og 
organisatorisk støtte til deltagere og 
ledsagende personer) 

Visum og visumrelaterede omkostninger, 
opholdstilladelser og vaccinationer  

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, 
hvis det nationale agentur anmoder herom. 

Omkostninger til rejse til deltagere fra/til 
yderste periferi samt oversøiske territorier 
og regioner (se afsnittet "Hvad bør du ellers 
vide om aktionen"). 

Faktiske 
omkostninger  

Omkostninger i forbindelse med (online)høringer og 
meningsmålinger med deltagelse af unge til finansiel 
garanti og formidlingsaktiviteter: 75 % af de 
tilskudsberettigede omkostninger. 

Dyre rejseomkostninger: op til 80 % af 
tilskudsberettigede omkostninger.  

Andre udgifter: 100 % af de tilskudsberettigede 
omkostninger.  

                                                 
163

 Herunder ledsagere.  



Del B – Møder mellem unge og beslutningstagere på ungdomsområdet 
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TABEL A – ORGANISATORISK TILSKUD (BELØB I EURO PR. DAG)  

Beløbene afhænger af det land, hvor aktiviteten finder sted.  

 
 

Organisatorisk 
tilskud 

 

 C1.1 

Belgien 37 

Bulgarien 32 

Tjekkiet 32 

Danmark 40 

Tyskland 33 

Estland 33 

Irland 39 

Grækenland 38 

Spanien 34 

Frankrig 37 

Kroatien 35 

Italien 39 

Cypern 32 

Letland 34 

Litauen 34 

Luxembourg 36 

Ungarn 33 

Μalta 37 

Nederlandene 39 

Østrig 39 

Polen 34 

Portugal 37 

Rumænien 32 

Slovenien 34 

Slovakiet 35 

Finland 39 

Sverige 39 

Det Forenede Kongerige 40 

Makedonien 28 

Island 39 

Liechtenstein 39 

Norge 40 

Tyrkiet 32 

Nabopartnerlande 29 
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JEAN MONNET-AKTIVITETER  

HVILKE AKTIONER MODTAGER TILSKUD?  

Jean Monnet-aktiviteter omfatter følgende aktioner:  
 

 Jean Monnet-moduler (undervisning og forskning) 
 
 Jean Monnet-professorater (undervisning og forskning) 
 
 Jean Monnet-ekspertisecentre (undervisning og forskning) 
 
 Jean Monnet-tilskud til sammenslutninger 
 
 Jean Monnet-netværk (politikdebat med den akademiske verden) 
 
 Jean Monnet-projekter (politikdebat med den akademiske verden) 

 
Nedenstående afsnit i denne guide indeholder detaljerede oplysninger om de kriterier og finansieringsregler, der gælder for 
Jean Monnet-aktioner.  

HVAD ER FORMÅLET MED JEAN MONNET-AKTIVITETER? 

Jean Monnet-aktionerne sigter mod at fremme en høj akademisk undervisnings- og forskningsstandard inden for EU-studier 
verden over. Aktionerne sigter desuden mod at fremme dialogen mellem den akademiske verden og de politiske 
beslutningstagere, særlig med henblik på at forbedre forvaltningen på EU-plan og på globalt plan. 
EU-studier omfatter studier vedrørende Europa som helhed med særligt fokus på den europæiske integrationsproces både 
internt og eksternt. De fremmer et aktivt europæisk medborgerskab og omhandler EU's rolle i en globaliseret verden, idet 
de styrker bevidstheden om Unionen og fremmer fremtidigt engagement og mellemfolkelig dialog.  
De vigtigste fagområder er følgende: 
 

 EU – komparativ regionalisme 
 EU – kommunikation og information 
 EU – økonomi 
 EU – historie 
 EU – interkulturel dialog 
 EU – tværfaglige studier 
 EU – internationale forbindelser og diplomati 
 EU – jura 
 EU – politik og administration. 

 
Også andre fag (f.eks. sociologi, filosofi, religion, geografi, litteratur, kunst, naturvidenskab, miljø, internationale studier osv.) 
kan dog forbindes med dette studieområde, hvis de omfatter et element af undervisning, forskning eller refleksion 
vedrørende EU og generelt bidrager til at gøre pensum europæisk. 
Komparative studier vil kun komme i betragtning, hvis de vedrører de forskellige internationale integrationsprocesser. 
For så vidt angår Erasmus+-programmets generelle mål, sigter Jean Monnet-aktiviteterne mod at: 
 

 fremme en høj akademisk undervisnings- og forskningsstandard inden for EU-studier 
 give studerende og unge fagfolk kendskab til EU-emner, der er relevante for deres studie- og arbejdsliv og øger 

deres medborgerkompetencer 
 fremme dialog mellem den akademiske verden og de politiske beslutningstagere, navnlig for at forbedre 

forvaltningen af EU's politikker 
 fremme innovation i undervisning og forskning (f.eks. studier på tværs af sektorer og/eller fag, åben uddannelse, 

netværkssamarbejde med andre institutioner) 
 integrere og diversificere EU-relaterede emner i de pensa, som videregående uddannelsesinstitutioner tilbyder 

deres studerende 
 forbedre kvaliteten af erhvervsuddannelse vedrørende EU-emner (med moduler, der behandler EU-emner mere 

indgående eller omfatter nye emner) 
 fremme unge akademikeres deltagelse i undervisning og forskning i europæiske emner. 

 
Jean Monnet-aktiviteterne forventes at få positiv og langvarig effekt på deltagerne, de deltagende organisationer og de 
politiksystemer, som de indgår i.  
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Med hensyn til de deltagere, der er direkte eller indirekte involveret i aktionerne, har Jean Monnet til formål at skabe 
følgende resultater: 
 

 øget beskæftigelsesegnethed og bedre karrieremuligheder for unge dimittender ved at tilføje eller styrke den 
europæiske dimension af deres studier 

 øget interesse for at forstå og deltage i EU, hvilket vil føre til et mere aktivt medborgerskab 
 støtte til unge forskere (dvs. forskere, som har opnået en ph.d.-grad inden for de sidste fem år) og professorer, der 

ønsker at forske og undervise i EU-emner 
 flere muligheder for faglig og karrieremæssig udvikling for akademisk personale. 
 

Aktiviteter, der modtager tilskud under Jean Monnet, forventes desuden at skabe følgende resultater for de deltagende 
organisationer: 
 

 øget kapacitet til undervisning og forskning i EU-anliggender: forbedrede eller innovative pensa, bedre evne til at 
tiltrække de bedste studerende, bedre samarbejde med partnere fra andre lande, øget tildeling af finansielle 
midler til undervisning og forskning i EU-emner i institutionen 

 et mere moderne, dynamisk, engageret og fagligt miljø i organisationen: fremme unge forskeres og professorers 
faglige udvikling, sætte organisationen i stand til at inddrage god praksis og nye EU-emner i didaktiske 
programmer og initiativer og gøre organisationen åben for synergieffekter med andre organisationer.  

 
Jean Monnet forventes på længere sigt at fremme og diversificere EU-studier internationalt og øge deltagelsen af personale 
fra flere fakulteter og afdelinger i undervisning og forskning i EU-emner. 
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JEAN MONNET-MODULER 

HVAD ER ET JEAN MONNET-MODUL?  

Et Jean Monnet-modul er et kort undervisningsprogram (eller kursus) inden for EU-studier på en videregående 
uddannelsesinstitution. De enkelte moduler har en varighed på mindst 40 undervisningstimer pr. akademisk år. 
Undervisningstimerne omfatter konfrontationstimer som led i gruppeforelæsninger, seminarer eller vejledningstimer. De 
kan også gennemføres som fjernundervisning, men ikke som eneundervisning. Modulerne kan fokusere på ét bestemt fag 
inden for EU-studier eller have tværfaglig tilgang og derfor kræve akademisk input fra flere professorer og eksperter.  
 
Erasmus+ giver tilskud til Jean Monnet-moduler med henblik på at: 
 

 fremme forskning og den første undervisningserfaring for unge forskere, stipendiater og praktikere inden for EU-
anliggender 

 fremme publikation og formidling af forskningsresultater 
 skabe interesse for EU og danne grundlag for fremtidige puljer af EU-viden, særlig i partnerlande 
 fremme inddragelsen af en EU-vinkel i studier, der kun er meget lidt EU-relaterede 
 udbyde skræddersyede kurser om specifikke EU-spørgsmål med relevans for dimittender og deres arbejdsliv. 
 

Jean Monnet-moduler forankrer og integrerer undervisning i EU-emner i pensa, der hidtil kun i begrænset omfang har haft 
EU-relateret indhold. De udbreder desuden fakta og viden om EU til en bred vifte af studerende og interesserede borgere.  

HVILKE AKTIVITETER MODTAGER TILSKUD UNDER DENNE AKTION?  

Jean Monnet-modulerne omfatter følgende: 
 

 generelle eller indledende kurser i EU-anliggender (særlig i institutioner og fakulteter, der endnu ikke har et stort 
udbud af kurser på området) 

 specialiseret undervisning i udvikling inden for EU (særlig i institutioner og fakulteter, der allerede har et stort 
udbud af kurser på området) 

 sommerkurser og intensive kurser, der er fuldt ud anerkendt. 

HVILKEN ROLLE SPILLER DE ORGANISATIONER, DER DELTAGER I ET JEAN MONNET-MODUL? 

Videregående uddannelsesinstitutioner har til opgave at støtte modulkoordinatorerne og sikre, at så mange som muligt får 
gavn af deres aktiviteter både i og uden for den pågældende institution.  
 
Videregående uddannelsesinstitutioner støtter modulkoordinatorerne i forbindelse med deres undervisnings-, forsknings- 
og refleksionsaktiviteter: De anerkender de udviklede undervisningsaktiviteter, overvåger aktiviteterne og synliggør og 
nyttiggør de resultater, som er opnået af det personale, der er involveret i Jean Monnet-aktiviteterne.  
 
Videregående uddannelsesinstitutioner skal opretholde aktiviteterne i et Jean Monnet-modul i hele projektperioden, 
herunder udskifte den akademiske koordinator, hvis der bliver brug for det. Hvis institutionen skal udskifte 
modulkoordinatorer, skal der indgives en skriftlig anmodning til forvaltningsorganet. Den foreslåede nye koordinator skal 
desuden have samme specialiseringsniveau inden for EU-studier.  

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE ET JEAN MONNET-MODUL?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som et Jean Monnet-modul skal opfylde for at være berettiget til et 
Erasmus+-tilskud:  

KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Hvem kan ansøge? 

En videregående uddannelsesinstitution, der er etableret i et hvilket som helst land i verden. 
Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et programland, skal være i 
besiddelse af et gyldigt ECHE-charter. Der stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner i partnerlande. 

Enkeltpersoner kan ikke ansøge direkte om et tilskud.  

Projektets varighed Tre år.  
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Aktivitetens varighed 
Et Jean Monnet-modul skal omfatte mindst 40 undervisningstimer pr. akademisk år (i tre på 
hinanden følgende år) inden for EU-studier på den videregående uddannelsesinstitution, der 
ansøger om modulet. 

Hvor ansøger man?  Hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles. 

Hvornår ansøger man? 
Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 23. februar kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes den 1. september samme år. 

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

 
Ansøgerorganisationer vil også blive vurderet ud fra udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, 
hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 
 

TILDELINGSKRITERIER 

Projekter vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 
(højst 25 point) 
 

 Forslagets relevans for: 

- målene og prioriteterne for aktionen (se afsnittene "Hvad er formålet 
med Jean Monnet-aktiviteter?" og "Hvad er et Jean Monnet-modul?") 

 I hvor høj grad forslaget: 

- er egnet til at fremme udvikling af nye undervisnings-, forsknings- el-
ler debataktiviteter 

- omfatter brug af nye metoder, værktøjer og teknologier 

- dokumenterer akademisk merværdi 

- fremmer og gør europæiske studier/anliggender mere synligt både på 
og uden for den institution, der deltager i Jean Monnet-aktionen 

 Forslagets relevans for prioriterede målgrupper for aktionen: 

- institutioner, der er etableret i lande, som ikke er omfattet af Jean 
Monnet-aktionen 

- institutioner eller akademikere, der endnu ikke modtager Jean Mon-
net-midler 

- specifikke EU-relaterede emner i forbindelse med studier, der kun i 
begrænset omfang har haft med europæiske aspekter at gøre, men i 
stigende grad berøres af dem 

- studerende, der ikke automatisk kommer i kontakt med europæiske 
studier (inden for områder som naturvidenskab, ingeniørvidenskab, 
medicin, uddannelse, kunst, sprog osv.). 

Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 25 point) 
 
 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i arbejdsprogrammet, herunder 
tilstrækkelige forberedelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- 
og formidlingsfaser 

 Sammenhæng mellem projektmålene, aktiviteterne og det foreslåede 
budget 

 Den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed 

Kvaliteten af projektgruppen 
(højst 25 point) 

 Relevansen af profilen og ekspertisen hos det centrale akademiske 
personale, som er involveret i projektets aktiviteter (både i det akademiske 
og ikke-akademiske miljø). 
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Indvirkning og formidling 
(højst 25 point) 
 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af undervisningsaktivi-
teterne 

 Projektets potentielle effekt: 

- på de(n) institution(er), der deltager i Jean Monnet-aktionen 

- på de studerende, der nyder godt af Jean Monnet-aktionen 

- på andre organisationer og enkeltpersoner, der deltager i projektet, 
på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau 

 Formålstjenligheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af akti-
viteternes resultater i og uden for den institution, der deltager i Jean Mon-
net-aktiviteterne 

 Hvis det er relevant, i hvor høj grad forslaget beskriver, hvordan de produ-
cerede materialer, dokumenter og medier vil blive stillet frit til rådighed og 
udbredt via åbne licenser, idet forslaget ikke må indeholde uforholdsmæs-
sigt store begrænsninger 

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst 13 point i hver af 
ovennævnte kategorier af tildelingskriterier. 

HVAD SKAL MAN ELLERS VIDE OM JEAN MONNET-MODULER?  

BUDGETTILDELING 

Op til 20 % af det budget, der tildeles til støtte af moduler, vil blive tildelt til Jean Monnet-moduler, hvor koordinatorerne er 
forskere, som har opnået en ph.d.-grad inden for de sidste fem år. Denne foranstaltning skal støtte unge forskere, der er i 
starten af deres akademiske karriere.  

FORMIDLING OG EFFEKT  

Jean Monnet-moduler skal udnytte resultaterne af organiserede undervisnings- og forskningsaktiviteter og formidle dem til 
et bredere publikum end de interessenter, der er direkte involveret. Det vil øge effekten betydeligt og bidrage til en 
systemisk ændring.  
 
Med henblik på at øge deres effekt skal deres formidlingsaktiviteter omfatte oprettelse og udbydelse af åbne 
uddannelsesressourcer og åbne uddannelsesaktiviteter i tråd med de teknologiske fremskridt. Det vil fremme mere fleksible 
og kreative læringsmetoder, og man når ud til et større antal studerende, fagfolk, politiske beslutningstagere og andre 
interesserede grupper. 
 
Alle koordinatorer af Jean Monnet-moduler vil blive anmodet om at opdatere deres respektive dele af Erasmus+-
onlineværktøjet, som indeholder alle oplysninger om Jean Monnet-aktiviteterne. De vil blive kraftigt opfordret til at bruge 
de relevante eksisterende platforme og værktøjer (dvs. Jean Monnet-fortegnelsen, det virtuelle Jean Monnet-samfund). 
Disse faciliteter, som er en del af det generelle IT-værktøj for Erasmus+, sikrer, at den brede offentlighed holdes informeret 
om institutionerne og deres Jean Monnet-kurser. Tilskudsmodtagerne vil blive anmodet om at opdatere værktøjerne 
løbende med resultaterne af deres arbejde. 
 
Koordinatorer af Jean Monnet-moduler opfordres til at: 

 offentliggøre mindst én peerevalueret artikel i tilskudsperioden. Tilskuddet dækker en del af 
offentliggørelsesudgifterne og om nødvendigt oversættelsesomkostningerne 

 deltage i formidlings- og informationsarrangementer på nationalt og europæisk niveau 
 tilrettelægge arrangementer (forelæsninger, seminarer, workshopper osv.) med politiske beslutningstagere på 

lokalt, regionalt og nationalt niveau og med det organiserede civilsamfund og skoler 
 formidle resultaterne af deres aktiviteter ved at tilrettelægge seminarer eller forelæsninger, der er tilpasset den 

brede offentlighed og repræsentanter fra civilsamfundet 
 indgå i et netværkssamarbejde med andre modulkoordinatorer, ekspertisecentre, Jean Monnet-professorater og 

institutioner, der modtager tilskud 
 anvende åbne uddannelsesressourcer og offentliggøre sammendrag, indhold og tidsplaner for deres aktiviteter og 

de forventede resultater. 

HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER? 

Der kan højst ydes et tilskud på 30 000 EUR, som højst må udgøre 75 % af de samlede omkostninger til Jean Monnet-
modulet. 
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Der anvendes et system baseret på en kombination af enhedsomkostninger og finansiering efter fast sats i forbindelse med 
Jean Monnet-aktiviteter. Systemet fastlægges på grundlag af en beregnet national undervisningsomkostning pr. time. Der 
anvendes følgende metode: 
 

 Undervisningsomkostninger (satser for enhedsomkostninger): Den beregnede nationale omkostning pr. time D.1 
ganges med antal undervisningstimer (120 timer) 

 

 Yderligere omkostninger (finansiering efter en fast takst): En "supplerende" procentsats på 40 % for et Jean 
Monnet-professorat lægges til førnævnte enhedsomkostningsgrundlag.  

 
Det endelige tilskud opnås derefter ved at anvende den maksimale sats på 75 % for EU-finansieringens andel af det samlede 
beregnede tilskud, idet tilskudsloftet for et Jean Monnet-modul (30 000 EUR) ikke må overskrides.  
 
De specifikke beløb, der gælder for Jean Monnet-moduler, findes i afsnittet "Jean Monnet-enhedsomkostninger" sidst i 
kapitlet om Jean Monnet-aktiviteter i denne del af guiden.  
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JEAN MONNET-PROFESSORATER 

HVAD ER ET JEAN MONNET-PROFESSORAT?  

Et Jean Monnet-professorat er en undervisningsstilling med speciale i EU-studier for universitetsprofessorer i en periode på 
tre år. Et Jean Monnet-professorat må kun varetages af én professor, som skal have mindst 90 undervisningstimer pr. 
akademisk år. Undervisningstimer omfatter konfrontationstimer som led i gruppeforelæsninger, seminarer eller 
vejledningstimer. De kan også gennemføres som fjernundervisning, men ikke som eneundervisning og/eller supervision.   

HVILKE AKTIVITETER MODTAGER TILSKUD UNDER DENNE AKTION? 

De primære aktiviteter (minimum 90 timer per akademisk år): 
 
 udvide undervisningen i EU-emner som en del af et officielt pensum på en videregående uddannelsesinstitution 
 give dybdegående undervisning i EU-forhold til kommende fagfolk på områder, som i stigende grad efterspørges 

på arbejdsmarkedet 
 

Yderligere aktiviteter: 

 undervise/forelæse for studerende fra andre områder (f.eks. arkitektur, medicin osv.) for at forberede dem bedre på 
deres fremtidige arbejdsliv 

 motivere, rådgive og fungere som mentor for den yngre generation af undervisere og forskere inden for EU-studier 
 udføre, overvåge og supervisere forskningsaktiviteter inden for EU-emner, også på andre uddannelsesniveauer som 

f.eks. uddannelse af undervisere og obligatorisk skolegang 
 organisere aktiviteter (konferencer, seminarer/webinars, workshops etc. rettet mod både beslutningstagere på lokalt, 

regionalt og nationalt niveau samt mod civilsamfundet). 
 

HVILKEN ROLLE SPILLER DE ORGANISATIONER, DER DELTAGER I ET JEAN MONNET-PROFESSORAT? 

Et Jean Monnet-professorat er en integreret del af den videregående uddannelsesinstitution, der er omfattet af 
tilskudsaftalen/tilskudsafgørelsen.  
 
Indehaveren af et Jean Monnet-professorat indgår i institutionens officielle akademiske aktiviteter. De videregående 
uddannelsesinstitutioner tilskyndes til at støtte indehavere af Jean Monnet-professorater i forbindelse med deres 
undervisnings-, forsknings- og refleksionsaktiviteter og lade kurserne indgå i så mange pensa som muligt. De bør anerkende 
de udviklede undervisningsaktiviteter.  
 
De videregående uddannelsesinstitutioner har det endelige ansvar for deres ansøgninger. De er forpligtede til at opretholde 
aktiviteterne i et Jean Monnet-professorat i hele projektperioden. Hvis institutionen skal udskifte indehaveren af et 
professorat, skal der indgives en skriftlig anmodning til forvaltningsorganet. Den foreslåede nye indehaver af professoratet 
skal desuden have samme specialiseringsniveau inden for EU-studier.  
 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE ET JEAN MONNET-PROFESSORAT?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som et Jean Monnet-professorat skal opfylde for at være berettiget til 
et Erasmus+-tilskud:  

KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Hvem kan ansøge? 

En videregående uddannelsesinstitution, der er etableret i et hvilket som helst land i verden. 
Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et programland, skal være i 
besiddelse af et gyldigt ECHE-charter. Der stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner i partnerlande. 

Enkeltpersoner kan ikke ansøge direkte om et tilskud. 

Jean Monnet-
professoraters profil 

Indehavere af Jean Monnet-professorater skal være fastansat i ansøgerinstitutionen og skal 
være professorer. De må ikke være "gæsteprofessorer" på den videregående 
uddannelsesinstitution, der ansøger om tilskuddet. 
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Projektets varighed Tre år.  

Aktivitetens varighed 
Et Jean Monnet-professorat skal omfatte mindst 90 undervisningstimer pr. akademisk år (i tre 
på hinanden følgende år) og gennemføre mindst en yderligere aktivitet per akademis år som 
beskrevet ovenfor 

Aktivitetens varighed 
Et Jean Monnet-professorat skal omfatte mindst 90 undervisningstimer pr. akademisk år (i tre 
på hinanden følgende år) og gennemføre mindst en yderligere aktivitet per akademis år som 
beskrevet ovenfor. 

Hvor ansøger man?  Hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles. 

Hvornår ansøger man? 
Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 23. februar kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes den 1. september samme år. 

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

 
Ansøgerorganisationer vil også blive vurderet ud fra udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, 
hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.   
 

TILDELINGSKRITERIER 

Projekter vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 
(højst 25 point) 
 

 Forslagets relevans for: 

- målene og prioriteterne for aktionen (se afsnittet "Hvad er formålet 
med Jean Monnet-aktiviteter?") 

 I hvor høj grad forslaget: 

- indgives for en akademiker med en stærk profil inden for specifikke 
EU-studier 

- er egnet til at fremme udvikling af nye undervisnings-, forsknings- el-
ler debataktiviteter 

- omfatter brug af nye metoder, værktøjer og teknologier 

- fremmer og gør europæiske studier/anliggender mere synligt både på 
og uden for den institution, der deltager i Jean Monnet-aktionen. 

 Forslagets relevans for prioriterede målgrupper for aktionen: 

- institutioner, der er etableret i lande, som ikke er omfattet af Jean 
Monnet-aktionen 

- institutioner eller akademikere, der endnu ikke modtager Jean Mon-
net-midler 

- specifikke EU-relaterede emner i forbindelse med studier, der kun i 
begrænset omfang har haft med europæiske aspekter at gøre, men i 
stigende grad berøres af dem 

Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 25 point) 
 
 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i arbejdsprogrammet, herunder 
tilstrækkelige forberedelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- 
og formidlingsfaser 

 Sammenhæng mellem projektmålene, aktiviteterne og det foreslåede 
budget 

 Den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed 

Kvaliteten af projektgruppen 
(højst 25 point) 

 Relevansen af profilen og ekspertisen hos det centrale akademiske perso-
nale, som er involveret i projektets aktiviteter (både i det akademiske og 
ikke-akademiske miljø). 
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Indvirkning og formidling 
(højst 25 point) 
 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af undervisningsaktivi-
teterne 

 Projektets potentielle effekt: 

- på den institution, der er vært for Jean Monnet-aktionen 

- på de studerende, der nyder godt af Jean Monnet-aktionen 

- på andre organisationer og enkeltpersoner, der deltager i projektet, 
på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau 

 Formålstjenligheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af akti-
viteternes resultater i og uden for den institution, der er vært for Jean 
Monnet-aktionen 

 Hvis det er relevant, i hvor høj grad forslaget beskriver, hvordan de produ-
cerede materialer, dokumenter og medier vil blive stillet frit til rådighed og 
udbredt via åbne licenser, idet forslaget ikke må indeholde uforholdsmæs-
sigt store begrænsninger 

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst 13 point i hver af 
ovennævnte kategorier af tildelingskriterier. 

HVAD SKAL MAN ELLERS VIDE OM JEAN MONNET-PROFESSORATER?  

FORMIDLING OG EFFEKT  

Jean Monnet-professorater skal udnytte resultaterne af organiserede undervisnings- og forskningsaktiviteter og formidle 
dem til et bredere publikum end de interessenter, der er direkte involveret. Det vil øge effekten betydeligt og bidrage til en 
systemisk ændring.  
 
Med henblik på at øge deres effekt skal professoraternes formidlingsaktiviteter omfatte oprettelse og udbydelse af åbne 
uddannelsesressourcer og åbne uddannelsesaktiviteter i tråd med de teknologiske fremskridt. Det vil fremme mere fleksible 
og kreative læringsmetoder, og man når ud til et betydeligt større antal studerende, fagfolk, politiske beslutningstagere og 
andre interesserede grupper. 
 
Alle indehavere af Jean Monnet-professorater vil blive anmodet om at opdatere deres respektive dele af Erasmus+-
onlineværktøjet, som indeholder alle oplysninger om Jean Monnet-aktiviteterne. De vil blive kraftigt opfordret til at bruge 
de relevante eksisterende platforme og værktøjer (dvs. Jean Monnet-fortegnelsen, det virtuelle Jean Monnet-samfund). 
Disse faciliteter, som er en del af det generelle IT-værktøj for Erasmus+, sikrer, at den brede offentlighed holdes informeret 
om institutionerne og deres Jean Monnet-kurser. Tilskudsmodtagerne vil blive anmodet om at opdatere værktøjerne 
løbende med resultaterne af deres arbejde. 
 
Jean Monnet-professorater opfordres til at: 
 

 offentliggøre mindst én bog i universitetsmedier i tilskudsperioden. Tilskuddet dækker en del af 
offentliggørelsesudgifterne og om nødvendigt oversættelsesomkostningerne 

 deltage i formidlings- og informationsarrangementer på nationalt og europæisk niveau 
 tilrettelægge arrangementer (forelæsninger, seminarer, workshopper osv.) med politiske beslutningstagere på 

lokalt, regionalt og nationalt niveau og med det organiserede civilsamfund og skoler 
 formidle resultaterne af deres aktiviteter ved at tilrettelægge seminarer eller forelæsninger, der er tilpasset den 

brede offentlighed og repræsentanter fra civilsamfundet 
 indgå i et netværkssamarbejde med andre Jean Monnet-professorater, modulkoordinatorer, ekspertisecentre og 

institutioner, der modtager tilskud 
 anvende åbne uddannelsesressourcer og offentliggøre sammendrag, indhold og tidsplaner for deres aktiviteter og 

de forventede resultater.  

HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER? 

Der kan højst ydes et tilskud på 50 000 EUR, som højst må udgøre 75 % af de samlede omkostninger til Jean Monnet-
professoratet. 
 
Der anvendes et system baseret på en kombination af enhedsomkostninger og finansiering efter fast sats i forbindelse med 
Jean Monnet-aktiviteter. Systemet fastlægges på grundlag af en beregnet national undervisningsomkostning pr. time. Der 
anvendes følgende metode: 
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 Undervisningsomkostninger (satser for enhedsomkostninger): Den beregnede nationale omkostning pr. time D.1 
ganges med antal timer for et Jean Monnet-professorat 

 Yderligere omkostninger (finansiering efter en fast takst): En "supplerende" procentsats på 10 % for et Jean 
Monnet-professorat lægges til førnævnte enhedsomkostningsgrundlag. Denne supplerende procentsats tager 
højde for yderligere akademiske aktiviteter, der indgår i et professorat, f.eks. personaleomkostninger, rejse- og 
opholdsomkostninger, formidlingsomkostninger, omkostninger til undervisningsmaterialer, indirekte omkostninger 
osv. 

 
Det endelige tilskud opnås derefter ved at anvende den maksimale sats på 75 % for EU-finansieringens andel af det samlede 
beregnede tilskud, idet tilskudsloftet for et Jean Monnet-professorat (50 000 EUR) ikke må overskrides.  
 
De specifikke beløb, der gælder for Jean Monnet-professorater, findes i afsnittet "Jean Monnet-enhedsomkostninger" sidst i 
kapitlet om Jean Monnet-aktiviteter i denne del af guiden. 
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JEAN MONNET-EKSPERTISECENTRE 

HVAD ER ET JEAN MONNET-EKSPERTISECENTER?  

Et Jean Monnet-ekspertisecenter er et knudepunkt for kompetence og viden inden for EU-emner.  
 
Jean Monnet-ekspertisecentre indsamler ekspertise og kompetencer fra eksperter på højt niveau og skal udvikle synergi 
mellem de forskellige fag og ressourcer inden for europæiske studier og skabe fælles tværnationale aktiviteter med og 
strukturel tilknytning til akademiske institutioner i andre lande. De sikrer desuden åbenhed over for civilsamfundet. 
 
Jean Monnet-ekspertisecentre spiller en vigtig rolle i at nå ud til studerende fra fakulteter, der normalt ikke beskæftiger sig 
med EU-emner, og til politiske beslutningstagere, embedsmænd, det organiserede civilsamfund og den almindelige 
befolkning. 

HVILKE AKTIVITETER MODTAGER TILSKUD UNDER DENNE AKTION?  

Et Jean Monnet-ekspertisecenter skal udvikle en strategisk treårsplan, som skal omfatte en bred vifte af aktiviteter, f.eks.: 
 

 tilrettelæggelse og koordinering af menneskelige ressourcer og dokumentation i forbindelse med EU-studier 
 gennemførelse af forskningsaktiviteter inden for specifikke EU-emner (forskningsfunktion) 
 udvikling af indhold og værktøjer inden for EU-emner med henblik på at opdatere og supplere de nuværende 

kurser og pensa (undervisningsfunktion) 
 øget debat og udveksling af erfaringer om EU, og om muligt i samarbejde med lokale stakeholders og/eller EU-

repræsentationer eller EU-delegationer i tredjelande (tænketankfunktion) 
 systematisk publikation af resultaterne af forskningsaktiviteter. 

HVILKEN ROLLE SPILLER DE ORGANISATIONER, DER DELTAGER I ET JEAN MONNET-EKSPERTISECENTER? 

Videregående uddannelsesinstitutioner, der planlægger at oprette et Jean Monnet-ekspertisecenter, forventes at tænke 
nøje over den strategiske udvikling af centret. De skal være visionære og vejlede de bedste eksperter blandt undervisnings- 
og forskningsmedarbejderne, så der skabes synergi og gode betingelser for at samarbejde på højt niveau om specifikke EU-
emner. De skal støtte og fremme centrets initiativer og bidrage til udviklingen af dem. 
 
Videregående uddannelsesinstitutioner skal opretholde aktiviteterne i et Jean Monnet-ekspertisecenter i hele 
projektperioden, herunder udskifte den akademiske koordinator, hvis der bliver brug for det. Hvis institutionen skal udskifte 
den oprindelige akademiske koordinator, skal der indgives en skriftlig anmodning til forvaltningsorganet.  
 
Et ekspertisecenter kan omfatte samarbejde mellem flere institutioner/organisationer, der er etableret i samme by eller 
region. Det skal under alle omstændigheder være et akkrediteret institut eller organ, der er specialiseret i EU-studier, på en 
videregående uddannelsesinstitution.  

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE ET JEAN MONNET-EKSPERTISECENTER?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som et Jean Monnet-ekspertisecenter skal opfylde for at være 
berettiget til et Erasmus+-tilskud:  
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KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Hvem kan ansøge? 

En videregående uddannelsesinstitution, der er etableret i et hvilket som helst land i verden. 
Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et programland, skal være i 
besiddelse af et gyldigt ECHE-charter. Der stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner i partnerlande. 

Enkeltpersoner kan ikke ansøge direkte om et tilskud. 

Projektets varighed Tre år.  

Hvor ansøger man?  Hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles. 

Hvornår ansøger man? 
Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 23. februar kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes den 1. september samme år. 

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

Andre kriterier 
Der kan kun ydes tilskud til ét Jean Monnet-ekspertisecenter pr. videregående 
uddannelsesinstitution. 

 
Ansøgerorganisationer vil også blive vurderet ud fra udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, 
hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.   
 

TILDELINGSKRITERIER 

Projekter vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 
(højst 25 point) 
 

 Forslagets relevans for: 

- målene og prioriteterne for aktionen (se afsnittene "Hvad er formålet 
med Jean Monnet-aktiviteter?" og "Hvad er et Jean Monnet-
ekspertisecenter?") 

- behovene og målene for de deltagende organisationer og for de invol-
verede akademikere. 

 I hvor høj grad forslaget: 

- er egnet til at fremme udvikling af nye undervisnings-, forsknings- el-
ler debataktiviteter 

- dokumenterer akademisk merværdi 

- fremmer og gør europæiske studier/anliggender mere synligt både på 
og uden for den institution, der er vært for Jean Monnet-
aktiviteterne. 

 Forslagets relevans for prioriterede målgrupper for aktionen: 

- institutioner, der er etableret i lande, som ikke er omfattet af Jean 
Monnet-aktionen 

- institutioner eller akademikere, der endnu ikke modtager Jean Mon-
net-midler 

Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 25 point) 
 
 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i arbejdsprogrammet, herunder 
tilstrækkelige forberedelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- 
og formidlingsfaser 

 Sammenhæng mellem projektmålene, aktiviteterne og det foreslåede 
budget 

 Den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed 

Kvaliteten af projektgruppen 
(højst 25 point) 

 Relevansen af profilen og ekspertisen hos det centrale akademiske perso-
nale, som er involveret i projektets aktiviteter (både i det akademiske og 
ikke-akademiske miljø). 
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Indvirkning og formidling 
(højst 25 point) 
 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af undervisningsaktivi-
teterne 

 Projektets potentielle effekt: 

- på de(n) institution(er), der deltager i Jean Monnet-aktionen 

- på de studerende, der nyder godt af Jean Monnet-aktionen 

- på andre organisationer og enkeltpersoner, der deltager i projektet, 
på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau 

 Formålstjenligheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af akti-
viteternes resultater i og uden for den institution, der er vært for Jean 
Monnet-aktionen 

 Hvis det er relevant, i hvor høj grad forslaget beskriver, hvordan de produ-
cerede materialer, dokumenter og medier vil blive stillet frit til rådighed og 
udbredt via åbne licenser, idet forslaget ikke må indeholde uforholdsmæs-
sigt store begrænsninger 

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst 13 point i hver af 
ovennævnte kategorier af tildelingskriterier. 

HVAD SKAL MAN ELLERS VIDE OM JEAN MONNET-EKSPERTISECENTRE?  

FORMIDLING OG EFFEKT 

Jean Monnet-ekspertisecentre skal udnytte resultaterne af organiserede undervisnings- og forskningsaktiviteter og formidle 
dem til et bredere publikum end de interessenter, der er direkte involveret. Det vil øge effekten betydeligt og bidrage til en 
systemisk ændring.  
 
Med henblik på at øge deres effekt skal deres formidlingsaktiviteter omfatte oprettelse og udbydelse af åbne 
uddannelsesressourcer og åbne uddannelsesaktiviteter i tråd med de teknologiske fremskridt. Det vil fremme mere fleksible 
og kreative læringsmetoder, og man når ud til et betydeligt større antal studerende, fagfolk, politiske beslutningstagere og 
andre interesserede grupper. 
 
Alle Jean Monnet-ekspertisecentre vil blive anmodet om at opdatere deres respektive dele af Erasmus+-onlineværktøjet, 
som indeholder alle oplysninger om Jean Monnet-aktiviteterne. De vil blive kraftigt opfordret til at bruge de relevante 
eksisterende platforme og værktøjer (dvs. Jean Monnet-fortegnelsen, det virtuelle Jean Monnet-samfund). Disse faciliteter, 
som er en del af det generelle IT-værktøj for Erasmus+, sikrer, at den brede offentlighed holdes informeret om 
institutionerne og deres Jean Monnet-kurser. Tilskudsmodtagerne vil blive anmodet om at opdatere værktøjerne løbende 
med resultaterne af deres arbejde. 
 
Ekspertisecentre opfordres til at: 

 deltage i formidlings- og informationsarrangementer på nationalt og europæisk niveau 
 tilrettelægge arrangementer (forelæsninger, seminarer, workshopper osv.) med politiske beslutningstagere på 

lokalt, regionalt og nationalt niveau og med det organiserede civilsamfund og skoler 
 formidle resultaterne af deres aktiviteter ved at tilrettelægge seminarer eller forelæsninger, der er tilpasset den 

brede offentlighed og repræsentanter fra civilsamfundet 
 indgå i et netværkssamarbejde med andre ekspertisecentre, Jean Monnet-professorater, modulkoordinatorer og 

institutioner, der modtager tilskud 
 anvende åbne uddannelsesressourcer og offentliggøre sammendrag, indhold og tidsplaner for deres aktiviteter og 

de forventede resultater.  
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HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER?  

Hvis projektet udvælges, gælder følgende finansieringsregler for tilskuddet: 
 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Aktivitetsomkostninger 

Tilskudsberettigede direkte omkostninger: 

 Personaleomkostninger 
 Omkostninger til rejser og ophold 
 Omkostninger til underentrepriser (højst 30 % 

af de tilskudsberettigede direkte omkostninger)  
 Omkostninger til udstyr (højst 10 % af de til-

skudsberettigede direkte omkostninger) 
 Undervisningsomkostninger 
 Andre omkostninger 

 

Tilskudsberettigede indirekte omkostninger 

Et beløb efter fast sats, der ikke overstiger 7 % af 
projektets tilskudsberettigede direkte omkostninger, 
er tilskudsberettiget under indirekte omkostninger 
og repræsenterer tilskudsmodtagerens generelle 
administrationsomkostninger, som kan betragtes 
som hidrørende fra projektet (el- eller 
internetregninger, omkostninger til lokaler, 
omkostninger til fast personale osv.) 

Faktiske omkostninger 

Højst 80 % af de samlede 
tilskudsberettigede omkostninger 
(medmindre ansøgeren anmoder 

om en lavere procentsats) 
Højst 100 000 EUR 

Betinget: Målene og 
arbejdsprogrammet skal 

fremgå klart af 
ansøgningsblanketten. 
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JEAN MONNET-TILSKUD TIL SAMMENSLUTNINGER 

Jean Monnet giver tilskud til sammenslutninger, der udtrykkeligt har til formål at bidrage til undersøgelsen af den 
europæiske integrationsproces. Sådanne sammenslutninger skal være tværfaglige og åbne for alle interesserede professorer, 
undervisere og forskere, der specialiserer sig i EU-emner i det pågældende land eller den pågældende region. De skal 
repræsentere den akademiske verden med hensyn til EU-studier på regionalt, nationalt eller overnationalt niveau. Der vil 
udelukkende blive ydet tilskud til sammenslutninger, der er officielt registreret og har selvstændig retlig status. 

HVILKE AKTIVITETER MODTAGER TILSKUD UNDER DENNE AKTION?  

I et tilskuds levetid kan sammenslutninger normalt gennemføre en lang række aktiviteter, f.eks.:  
 

 planlægge og gennemføre vedtægtsmæssige aktiviteter, hvor man beskæftiger sig med EU-studier og EU-spørgsmål 
(f.eks. offentliggørelse af et nyhedsbrev, oprettelse af et målrettet websted, tilrettelæggelse af det årlige 
bestyrelsesmøde, tilrettelæggelse af specifikke pr-arrangementer, som skal skabe større opmærksomhed omkring EU-
emner osv.) 
 

 gennemføre forskning inden for specifikke europæiske områder med henblik på at rådgive lokale, regionale, nationale 
og europæiske beslutningstagere samt at udbrede resultaterne til involverede institutioner inden for det pågældende 
område, til EU-institutioner samt til et bredere publikum for at fremme et aktivt medborgerskab. 

 

HVILKEN ROLLE SPILLER SAMMENSLUTNINGER? 

Jean Monnet-sammenslutninger skal være referencepunkter inden for de EU-emner, de dækker.  
 
De vil fungere som formidlere og udbrede viden. Derudover vil de bidrage til indsamling og udnyttelse af data og 
tilvejebringe analyser og visioner om specifikke emner. 
 
Sammenslutninger er i sidste ende ansvarlige for deres forslag. De er forpligtede til at gennemføre de aktiviteter, der er 
beskrevet i deres arbejdsprogram, i hele tilskudsperioden. 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE JEAN MONNET-TILSKUD TIL SAMMENSLUTNINGER?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som sammenslutninger skal opfylde for at være berettigede til et Jean 
Monnet-tilskud under Erasmus+:  

KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Hvem kan ansøge? 

En hvilken som helst sammenslutning af professorer og forskere, der har specialiseret sig i EU-

studier, og som er etableret i et hvilket som helst land i verden. Sammenslutningens udtrykkeli-

ge formål skal være at bidrage til undersøgelsen af den europæiske integrationsproces på 

nationalt eller tværnationalt niveau. Sammenslutningen skal have tværfaglig karakter. 

Enkeltpersoner kan ikke ansøge direkte om et tilskud. 

Projektets varighed Tre år. 

Hvor ansøger man?  Hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles. 

Hvornår ansøger man? 
Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 23. februar kl. 12 (Bruxellestid) for 

projekter, der påbegyndes den 1. september samme år. 

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

 
Ansøgerorganisationer vil også blive vurderet ud fra udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, 
hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.   
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Del B – Jean Monnet-tilskud til sammenslutninger 

TILDELINGSKRITERIER 

Projekter vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 

(højst 25 point) 

 

 Forslagets relevans for: 

- målene og prioriteterne for aktionen (se afsnittene "Hvad er formålet 

med Jean Monnet-aktiviteter?" og "Hvad er Jean Monnet-tilskud til 

sammenslutninger?") 

 I hvor høj grad forslaget: 

- er egnet til at understøtte sammenslutningens vedtægtsmæssige ak-

tiviteter og gennemføre forskning på europæiske anliggender 

- styrker rådgivningen til lokale, regionale, nationale og europæiske 
beslutningstagere 

Forslagets relevans for prioriterede målgrupper for aktionen: 
 

- sammenslutninger, der er etableret i lande, som ikke er omfattet af 

Jean Monnet-aktionen 

- sammenslutninger, der endnu ikke modtager Jean Monnet-midler 

Kvaliteten af projektets udformning og 

gennemførelse 

(højst 25 point) 

 

 

 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i arbejdsprogrammet, herunder til-

strækkelige forberedelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- og 

formidlingsfaser 

 Sammenhæng mellem projektmålene, aktiviteterne og det foreslåede 

budget 

 Den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed 

Kvaliteten af projektgruppen 

(højst 25 point) 

  

 Relevansen af profilen og ekspertisen hos det centrale akademiske perso-

nale, som er involveret i forskningsaktiviteterne (både i det akademiske og 

ikke-akademiske miljø). 

Indvirkning og formidling 

(højst 25 point) 

 

 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af aktiviteterne 

 Projektets potentielle effekt: 

- på de(n) sammenslutning(er), der deltager i Jean Monnet-aktionen 

- på andre organisationer og beslutningstagere, der deltager i projek-

tet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau. 

 Formålstjenligheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af 

aktiviteternes resultater i og uden for den sammenslutning, der er vært for 

Jean Monnet-aktionen 

 

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst 13 point i hver af 
ovennævnte kategorier af tildelingskriterier. 
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HVAD SKAL MAN ELLERS VIDE OM JEAN MONNET-TILSKUD TIL SAMMENSLUTNINGER?  

FORMIDLING OG EFFEKT 

Sammenslutninger, der udvælges under denne aktion, skal udnytte resultaterne af deres kampagneaktiviteter og formidle 
dem til et bredere publikum end de interessenter, der er direkte involveret. Det vil øge effekten betydeligt og bidrage til en 
systemisk ændring.  
 
Med henblik på at øge deres effekt skal deres formidlingsaktiviteter omfatte oprettelse og udbydelse af åbne 
uddannelsesressourcer og åbne uddannelsesaktiviteter i tråd med de teknologiske fremskridt. Det vil fremme mere fleksible 
og kreative læringsmetoder, og man når ud til et betydeligt større antal studerende, fagfolk, politiske beslutningstagere og 
andre interesserede grupper. 
 
Alle sammenslutninger, der tildeles et Jean Monnet-tilskud, vil blive anmodet om at opdatere deres respektive dele af 
Erasmus+-onlineværktøjet, som indeholder alle oplysninger om Jean Monnet-aktiviteterne. De vil blive kraftigt opfordret til 
at bruge de relevante eksisterende platforme og værktøjer (dvs. Jean Monnet-fortegnelsen, det virtuelle Jean Monnet-
samfund). Disse faciliteter, som er en del af det generelle IT-værktøj for Erasmus+, sikrer, at den brede offentlighed holdes 
informeret om sammenslutningerne og deres Jean Monnet-aktiviteter. Tilskudsmodtagerne vil blive anmodet om at 
opdatere værktøjerne løbende med resultaterne af deres arbejde. 
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Del B – Jean Monnet-tilskud til sammenslutninger 

 Hvis projektet udvælges, gælder følgende finansieringsregler for tilskuddet: 
 
JEAN MONNET-TILSKUD TIL SAMMENSLUTNINGER 

 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Aktivitetsomkostninger 

Tilskudsberettigede direkte omkost-

ninger: 

 Personaleomkostninger 

 Omkostninger til rejser og ophold 

 Omkostninger til underentrepriser 

(højst 30 % af de tilskudsberetti-

gede direkte omkostninger)  

 Omkostninger til udstyr (højst 10 

% af de tilskudsberettigede direk-

te omkostninger) 

 Andre omkostninger 

 

Tilskudsberettigede indirekte omkost-

ninger 

Et beløb efter fast sats, der ikke over-

stiger 7 % af projektets tilskudsberetti-

gede direkte omkostninger, er til-

skudsberettiget under indirekte om-

kostninger og repræsenterer tilskuds-

modtagerens generelle administrati-

onsomkostninger, som kan betragtes 

som hidrørende fra projektet (el- eller 

internetregninger, omkostninger til 

lokaler, omkostninger til fast personale 

osv.) 

Faktiske omkostninger 

 

 

Højst 50 000 EUR  

 

 

80 % af de samlede tilskuds-

berettigede omkostninger 

(medmindre ansøgeren 

anmoder om en lavere pro-

centsats) 

 

Betinget: Målene og arbejdspro-

grammet skal fremgå klart af an-

søgningsblanketten. 
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Del B – Jean Monnet-netværk 

JEAN MONNET-NETVÆRK (POLITISK DEBAT MED DEN AKADEMISKE VERDEN) 

HVAD ER ET JEAN MONNET-NETVÆRK?  

Jean Monnet-netværk fremmer oprettelsen og udviklingen af konsortier af internationale aktører (videregående 
uddannelsesinstitutioner, ekspertisecentre, afdelinger, team, individuelle eksperter osv.) inden for EU-studier.  
 
De bidrager til indsamling af information, udveksling af praksisser, opbygning af viden og promovering af den europæiske 
integrationsproces verden over. Denne aktion kan også støtte forbedring af eksisterende netværk, der støtter specifikke 
aktiviteter, navnlig unge forskeres deltagelse i EU-relaterede emner. 
 
Disse projekter vil være baseret på unilaterale forslag, som fokuserer på aktiviteter, der ikke kan gennemføres på nationalt 
niveau, og som kræver inddragelse af mindst tre partnerinstitutioner (inklusive ansøgerinstitutionen) fra tre forskellige 
lande. Formålet er at gennemføre projekter med en multinational frem for en national dimension. 

HVILKE AKTIVITETER MODTAGER TILSKUD UNDER DENNE AKTION?  

I et projekts levetid kan netværk normalt gennemføre en lang række aktiviteter, f.eks.:  
 

 indsamle og promovere information og resultater vedrørende metoder, der anvendes inden for forskning og 
undervisning på højt niveau i EU-studier 

 øge samarbejdet mellem forskellige videregående uddannelsesinstitutioner og andre relevante organer i Europa 
og på internationalt niveau 

 udveksle viden og ekspertise med henblik på gensidig udveksling af god praksis 
 fremme samarbejde og skabe en omfattende platform for udveksling af viden med offentlige aktører og 

Kommissionens tjenestegrene vedrørende yderst relevante EU-emner. 

HVILKEN ROLLE SPILLER DE ORGANISATIONER, DER DELTAGER I ET JEAN MONNET-NETVÆRK? 

Jean Monnet-netværk skal være referencepunkter inden for de EU-emner, de dækker. De vil fungere som formidlere og 
udbrede viden. Derudover vil de bidrage til indsamling og udnyttelse af data og tilvejebringe analyser og visioner om 
specifikke emner. 
 
De videregående uddannelsesinstitutioner, der koordinerer Jean Monnet-netværkene, har det endelige ansvar for deres 
forslag. De er forpligtede til at gennemføre de aktiviteter, der er beskrevet i deres arbejdsprogram, i hele tilskudsperioden. 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE JEAN MONNET-TILSKUD TIL NETVÆRK?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som et Jean Monnet-netværk skal opfylde for at være berettiget til et 
Erasmus+-tilskud:  

KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Hvem kan ansøge? 

En videregående uddannelsesinstitution eller en anden organisation, der er aktiv på det 
europæiske integrationsområde, og som er etableret i et hvilket som helst land i verden. 
Videregående uddannelsesinstitutioner i et programland skal være i besiddelse af et gyldigt 
ECHE-charter. Der stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende videregående 
uddannelsesinstitutioner i partnerlande. Ansøgeren skal være koordinator af netværket, som 
skal omfatte mindst tre deltagende institutioner fra tre forskellige lande. De udvalgte 
europæiske institutioner, der forfølger et mål af europæisk interesse (som fastlagt i 
Forordningen for Erasmus+-programmet), kan ikke ansøge om tilskud under denne aktion. 

Projektets varighed Tre år. 

Hvor ansøger man?  Hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles. 

Hvornår ansøger man? 
Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 23. februar kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes den 1. september samme år. 

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 
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Ansøgerorganisationer vil også blive vurderet ud fra udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, 
hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 
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Del B – Jean Monnet-netværk 

TILDELINGSKRITERIER  

Projekter vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 
(højst 25 point) 
 
 

 Forslagets relevans for: 

- målene og prioriteterne for aktionen (se afsnittene "Hvad er formålet 
med Jean Monnet-aktiviteter?" og "Hvad er et Jean Monnet-
netværk?"). 

 I hvor høj grad forslaget: 

- er egnet til at fremme udvikling af nye undervisnings-, forsknings- el-
ler debataktiviteter 

- dokumenterer akademisk merværdi 

- fremmer og gør europæiske studier/anliggender mere synligt både på 
og uden for den institution, der deltager i Jean Monnet-aktionen. 

 Forslagets relevans for prioriterede målgrupper for aktionen: 

- institutioner, der er etableret i lande, som ikke er omfattet af Jean 
Monnet-aktionen 

- institutioner eller akademikere, der endnu ikke modtager Jean Mon-
net-midler 

Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 25 point) 
 
 
 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i arbejdsprogrammet, herunder 
tilstrækkelige forberedelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- 
og formidlingsfaser 

 Sammenhæng mellem projektmålene, aktiviteterne og det foreslåede 
budget 

 Den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed 

 Udformningen og forvaltningen af netværkets aktiviteter, herunder 
kommunikationskanaler mellem medlemmerne 

Kvaliteten af projektgruppen 
(højst 25 point) 
  

 Relevansen af profilen og ekspertisen hos det centrale akademiske perso-
nale, som er involveret i projektaktiviteterne (både i det akademiske og ik-
ke-akademiske miljø). 

 Netværkets sammensætning med hensyn til geografisk dækning og kompe-
tencernes komplementaritet 

Indvirkning og formidling 
(højst 25 point) 
 
 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af undervisningsaktivi-
teterne 

 Projektets potentielle effekt og multiplikatorvirkning: 

- på den institution, der er vært for Jean Monnet-aktionen, og de insti-
tutioner, der er medlemmer af netværket 

- på de studerende, der nyder godt af Jean Monnet-aktionen 

- på andre organisationer og enkeltpersoner, der deltager i projektet, 
på lokalt, regionalt, nationalt, tværnationalt og/eller europæisk ni-
veau 

 Formålstjenligheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af akti-
viteternes resultater i og uden for den institution, der er vært for Jean 
Monnet-aktionen 

 Hvis det er relevant, i hvor høj grad forslaget beskriver, hvordan de produ-
cerede materialer, dokumenter og medier vil blive stillet frit til rådighed og 
udbredt via åbne licenser, idet forslaget ikke må indeholde uforholdsmæs-
sigt store begrænsninger 

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst 13 point i hver af 
ovennævnte kategorier af tildelingskriterier. 



  
 

 

230 
 

Programguide  

HVAD SKAL MAN ELLERS VIDE OM JEAN MONNET-TILSKUD TIL NETVÆRK?  

FORMIDLING OG EFFEKT  

Netværk, der udvælges under denne aktion, skal udnytte resultaterne af deres aktiviteter og formidle dem til et bredere 
publikum end de deltagere, der er direkte involveret. Det vil øge effekten betydeligt og bidrage til en systemisk ændring.  
 
Med henblik på at øge netværkenes effekt skal deres formidlingsaktiviteter omfatte udvikling af værktøjer og 
arrangementer, der er tilpasset deres mål.  
 
Alle Jean Monnet-netværk vil blive anmodet om at opdatere deres respektive dele af Erasmus+-onlineværktøjet, som 
indeholder alle oplysninger om Jean Monnet-aktiviteterne. De vil blive kraftigt opfordret til at bruge de relevante 
eksisterende platforme og værktøjer (dvs. Jean Monnet-fortegnelsen, det virtuelle Jean Monnet-samfund). Disse faciliteter, 
som er en del af det generelle IT-værktøj for Erasmus+, sikrer, at den brede offentlighed holdes informeret om Jean Monnet-
netværkenes aktiviteter. Tilskudsmodtagerne vil blive anmodet om at opdatere værktøjerne løbende med resultaterne af 
deres arbejde. 
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Del B – Jean Monnet-netværk 

HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER?  

Hvis projektet udvælges, gælder følgende finansieringsregler for tilskuddet: 
 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Aktivitetsomkos
tninger 

Tilskudsberettigede direkte omkostninger: 
 Personaleomkostninger 
 Omkostninger til rejser og ophold 
 Omkostninger til underentrepriser 

(højst 30 % af de tilskudsberettigede 
direkte omkostninger)  

 Omkostninger til udstyr (højst 10 % 
af de tilskudsberettigede direkte om-
kostninger) 

 Undervisningsomkostninger 
 Andre omkostninger 
 
Tilskudsberettigede indirekte 
omkostninger 
Et beløb efter fast sats, der ikke overstiger 
7 % af projektets tilskudsberettigede 
direkte omkostninger, er 
tilskudsberettiget under indirekte 
omkostninger og repræsenterer 
tilskudsmodtagerens generelle 
administrationsomkostninger, som kan 
betragtes som hidrørende fra projektet 
(el- eller internetregninger, omkostninger 
til lokaler, omkostninger til fast personale 
osv.) 

Faktiske omkostninger 
 
 

Højst 300 000 EUR 
 
80 % af de samlede tilskudsberettigede omkostninger 
(medmindre ansøgeren anmoder om en lavere 
procentsats)  

Betinget: Målene og 
arbejdsprogrammet skal fremgå klart 
af ansøgningsblanketten. 
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JEAN MONNET-PROJEKTER (POLITISK DEBAT MED DEN AKADEMISKE VERDEN) 

HVAD ER ET JEAN MONNET-PROJEKT?  

Jean Monnet-projekter støtter innovation og udbredelse af EU-indhold og gensidigt samspil. Disse projekter vil være baseret 
på unilaterale forslag – selv om de foreslåede aktiviteter kan omfatte andre partnere – og kan have en varighed på 12-24 
måneder. 
 

 "Innovationsprojekter" skal undersøge nye vinkler og forskellige metoder til at gøre EU-emner mere attraktive og 
tilpasse dem til forskellige målgrupper (f.eks. projekter med henblik på "EU-undervisning i skolen") 

 "Samspilsprojekter" skal fremme drøftelser og overvejelser om EU-anliggender og øge kendskabet til EU og 
processerne heri. Projekterne skal øge kendskabet til EU i forskellige sammenhænge 

 Projekter vedrørende "udbredelse af indhold" omfatter overvejende oplysnings- og formidlingsaktiviteter.  

HVILKE AKTIVITETER MODTAGER TILSKUD UNDER JEAN MONNET-PROJEKTER?  

I et Jean Monnet-projekts levetid kan man normalt gennemføre en lang række aktiviteter, f.eks.: 
  

 
”Innovation” 
 udvikle og afprøve nye metoder, nyt indhold og nye værktøjer vedrørende specifikke EU-emner 
 oprette virtuelle klasser inden for forskellige fagområder og afprøve dem i forskellige sammenhænge 
 udforme, producere og implementere selvstudieværktøjer, der fremmer aktivt europæisk medborgerskab 
 udvikle og udbyde hensigtsmæssigt pædagogisk indhold og nyt/tilpasset undervisningsmateriale til undervisning i 

EU-emner på folkeskole- og gymnasieniveau (EU-undervisning i skolen) 
 udforme og gennemføre uddannelse af undervisere og efteruddannelse for lærere, som giver dem den rette 

viden og de rette kvalifikationer til at undervise i EU-emner 
 udbyde specielt udformede aktiviteter vedrørende EU for elever i folkeskolen, gymnasiet og 

erhvervsuddannelsesinstitutioner 
 
"Samspilsprojekter" 
 støtte udviklingen af EU studier og/eller øge eksisterende videnniveau og/eller forbedre dynamikken i "en 

afdeling/et professorat/forskningsteam" i et givent land på et en videregående uddannelsesinstitution, der har 
givet udtryk for en specifik interesse/et specifikt behov 

 fælles udvikling af indhold og fælles undervisning for studerende mellem flere institutioner. Deltagende 
institutioner kan tilrettelægge fælles aktiviteter, udarbejde værktøjer til deres kurser 

 
”Udbrede indholdet” 
 støtte oplysnings- og formidlingsaktiviteter for offentligt ansatte, eksperter inden for specifikke områder og 

civilsamfundet som helhed - 
 tilrettelægge konferencer, seminarer og/eller rundbordsdrøftelser om relevante EU-emner. 
 

HVILKEN ROLLE SPILLER DE ORGANISATIONER, DER DELTAGER I ET JEAN MONNET-PROJEKT? 

Den institution, der foreslår projektet, skal udarbejde en klar og bæredygtig strategi med et detaljeret arbejdsprogram, som 
omfatter oplysninger om de forventede resultater. Den skal begrunde behovet for de foreslåede aktiviteter, angive de 
direkte og indirekte modtagere og sikre, at alle de deltagende organisationer spiller en aktiv rolle.  
 
Forslagene underskrives af de videregående uddannelsesinstitutioners (eller andre tilskudsberettigede organisationers) 
juridiske repræsentant og indeholder oplysninger om ansøgerinstitutionens retlige status, mål og aktiviteter. 
De videregående uddannelsesinstitutioner (eller andre tilskudsberettigede organisationer) har det endelige ansvar for deres 
forslag. De er forpligtede til at gennemføre de aktiviteter, der er beskrevet i deres projekter, i hele projektperioden. 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE ET JEAN MONNET-PROJEKT?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som et Jean Monnet-projekt skal opfylde for at være berettiget til et 
Erasmus+-tilskud:  
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Del B – Jean Monnet-projekter 

KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Hvem kan ansøge? 

Videregående uddannelsesinstitutioner eller andre organisationer, der er aktive inden for EU-
emner, og som er etableret i et hvilket som helst land i verden. Videregående 
uddannelsesinstitutioner i et programland skal være i besiddelse af et gyldigt ECHE-charter. Der 
stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende videregående uddannelsesinstitutioner i 
partnerlande. De udvalgte institutioner, der forfølger et mål af europæisk interesse (som 
fastlagt i Forordningen for Erasmus+-programmet), kan ikke ansøge om tilskud under denne 
aktion. Folkeskoler og gymnasiale uddannelsesinstitutioner kan ikke ansøge, men kan bidrage 
aktivt til gennemførelsen af aktiviteterne.  

Projektets varighed 12-24 måneder. 

Hvor ansøger man?  Hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles. 

Hvornår ansøger man? 
Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 23. februar kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes den 1. september samme år. 

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

 
Ansøgerorganisationer vil også blive vurderet ud fra udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, 
hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.   
 

TILDELINGSKRITERIER 

Projekter vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 
(højst 25 point) 
 
 

 Forslagets relevans for: 

- målene og prioriteterne for aktionen (se afsnittene "Hvad er formålet 
med Jean Monnet-aktiviteter?" og "Hvad er et Jean Monnet-
projekt?") 

- "Jean Monnet-projekternes" specifikke mål ("innovation", "samspil", 
"udbredelse af indhold") 

 I hvor høj grad forslaget: 

- er egnet til at fremme udvikling af nye undervisnings-, forsknings- el-
ler debataktiviteter 

- dokumenterer akademisk merværdi 

- fremmer og gør europæiske studier/anliggender mere synligt både på 
og uden for den institution, der deltager i Jean Monnet-aktionen. 

 Forslagets relevans for prioriterede målgrupper for aktionen: 

- institutioner, der er etableret i lande, som ikke er omfattet af Jean 
Monnet-aktionen 

- institutioner eller akademikere, der endnu ikke modtager Jean Mon-
net-midler 

Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 25 point) 
 
 
 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i arbejdsprogrammet, herunder 
tilstrækkelige forberedelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- 
og formidlingsfaser 

 Sammenhæng mellem projektmålene, aktiviteterne og det foreslåede 
budget 

 Den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed 

Kvaliteten af projektgruppen  
(højst 25 point) 
 

 Relevansen af profilen og ekspertisen hos det centrale akademiske perso-
nale, som er involveret i projektaktiviteterne (både i det akademiske og ik-
ke-akademiske miljø). 

 For projekter, der er målrettet mod folkeskole- og gymnasieelever: inddra-
gelse af projektpersonale med de relevante pædagogiske kvalifikationer 
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Indvirkning og formidling 
(højst 25 point) 
 
 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af undervisningsaktivi-
teterne 

 Projektets potentielle effekt: 

- på den institution, der er vært for Jean Monnet-aktionen 

- på de studerende, der nyder godt af Jean Monnet-aktionen 

- på andre organisationer og enkeltpersoner, der deltager i projektet, 
på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau 

 Formålstjenligheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af akti-
viteternes resultater i og uden for den institution, der er vært for Jean 
Monnet-aktionen 

 Hvis det er relevant, i hvor høj grad forslaget beskriver, hvordan de produ-
cerede materialer, dokumenter og medier vil blive stillet frit til rådighed og 
udbredt via åbne licenser, idet forslaget ikke må indeholde uforholdsmæs-
sigt store begrænsninger 

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst 13 point i hver af 
ovennævnte kategorier af tildelingskriterier. 

HVAD SKAL MAN ELLERS VIDE OM JEAN MONNET-PROJEKTER?  

FORMIDLING OG EFFEKT  

Jean Monnet-projekter skal udnytte resultaterne af aktiviteterne og formidle dem til et bredere publikum end de 
interessenter, der er direkte involverede. Det vil øge effekten betydeligt og bidrage til en systemisk ændring.  
 
Alle Jean Monnet-projekter vil blive anmodet om at opdatere deres respektive dele af Erasmus+-onlineværktøjet, som 
indeholder alle oplysninger om Jean Monnet-aktiviteterne. De vil blive kraftigt opfordret til at bruge de relevante 
eksisterende platforme og værktøjer (dvs. Jean Monnet-fortegnelsen, det virtuelle Jean Monnet-samfund). Disse faciliteter, 
som er en del af det generelle IT-værktøj for Erasmus+, sikrer, at den brede offentlighed holdes informeret om resultaterne. 
Tilskudsmodtagerne vil blive anmodet om at opdatere værktøjerne løbende med resultaterne af deres arbejde. 
 
Jean Monnet-projekter opfordres til at: 

 deltage i formidlings- og informationsarrangementer på nationalt og europæisk niveau 
 tilrettelægge arrangementer (forelæsninger, seminarer, workshopper osv.) med politiske beslutningstagere på 

lokalt, regionalt og nationalt niveau og med det organiserede civilsamfund og skoler 
 formidle resultaterne af deres aktiviteter ved at tilrettelægge seminarer eller forelæsninger, der er tilpasset den 

brede offentlighed og repræsentanter fra civilsamfundet 
 indgå i et netværkssamarbejde med andre ekspertisecentre, Jean Monnet-professorater, modulkoordinatorer og 

institutioner og sammenslutninger, der modtager tilskud 
 anvende åbne uddannelsesressourcer og offentliggøre sammendrag, indhold og tidsplaner for deres aktiviteter og 

de forventede resultater.  
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HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER? 

Projektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro):  
 

 
Maksimalt tilskud til et Jean Monnet-projekt: 60 000 EUR (svarende til højst 75 % af de samlede omkostninger) 

 

                                                 
164

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
165

 Hvis en person fra Madrid (Spanien) f.eks. deltager i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), vil ansøgeren a) beregne afstanden fra Madrid til Rom (1365,28 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (500-1 999 km) og c) beregne det EU-

tilskud, der vil blive ydet til den ikke-lokale talers rejseomkostninger fra Madrid til Rom og retur (275 EUR).     

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb 

Deltagelse i konferencer 

Bidrag til omkostninger, som er forbundet med 
tilrettelæggelsen af konferencer, seminarer, 
workshopper osv., eksklusive omkostninger til ikke-
lokale taleres deltagelse  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

 

D.2 pr. dag pr. deltager  

Rejseudgifter (ikke-lokale talere) 

Bidrag til deltagende ikke-lokale taleres 
rejseomkostninger baseret på rejseafstand. 
Rejseafstanden skal beregnes ved hjælp af 
Kommissionens afstandsberegner

164
, og ansøgeren skal 

angive afstanden for rejsen én vej for at beregne 
beløbet for det EU-tilskud, der ydes til rejsen tur-
retur

165
. 

Enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 100-499 km:  

180 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 500-1 999 km:  

275 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 2 000-2 999 km:  

360 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 3 000-3 999 km:  

530 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på 4 000-7 999 km:  

820 EUR pr. deltager 

Ved rejseafstand på over 8 000 km:  

1 100 EUR pr. deltager 

Opholdsomkostninger (ikke-lokale 
talere) 

Bidrag til deltagende ikke-lokale taleres 
opholdsomkostninger 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

D.3 pr. dag pr. deltager  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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De specifikke beløb, der finder anvendelse på Jean Monnet-projekter, findes i afsnittet "Jean Monnet-enhedsomkostninger" sidst i kapitlet om Jean Monnet i denne del af guiden.  

 

JEAN MONNET-ENHEDSOMKOSTNINGER 

D.1 – NATIONALE UNDERVISNINGSOMKOSTNINGER (I EURO PR. UNDERVISNINGSTIME) 

Beløbene afhænger af det land, hvor undervisningsaktiviteten finder sted. 
  

Programlande 

Belgien 200 

Bulgarien 80 

Tjekkiet 107 

Danmark 200 

Tyskland 200 

Estland 107 

Irland 172 

Grækenland 129 

Spanien 161 

Frankrig 184 

Kroatien 96 

Italien 166 

Cypern 151 

Letland 98 

Litauen 106 

Luxembourg 200 

Ungarn 104 

Μalta 138 

Nederlandene 200 

Østrig 200 

Polen 104 

Portugal 126 

Rumænien 81 

Slovenien 136 

Slovakiet 114 

Finland 193 

Sverige 200 

Det Forenede Kongerige 184 

Makedonien 80 

Island 159 

Liechtenstein 80 

Norge 200 

Tyrkiet 87 

Partnerlande  

Antigua og Barbuda 92 

Australien 200 

Bahrain 110 

Barbados  94 

Brunei  200 

Canada  200 

Chile  83 

Ækvatorialguinea  131 

Hongkong  200 

Israel 144 

Japan 178 

Republikken Korea 153 

Kuwait  200 

Libyen 90 

Mexico 86 

New Zealand 153 

Oman 131 

Qatar 200 

Saint Kitts og Nevis  84 

Saudi-Arabien 126 

Seychellerne  126 

Singapore 200 

Schweiz 200 

Ruslands territorium som anerkendt i 
henhold til folkeretten 

109 

Trinidad og Tobago  115 

De Forenede Arabiske Emirater 200 

USA 200 

Andet 80 

Supplerende aktiviteter 

Bidrag til andre perifere omkostninger til supplerende 
aktiviteter, der gennemføres under denne aktion, f.eks. 
akademisk opfølgning på arrangementet, oprettelse og 
vedligeholdelse af et websted, udformning, trykning og 
formidling af publikationer, omkostninger til tolkning og 
produktion. 

Fast beløb 25,000 EUR 
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D.2 – NATIONALE KONFERENCEOMKOSTNINGER (I EURO PR. DAG) 

Beløbene afhænger af det land, hvor aktiviteten finder sted. 
  

Programlande 

Belgien 88 

Bulgarien 40 

Tjekkiet 55 

Danmark 94 

Tyskland 90 

Estland 47 

Irland 75 

Grækenland 56 

Spanien 70 

Frankrig 80 

Kroatien 42 

Italien 73 

Cypern 66 

Letland 43 

Litauen 47 

Luxembourg 144 

Ungarn 46 

Μalta 60 

Nederlandene 97 

Østrig 94 

Polen 45 

Portugal 55 

Rumænien 40 

95Slovenien 59 

Slovakiet 50 

Finland 84 

Sverige 95 

Det Forenede Kongerige 81 

Makedonien 40 

Island 69 

Liechtenstein 40 

Norge 138 

Tyrkiet 40 

 
 

Partnerlande  

Argentina 44 

Australien 90 

Bahrain 43 

Barbados  41 

Brunei  115 

Canada  89 

Ækvatorialguinea  57 

Hongkong  117 

Israel 63 

Japan 78 

Republikken Korea 67 

Kuwait  110 

Macao  154 

New Zealand 67 

Oman 57 

Qatar 194 

Saudi-Arabien 55 

Seychellerne  55 

Singapore 133 

Schweiz 118 

Ruslands territorium som anerkendt i 
henhold til folkeretten 

48 

Trinidad og Tobago  50 

De Forenede Arabiske Emirater 107 

USA 109 

Andet 40 
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D.3 – OPHOLD: IKKE-LOKALE TALERE (I EURO PR. DAG) 

Beløbene afhænger af det land, hvor aktiviteten finder sted.  

 

Programlande 

Belgien 232 

Bulgarien 227 

Tjekkiet 230 

Danmark 270 

Tyskland 208 

Estland 181 

Irland 254  

Grækenland 222 

Spanien 212  

Frankrig 245 

Kroatien 180 

Italien 230 

Cypern 238 

Letland 211 

Litauen 183 

Luxembourg 237 

Ungarn 222 

Μalta 205 

Nederlandene 263 

Østrig 225 

Polen 217 

Portugal 204 

Rumænien 222 

95Slovenien 180 

Slovakiet 205 

Finland 244 

Sverige 257 

Det Forenede Kongerige 276  

Makedonien 210 

Island 245 

Liechtenstein 175 

Norge 220 

Tyrkiet 220 

  

Partnerlande  

Afghanistan  125 

Albanien 210 

Algeriet          170 

Andorra 195  

Angola  280  

Antigua og Barbuda  225 

Argentina 285 

Armenien 280 

Australien 210 

Aserbajdsjan 270 

Bahamaøerne  190 

Bahrain 275 

Bangladesh  190 

Barbados  215 

Hviderusland 225 

Belize  185 

Benin  150 

Bhutan  180 

Bolivia 150 

Bosnien-Hercegovina 200 

Botswana  185 

Brasilien  245 

Brunei  225 

Burkina Faso  145 

Burundi  165 

Cambodja 165 

Cameroun  160 

Canada  230 

Kap Verde  125 

Den Centralafrikanske Republik 140 

Tchad  210 

Chile 245 

Kina 210 

Colombia 170 

Comoros  135 

Congo  185  

Congo (Demokratiske Republik)  245 

Cookøerne  185 

Costa Rica  190 

Cuba  225 

Djibouti  235 

Dominica 215 

Den Dominikanske Republik 230 

Ecuador 190 

Egypten 205 

El Salvador  180 

Ækvatorialguinea  145 

Eritrea  130 

Etiopien 195 

Fiji 170 

Gabon  190 

Gambia 170 

Georgien 295 

Ghana  210 

Grenada 215 

Guatemala  175 

Guinea  185 

Guinea-Bissau  140 

Guyana 210 

Haïti  190 

Honduras  175 

Hongkong  265 

Indien  245 

Indonesien  195 
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Iran 200 

Irak 145 

Israel 315 

Elfenbenskysten  190 

Jamaica 230 

Japan  405 

Jordan 195 

Kasakhstan  245 

Kenya  225 

Kiribati  205 

Korea, DPR 230 

Republikken Korea 300 

Kosovo i henhold til FN's Sikkerhedsråds 
resolution 1244/1999 

220 

Kuwait  280 

Kirgisistan  255 

Laos  195 

Libanon 260 

Lesotho  150 

Liberia  235 

Libyen 225 

Macao  150 

Madagaskar  155 

Malawi  215 

Malaysia  250 

Maldiverne  185 

Mali  155 

Marshalløerne 185 

Mauretanien  125 

Mauritius 200 

Mexico 255 

Mikronesien  190 

Republikken Moldova 250 

Monaco 170 

Mongoliet 160 

Montenegro 220 

Marokko 205 

Mozambique  200 

Myanmar  125 

Namibia 135 

Nauru  185 

Nepal  185 

New Zealand 185 

Nicaragua  185 

Niger  125 

Nigeria  235 

Niue  185 

Oman  205 

Pakistan  180 

Palau  185 

Palæstina 170 

Panama  210 

Papua Ny Guinea  190 

Paraguay  190 

Peru 210 

Filippinerne  210 

Qatar 200 

Rwanda  225 

Saint Kitts og Nevis  270 

Saint Lucia 215 

Saint Vincent og Grenadinerne  265 

Samoa  185 

San Marino  175 

São Tomé og Príncipe  155 

Saudi-Arabien 280 

Senegal  200 

Serbien 220 

Seychellerne  225 

Sierra Leone  190 

Singapore 225 

Salomonøerne  170 

Somalia  175 

Sydafrika  195 

Sri Lanka  155 

Sudan  270 

Surinam  180 

Kongeriget Swaziland  140 

Schweiz 220 

Syrien 225 

Tadsjikistan 185 

Taiwan 255 

Tanzania 250 

Ruslands territorium som anerkendt i 
henhold til folkeretten 

365 

Ukraines territorium som anerkendt i 
henhold til folkeretten 

270 

Thailand  205 

Timor Leste (Demokratiske Republik) 160 

Togo  155 

Tonga  155 

Trinidad og Tobago  175 

Tunesien 145 

Turkmenistan  230 

Tuvalu  185 

Uganda  235 

De Forenede Arabiske Emirater 265 

USA 280 

Uruguay  215 

Usbekistan  230 

Vanuatu  170 

Vatikanstaten  175 

Venezuela  210 

Vietnam  255 

Yemen  225 

Zambia 185 

Zimbabwe 165 

Andet 205 
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IDRÆT 

HVILKE AKTIONER MODTAGER TILSKUD?  

Følgende aktioner på idrætsområdet er omfattet af denne programguide:  
 

 Samarbejdende partnerskaber  
 Små samarbejdende partnerskaber 
 Almennyttige europæiske idrætsarrangementer. 

 
Derudover støtter Erasmus+ også aktioner, som skal styrke videnbasen for udformning af politikker (studier, dataindsamling, 
undersøgelser osv.), for at fremme dialogen med relevante europæiske interessenter (EU's sportsforum, arrangementer i 
forbindelse med EU-formandskabet, konferencer, møder, seminarer osv.). Disse aktioner vil blive gennemført af 
Kommissionen enten direkte eller via forvaltningsorganet.  
 
De specifikke målsætninger, Erasmus+ arbejder hen imod på idrætsområdet, er at: 
 

 håndtere grænseoverskridende trusler mod idrættens integritet, f.eks. doping, aftalt spil og vold, samt enhver 
form for intolerance og forskelsbehandling 

 fremme og støtte god forvaltning inden for idræt og dobbelte karrierer for idrætsudøvere 
 fremme frivillige aktiviteter inden for idræt samt social integration, lige muligheder og bevidsthed om betydningen 

af sundhedsfremmende fysisk aktivitet gennem øget deltagelse i og lige adgang til idræt for alle.  
 
I overensstemmelse med forordningen for Erasmus+ skal der fokuseres på breddeidræt.  
 
Aktionerne på idrætsområdet forventes at føre til udvikling af den europæiske dimension inden for idræt ved at generere, 
dele og udbrede erfaringer og viden om forskellige problemstillinger vedrørende idræt på europæisk plan. 
 
I sidste ende bør idrætsprojekter, der modtager tilskud fra Erasmus+, øge deltagelsen i idræt, fysisk aktivitet og frivilligt 
arbejde. 
 
Mere specifikt: 

 Øget viden om og kendskab til idræt og fysisk aktivitet i programlandene 

 Øget kendskab til idrættens rolle i at fremme social integration, lige muligheder og sundhedsfremmende fysisk 
aktivitet 

 Øget samarbejde mellem institutioner og organisationer, der er aktive inden for idræt og fysisk aktivitet 

 Flere deltagende idrætsorganisationer og andre relevante organisationer fra forskellige programlande i bedre 
netværk 

 Øget udveksling af best practise 
  
Aktionerne på idrætsområdet forventes at bidrage til gennemførelsen af den europæiske idrætsuge, som er et initiativ 
iværksat af Kommissionen med henblik på at fremme idræt og fysisk aktivitet i EU i lyset af den faldende deltagelse i 
sådanne aktiviteter. 
 
Det er hensigten, at den europæiske idrætsuge organiseres med følgende koncept: en officiel åbning, et hovedarrangement 
og 4 fokusdage, hver med et forskelligt tema: uddannelse, arbejdsplads, udendørsaktiviteter, idrætsklubber og fitnesscentre. 
Den europæiske idrætsuge vil blandt andre aktiviteter fremme tilrettelæggelse af grænseoverskridende 
oplysningskampagner. 
 
Fra 2017 vil den europæiske idrætsuge blive afholdt fra den 23. til den 30. september. Ud over de aktiviteter, som 
organiseres af Europa-Kommissionen, vil medlemsstaterne også afholde og koordinere nationale uger. 
 
Flere oplysninger om den europæiske idrætsuge i 2017, herunder temaerne, kan findes på http://ec.europa.eu/sport/week/ 
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SAMARBEJDENDE PARTNERSKABER 

HVAD ER FORMÅLET MED SAMARBEJDENDE PARTNERSKABER?  

Samarbejdende partnerskaber gør det muligt at udvikle, overføre og/eller gennemføre innovative output og/eller indgå i 
intensiv formidlings- og udnyttelsesaktiviteter af eksisterende og nye produkter eller innovative idéer inden for idræt og 
fysisk aktivitet. De omfatter forskellige organisationer og aktører i og uden for idrætsverdenen, herunder navnlig offentlige 
myndigheder på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau, idrætsorganisationer, idrætsrelaterede organisationer og 
uddannelsesinstitutioner. Samarbejdende partnerskaber omfatter især innovative projekter, der har til formål at: 
 

 fremme deltagelse i idræt og fysisk aktivitet, navnlig ved at støtte gennemførelsen af Rådets henstilling om 
sundhedsfremmende fysiske aktiviteter og følge EU's retningslinjer for fysisk aktivitet 

 fremme deltagelse i idræt og fysisk aktivitet, navnlig ved at støtte gennemførelsen af den europæiske idrætsuge 
 fremme uddannelse i og gennem idræt med særligt fokus på udvikling af færdigheder og støtte gennemførelsen af 

EU's retningslinjer for dobbelte karrierer for idrætsudøvere 
 fremme frivilligt arbejde på idrætsområdet  
 bekæmpe doping, navnlig i fritidsmiljøer 
 bekæmpe aftalt spil 
 fremme god forvaltning inden for idræt 
 bekæmpe vold og tackle racisme, forskelsbehandling og intolerance i idrætsverdenen  
 tilskynde til social integration og lige muligheder inden for idræt. 

 
Samarbejdende partnerskaber skal fremme oprettelsen og udviklingen af europæiske netværk på idrætsområdet. EU kan 
herved skabe muligheder for øget samarbejde mellem interessenter, som ikke ville have eksisteret uden indgriben fra EU's 
side. Samarbejdende partnerskaber skal desuden fremme synergien med og mellem lokale, regionale, nationale og 
internationale politikker med henblik på at fremme idræt og fysisk aktivitet og løfte idrætsrelaterede udfordringer. 
 
Med de samarbejdende partnerskaber vil Erasmus+ støtte afprøvningen og udviklingen af nye projektformater og nye 
former for tværnationalt samarbejde på idrætsområdet, der kan føre til udvikling af større initiativer, som modtager støtte 
fra nationale finansieringsordninger eller andre europæiske fonde som de europæiske struktur- og investeringsfonde.  
 
Kommissionen vil, via forvaltningsorganet, gennemføre en udvælgelsesrunde om året. 
 

HVILKE AKTIVITETER MODTAGER TILSKUD UNDER DENNE AKTION?  

Erasmus+ giver mulighed for stor fleksibilitet, hvad angår de aktiviteter, som samarbejdende partnerskaber kan gennemføre, 
når blot forslaget dokumenterer, at de valgte aktiviteter er de mest hensigtsmæssige for opnåelsen af de mål, der er fastlagt 
for projektet. Samarbejdende partnerskaber kan normalt gennemføre en lang række aktiviteter, f.eks.:  

 
 netværkssamarbejde mellem centrale interessenter 
 udvikling, kortlægning, promovering og udveksling af god praksis 
 forberedelse, udvikling og gennemførelse af uddannelsesmoduler og -redskaber 
 aktiviteter, som skal forbedre kompetencerne hos formidlere på idrætsområdet og udvikle overvågningen og 

benchmarkingen af indikatorer, især hvad angår fremme af etisk adfærd og adfærdskodekser blandt 
idrætsudøvere 

 aktiviteter, der skal øge bevidstheden om merværdien af idræt og fysisk aktivitet i forhold til den enkeltes 
personlige, sociale og faglige udvikling 

 aktiviteter, som skal fremme innovativ synergi mellem idrætsområdet og sundheds-, uddannelses- og 
ungdomsområdet 

 aktiviteter, der skal sikre større kendskab til idræt som middel til at løfte samfundsmæssige og økonomiske 
udfordringer (indsamling af data, som understøtter førnævnte aktiviteter, undersøgelser, høringer osv.) 

 konferencer, seminarer, møder, arrangementer og oplysningsforanstaltninger til støtte for førnævnte aktiviteter. 

HVEM KAN DELTAGE I ET SAMARBEJDENDE PARTNERSKAB? 

Samarbejdende partnerskaber er åbne for alle typer offentlige institutioner eller NGO'er, som er aktive inden for idræt og 
fysisk aktivitet. Afhængigt af projektets mål skal samarbejdende partnerskaber inddrage et relevant og bredt udvalg af 
partnere for at udnytte deres forskellige erfaringer, profiler og ekspertiser og skabe relevante projektresultater af høj 
kvalitet.  
 
Samarbejdende partnerskaber er målrettet mod samarbejde mellem organisationer, der er etableret i programlande. 
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Et samarbejdende partnerskab skal bestå af:  
 

 ansøgeren/koordinatoren: en organisation, der indgiver projektforslaget på vegne af alle partnerne. Når der 
træffes afgørelse om tilskud til et projekt, bliver ansøgeren/koordinatoren den primære EU-tilskudsmodtager og 
underskriver en tilskudsaftale for flere modtagere på vegne af alle de deltagende organisationer. Som koordinator 
skal ansøgeren: 

o repræsentere de deltagende organisationer og handle på deres vegne i forhold til Kommissionen 
o bære det finansielle og retlige ansvar for den korrekte operationelle, administrative og finansielle 

gennemførelse af hele projektet 
o koordinere det samarbejdende partnerskab i samarbejde med alle de andre projektpartnere. 

 partnere: organisationer, der bidrager aktivt til forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af det 
samarbejdende partnerskab. De enkelte partnere skal underskrive en fuldmagt, hvori de bemyndiger 
koordinatoren til at handle på deres vegne og for deres regning i forbindelse med gennemførelsen af projektet. 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE ET SAMARBEJDENDE PARTNERSKAB?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som et samarbejdsprojekt skal opfylde for at være berettiget til et 
tilskud fra Erasmus+:  

KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Tilskudsberettigede 
deltagende 
organisationer 

Enhver almennyttig organisation eller offentlig instans, der er aktiv inden for idræt og etableret i 
et programland eller i et partnerland hvor som helst i verden (se afsnittet "Tilskudsberettigede 
lande" i del A i denne guide).  
 
Der kan f.eks. være tale om (ikke-udtømmende liste): 

 en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau med ansvar for idrætsområ-
det 

 en national olympisk komité eller et nationalt idrætsforbund  

 en idrætsorganisation på lokalt, regionalt, nationalt, europæisk eller internationalt niveau  

 en national idrætsliga 

 en idrætsklub 

 en organisation eller forening, der repræsenterer idrætsudøvere 

 en organisation eller foreninger, der repræsenterer fagfolk og frivillige på idrætsområdet 
(f.eks. trænere, managere osv.) 

 en organisation, der repræsenterer "idræt for alle"-bevægelsen 

 en organisation, der fremmer fysisk aktivitet 

 en organisation, der repræsenterer den aktive fritidssektor 

 en organisation, der er aktiv på uddannelses- eller ungdomsområdet. 

 

Hvem kan ansøge? 
Enhver deltagende organisation, der er etableret i et programland, kan være ansøger. Den 
pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er 
involveret i projektet. 

Antal deltagende 
organisationer og deres 
profil 

Et samarbejdende partnerskab er tværnationalt og omfatter mindst fem organisationer fra fem 
forskellige programlande. Der er ikke noget loft over antallet af partnere. Der er dog fastsat et 
loft over budgettet for projektets administrations- og udførelsesomkostninger (som svarer til ti 
partnere). Alle deltagende organisationer skal være identificeret på tidspunktet for ansøgningen 
om et tilskud.  

Projektets varighed 
12-36 måneder. Ansøgeren skal vælge varighed i forbindelse med ansøgningen (12, 18, 24, 30 
eller 36 måneder) baseret på projektets mål og den type aktiviteter, der er planlagt i 
mobilitetsperioden. 

Sted(er) for aktiviteten 
Aktiviteterne skal finde sted i hjemlandene for (en eller flere af) de organisationer, der deltager i 
det samarbejdende partnerskab. 



  

 

243 
 

Del B – Samarbejdende partnerskaber 

Hvor ansøger man?  Hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles. 

Hvornår ansøger man? 
Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 6. maj kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes den 1. januar det efterfølgende år.  

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

 
Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger 
om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.  

TILDELINGSKRITERIER 

 
Budgettet (vejledende) vil blive fordelt til de forskellige kategorier af samarbejdende partnerskaber som følger: 
 
 ca. 25 % til prioriteterne 1 og 2 (projekter, der støtter deltagelse i idræt og fysisk) 
 ca. 25 % til prioriteterne 3 og 4 (projekter, der støtter uddannelse i og gennem idræt med særligt fokus på udvikling af 

færdigheder og gennemførelsen af EU's retningslinjer for dobbelte karrierer for idrætsudøvere
166

, og projekter, der 
støtter  frivilligt arbejde på idrætsområdet) 

 ca. 25 % til prioriteterne 5, 6 og 7 (projekter, der støtter integriteten inden for idræt såsom bekæmpelse af doping og 
aftalt spil, og som støtter god forvaltning inden for idræt) 

 ca. 25 % til prioriteterne 8 og 9 (projekter, der har til formål at bekæmpe vold, racisme, forskelsbehandling og intole-
rance inden for idræt, og projekter, der har til formål at tilskynde til social integration og lige muligheder inden for 
idræt). 

 
 
Inden for disse kategorier vil projekterne blive vurderet ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 
(højst 30 point) 

 Forslagets relevans for: 

- målsætninger for de europæiske politikker på idrætsområdet 

- målsætninger og prioriteterne for aktionen (se afsnittet "Hvad er for-
målet med samarbejdende partnerskaber?") 

 I hvor høj grad: 

- forslaget er baseret på en reel og hensigtsmæssig behovsanalyse 

- målsætninger er klart definerede, realistiske og omhandler spørgsmål, 
der er relevante for de deltagende organisationer og målgrupperne 

- forslaget er innovativt og/eller supplerer andre initiativer, der allerede 
er gennemført af de deltagende organisationer 

- forslaget tilfører EU-merværdi gennem resultater, der ikke ville kunne 
opnås ved aktiviteter udelukkende gennemført i de enkelte lande. 

Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 20 point) 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i arbejdsprogrammet, herunder til-
strækkelige forberedelses-, gennemførelses-, overvågnings-, evaluerings- 
og formidlingsfaser 

 Sammenhæng mellem projektmålsætninger, metoden, aktiviteterne og det 
foreslåede budget 

 Den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed 

 Tilstedeværelsen og kvaliteten af styringsforanstaltninger (tidsplanerne, 
tilrettelæggelsen, opgaverne og ansvarsområderne er velafgrænsede og 
realistiske) 

 Tilstedeværelsen og relevansen af foranstaltninger til kvalitetskontrol, som 
skal sikre, at projektet gennemføres med høj kvalitet, rettidigt og inden for 
budgettet 

 I hvor høj grad projektet er omkostningseffektivt og tildeler passende 
midler til de enkelte aktiviteter 

                                                 
166 EU GUIDELINES ON DUAL CAREERS OF ATHLETES (VEDTAGET DEN 28.9.2012 AF EU EXPERT GROUP ON EDUCATION AND TRAINING IN 

SPORT (ISBN 978-92-79-31161-1).   
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Kvaliteten af projektgruppen og 
samarbejdsaftalerne 
(højst 20 point) 

 I hvor høj grad: 

- projektet omfatter en passende sammensætning af supplerende del-
tagende organisationer med den profil, erfaring og ekspertise, der er 
nødvendig for vellykket levering af alle aspekter af projektet, hvis det 
er relevant 

- projektet omfatter personer med ekspertise på relevante områder, 
f.eks. idrætspolitik og -praksis (træning, konkurrencer osv.), akademisk 
ekspertise og evne til at nå ud til et bredere publikum 

- fordelingen af ansvarsområder og opgaver viser alle deltagende orga-
nisationers engagement og aktive bidrag 

- Hvis det er relevant, i hvor høj grad inddragelsen af en deltagende or-
ganisation fra et partnerland tilfører projektet afgørende merværdi 
(hvis denne betingelse ikke er opfyldt, kommer projektet ikke i be-
tragtning til udvælgelse). 

Indvirkning og formidling  
(højst 30 point) 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af projektet 

 Projektets potentielle effekt: 

- på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid 

- på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direk-
te i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau. 

 Kvaliteten af formidlingsplanen, dvs. formålstjenligheden og kvaliteten af 
metoder til deling af projektresultaterne i og uden for de deltagende orga-
nisationer 

 Hvis det er relevant, i hvor høj grad forslaget beskriver, hvordan de produ-
cerede materialer, dokumenter og medier vil blive stillet frit til rådighed og 
udbredt via åbne licenser, idet forslaget ikke må indeholde uforholdsmæs-
sigt store begrænsninger 

 Kvaliteten af planerne for at sikre projektets bæredygtighed, dvs. projek-
tets mulighed for fortsat at have en effekt og skabe resultater, når EU-
tilskuddet er brugt. 

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det 
højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne 
"projektets relevans" og "effekt og formidling" og mindst 10 point for kategorierne "kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse" og "kvaliteten af projektgruppen og samarbejdsaftalerne"). 
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HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER? 

 

Projektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro): 

 

Maksimalt tilskud til samarbejdende partnerskaber: 400 000 EUR 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Projektstyring og 
gennemførelse 

Projektstyring (planlægning, økonomi, koordinering og 
kommunikation mellem partnere osv.), lærings-
/undervisningsmaterialer af begrænset omfang, 
værktøjer, strategier osv., virtuelt samarbejde og lokale 
projektaktiviteter, information og formidling (brochurer, 
foldere, information på internettet osv.).  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Bidrag til 
koordinatororganisationens 
aktiviteter: 

500 EUR pr. måned 

Højst 2 750 EUR pr. 
måned 

 

 

 

Baseret på det samarbejdende 
partnerskabs varighed og antal deltagende 
organisationer 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Bidrag til de øvrige 
deltagende organisationers 
aktiviteter: 

250 EUR pr. organisation pr. 
måned 

Tværnationale 
projektmøder 

Deltagelse i møder mellem projektpartnere afholdt af en 
af de deltagende organisationer med henblik på 
gennemførelse og koordinering. Bidrag til rejse- og 
opholdsomkostninger 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 100-1 999 km: 

575 EUR pr. deltager pr. møde 

 

 

Ved rejseafstand på 2 000 km eller derover:  

760 EUR pr. deltager pr. møde  

 

Betinget: Ansøgere skal begrunde behovet 
for møder med hensyn til antal og 
involverede deltagere. Rejseafstanden skal 
beregnes ved hjælp af Kommissionens 
afstandsberegner. 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Ekstraordinære 
omkostninger 

Bidrag til faktiske omkostninger i forbindelse med 
underentrepriser eller køb af varer og tjenesteydelser 

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis 
forvaltningsorganet anmoder herom. 

Faktiske 
omkostninger  

80 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 

Højst 50 000 EUR pr. projekt (eksklusive 
omkostninger til at stille en finansiel garanti) 

Betinget: Underentrepriser skal være 
forbundet med tjenesteydelser, der ikke 
kan leveres direkte af de deltagende 
organisationer af behørigt begrundede 
årsager. Udstyr må ikke være almindeligt 
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kontorudstyr eller udstyr, der normalt 
anvendes af de deltagende organisationer. 

 

 
  

Øvrige tilskud til store samarbejdende partnerskaber  

Akademiske output 

Akademiske output/håndgribelige projektleverancer 
(retningslinjer, undervisningsmaterialer og materialer om 
ungdomsarbejde, åbne uddannelsesressourcer, IT-
værktøjer, analyser, studier, peer-læringsmetoder, 
undersøgelser og rapporter, opfindelser – f.eks. nye 
idrætslege – osv.)  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

B5.1 pr. leder pr. arbejdsdag på projektet  
Betinget: Personaleomkostninger til 
ledere og administrativt personale 
forventes allerede at være omfattet af 
"projektstyring og gennemførelse". For 
at forhindre mulige overlapninger med 
sådanne poster skal ansøgere begrunde 
type og omfang af 
personaleomkostninger, der ansøges for, 
i forhold til de enkelte foreslåede 
resultater.. 

Resultaterne skal være af høj kvalitet og 
betydeligt omfang, hvis projektet skal 
kunne modtage denne type tilskud. 
Resultaterne bør dokumentere deres 
potentiale til bredere anvendelse og 
udnyttelse og til indvirkning. 

B5.2 pr. 
forsker/underviser/træner/ungdomsarbejder pr. 
arbejdsdag på projektet  

B5.3 pr. tekniker pr. arbejdsdag på projektet 

B5.4 pr. administrativ medarbejder pr. 
arbejdsdag på projektet 

Formidlingsarrangementer 
på idrætsområdet 

Bidrag til de omkostninger, som er forbundet med 
tilrettelæggelsen af nationale og tværnationale 
konferencer, seminarer og arrangementer med det 
formål at udbrede og formidle de akademiske output, 
der er opnået med projektet (eksklusive rejse  og 
opholdsomkostninger til repræsentanter for deltagende 
organisationer, der er involveret i projektet). 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

100 EUR pr. lokal deltager  

(dvs. deltagere fra det land, 
hvor arrangementet finder 
sted) Højst 30 000 EUR 

pr. projekt 

Betinget: Der ydes kun tilskud til et 
formidlingsarrangement, hvis det har 
direkte forbindelse til projektets 
akademiske output. Et projekt uden 
tilskud til akademiske output kan ikke 
modtage tilskud til tilrettelæggelse af 
formidlingsarrangementer. 

200 EUR pr. international 

deltager (dvs. deltagere fra 

andre lande) 
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TABEL A – AKADEMISKE OUTPUT (BELØB I EURO PR. DAG)   

Denne finansiering kan kun bruges til personaleomkostninger for organisationer, der deltager i projektet, til udarbejdelse af akademiske output. Beløbene afhænger af: a) profilen for det personale, der er 
involveret i projektet, og b) hjemlandet for den deltagende organisation, hvis personale er involveret i projektet. 
 

 Leder 
Underviser/kursusl

eder/forsker/ 
Ungdomsarbejder 

Tekniker 
Administrativ 
medarbejder 

 B5.1 B5.2 B5.3 B5.4 

Danmark, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Sverige, Liechtenstein og Norge  294 241 190 157 

 
Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Finland, Det Forenede Kongerige og Island  
 

280 214 162 131 

 
Tjekkiet, Grækenland, Spanien, Cypern, Malta, Portugal og Slovenien  
 

164 137 102 78 

 
Bulgarien, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovakiet, Makedonien 
og Tyrkiet 
 

88 74 55 39 
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TABEL B – AKADEMISKE OUTPUT (BELØB I EURO PR. DAG)   

Denne finansiering kan kun bruges til personaleomkostninger for organisationer, der deltager i projektet, til udarbejdelse af akademiske output. Beløbene afhænger af: a) profilen for det personale, der er 
involveret i projektet, og b) hjemlandet for den deltagende organisation, hvis personale er involveret i projektet. 
 

 Leder 
Underviser/kursusl

eder/forsker/ 
Ungdomsarbejder 

Tekniker Administrativ medarbejder 

 B5.1 B5.2 B5.3 B5.4 

Australien, Canada, Kuwait, Macao, Monaco, Qatar, San Marino, Schweiz og USA 294 241 190 157 

Andorra, Brunei, Japan, New Zealand, Singapore, De Forenede Arabiske Emirater og Vatikanstaten 280 214 162 131 

Bahamas, Bahrain,  Hongkong, Israel, Republikken Korea, Oman, Saudi-Arabien og Taiwan  164 137 102 78 

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Angola, Antigua og Barbuda, Argentina, Armenien, Aserbajdsjan, 
Bangladesh, Barbados, Chile, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnien-Herzegovina, 
Botswana, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Cameroun, Kap Verde, Den 
Centralafrikanske Republik, Tchad, Kina, Colombia, Comorerne, Congo (Brazzaville), Congo 
(Kinshasa), Cookøerne, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Dominica, Den Dominikanske Republik, 
Østtimor, Ecuador, Egypten, El Salvador, Ækvatorialguinea, Eritrea, Etiopien, Fiji, Gabon, Gambia, 
Georgien, Ghana, Grenada, Guatemala, Republikken Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, 
Honduras, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Elfenbenskysten, Jamaica, Jordan, Kasakhstan, Kenya, 
Kiribati, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Kosovo, Kirgisistan, Laos, Libanon, Lesotho, 
Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldiverne, Mali, Marshalløerne, Mauretanien, 
Mauritius, Mexico, Mikronesien, Moldova, Mongoliet, Montenegro, Marokko, Mozambique, 
Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Pakistan, Palau, Palæstina, 
Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Peru, Filippinerne, Rwanda, Samoa, São Tomé and Príncipe, 
Senegal, Serbien, Seychellerne, Sierra Leone, Salomonøerne, Somalia, Sydafrika, Sydsudan, Sri 
Lanka, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Saint Kitts og Nevis, Sudan, Surinam, 
Swaziland, Syrien, Tadsjikistan, Tanzania, Ruslands territorium som anerkendt i henhold til 
folkeretten, Ukraines territorium som anerkendt i henhold til folkeretten, Thailand, Timor Lest – 
Demokratiske Republik, Togo, Tonga, Trinidad og Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, 
Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe 
 

88 74 55 39 
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SMÅ SAMARBEJDENDE PARTNERSKABER 

HVAD ER FORMÅLET MED SMÅ SAMARBEJDENDE PARTNERSKABER?  

Små samarbejdende partnerskaber sætter organisationer i stand til at udvikle og styrke netværk, øge deres kapacitet til at 
operere på et tværnationalt niveau, udveksle god praksis, imødegå idéer og metoder på forskellige områder inden for idræt 
og fysisk aktivitet. Udvalgte projekter kan også udvikle konkrete output og forventes at formidle resultaterne af aktiviteter, 
om end på en måde der er proportionel med projektets mål og omfang. Små samarbejdende partnerskaber omfatter 
forskellige organisationer, herunder navnlig offentlige myndigheder på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau, 
idrætsorganisationer, idrætsrelaterede organisationer og uddannelsesinstitutioner. Små samarbejdende partnerskaber har 
primært til formål at sikre en fortsættelse af "Prepatory Actions 2013" og er især innovative projekter, der har til formål at: 
 
 tilskynde til social integration og lige muligheder inden for idræt. 
 fremme traditionelle europæiske idrætsgrene og lege 
 støtte mobilitet af frivillige, trænere, ledere og personale i almennyttige idrætsorganisationer  
 beskytte atleter, især unge, fra sundheds- og sikkerhedsmæssige risici ved at forbedre trænings- og konkurrencevilkår 
 fremme uddannelse i og gennem idræt med særligt fokus på udvikling af færdigheder. 
 
Små samarbejdende partnerskaber skal fremme oprettelsen og udviklingen af europæiske netværk på idrætsområdet. EU 
kan herved skabe muligheder for øget samarbejde mellem interessenter, som ikke ville have eksisteret uden indgriben fra 
EU's side. Små samarbejdende partnerskaber skal desuden fremme synergien med og mellem lokale, regionale, nationale og 
internationale politikker med henblik på at fremme idræt og fysisk aktivitet og løfte idrætsrelaterede udfordringer. 
 
Små samarbejdende partnerskaber skal omfatte mindst én lokal eller regional idrætsforening.  
 
Kommissionen vil, via forvaltningsorganet, gennemføre en udvælgelsesrunde om året. 
 

HVILKE AKTIVITETER MODTAGER TILSKUD UNDER DENNE AKTION?  

Erasmus+ giver mulighed for stor fleksibilitet, hvad angår de aktiviteter, som små samarbejdende partnerskaber kan 
gennemføre, når blot forslaget dokumenterer, at de valgte aktiviteter er de mest hensigtsmæssige for opnåelsen af de mål, 
der er fastlagt for projektet. Samarbejdende partnerskaber kan normalt gennemføre en lang række aktiviteter, f.eks.:  

 
 netværkssamarbejde mellem centrale interessenter 
 udvikling, kortlægning, promovering og udveksling af god praksis 
 forberedelse, udvikling og gennemførelse af uddannelsesmoduler og -redskaber 
 aktiviteter, der skal øge bevidstheden om merværdien af idræt og fysisk aktivitet i forhold til den enkeltes 

personlige, sociale og faglige udvikling 
 aktiviteter, som skal fremme innovativ synergi mellem idrætsområdet og sundheds-, uddannelses- og 

ungdomsområdet 
 aktiviteter, der skal sikre større kendskab til idræt som middel til at løfte samfundsmæssige og økonomiske 

udfordringer (indsamling af data, som understøtter førnævnte aktiviteter, undersøgelser, høringer osv.) 
 konferencer, seminarer, møder, arrangementer og oplysningsforanstaltninger til støtte for førnævnte aktiviteter. 

HVEM KAN DELTAGE I SMÅ SAMARBEJDENDE PARTNERSKABER? 

Små samarbejdende partnerskaber er åbne for alle typer offentlige institutioner eller NGO'er, som er aktive inden for idræt 
og fysisk aktivitet. Afhængigt af projektets mål skal samarbejdende partnerskaber inddrage et relevant og bredt udvalg af 
partnere for at udnytte deres forskellige erfaringer, profiler og ekspertiser og skabe relevante projektresultater af høj 
kvalitet.  
 
Små samarbejdende partnerskaber er målrettet mod samarbejde mellem organisationer, der er etableret i programlande. 
 
 
Små samarbejdende partnerskaber skal bestå af:  
 

 ansøgeren/koordinatoren: en organisation, der indgiver projektforslaget på vegne af alle partnerne. Når der 
træffes afgørelse om tilskud til et projekt, bliver ansøgeren/koordinatoren den primære EU-tilskudsmodtager og 
underskriver en tilskudsaftale. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. Som 
koordinator skal ansøgeren: 

o repræsentere de deltagende organisationer og handle på deres vegne i forhold til Kommissionen 



  
 

 

250 
 

Programguide  

o bære det finansielle og retlige ansvar for den korrekte operationelle, administrative og finansielle 
gennemførelse af hele projektet 

o koordinere det samarbejdende partnerskab i samarbejde med alle de andre projektpartnere. 
o modtage det finansielle EU-tilskud fra Erasmus+ og være ansvarlig for at fordele midlerne mellem de 

partnere, der er involveret i projektet. 
 partnere: organisationer, der bidrager til forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af det lille 

samarbejdende partnerskab.  
 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE ET LILLE SAMARBEJDENDE PARTNERSKAB?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som et lille samarbejdsprojekt skal opfylde for at være berettiget til et 
tilskud fra Erasmus+:  

KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Tilskudsberettigede 
deltagende 
organisationer 

Enhver almennyttig organisation eller offentlig instans, der er aktiv inden for idræt og etableret i 
et programland eller i et partnerland hvor som helst i verden (se afsnittet "Tilskudsberettigede 
lande" i del A i denne guide).  
 
Der kan f.eks. være tale om (ikke-udtømmende liste): 

 en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau med ansvar for idrætsområ-
det 

 en national olympisk komité eller et nationalt idrætsforbund  

 en idrætsorganisation på lokalt, regionalt eller nationalt niveau  

 en national idrætsliga 

 en idrætsklub 

 en organisation eller forening, der repræsenterer idrætsudøvere 

 en organisation eller foreninger, der repræsenterer fagfolk og frivillige på idrætsområdet 
(f.eks. trænere, managere osv.) 

 en organisation, der repræsenterer "idræt for alle"-bevægelsen 

 en organisation, der fremmer fysisk aktivitet 

 en organisation, der repræsenterer den aktive fritidssektor 

 

Hvem kan ansøge? 
Enhver deltagende organisation, der er etableret i et programland, kan være ansøger. Den 
pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er 
involveret i projektet. 

Antal deltagende 
organisationer og deres 
profil 

Et lille samarbejdende partnerskab er tværnationalt og omfatter mindst tre organisationer fra 
tre forskellige programlande. Der er ikke noget loft over antallet af partnere. Der er dog fastsat 
et loft over budgettet for projektets administrations- og udførelsesomkostninger (som svarer til 
fem partnere). Alle deltagende organisationer skal være identificeret på tidspunktet for 
ansøgningen om et tilskud.  

Projektets varighed 
12-24 måneder. Ansøgeren skal vælge varighed i forbindelse med ansøgningen (12, 18 eller 24 
måneder) baseret på projektets mål og den type aktiviteter, der er planlagt i 
mobilitetsperioden. 

Sted(er) for aktiviteten 
Aktiviteterne skal finde sted i hjemlandene for (en eller flere af) de organisationer, der deltager i 
det samarbejdende partnerskab. 

Hvor ansøger man?  Hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles. 

Hvornår ansøger man? 
Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 6. april kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes den 1. januar det efterfølgende år.  

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 
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Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger 
om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.  
 
 

TILDELINGSKRITERIER 

Inden for disse kategorier vil projekterne blive vurderet ud fra følgende kriterier:  
 

Projektets relevans 
(højst 30 point) 

 Forslagets relevans for: 

- målsætninger for de europæiske politikker på idrætsområdet 

- målsætninger og prioriteterne for aktionen (se afsnittet "Hvad er for-
målet med samarbejdende partnerskaber?") 

 I hvor høj grad: 

- forslaget er baseret på en reel og hensigtsmæssig behovsanalyse 

- målsætninger er klart definerede, realistiske og omhandler spørgsmål, 
der er relevante for de deltagende organisationer og målgrupperne 

- forslaget er innovativt og/eller supplerer andre initiativer, der allerede 
er gennemført af de deltagende organisationer 

- forslaget tilfører EU-merværdi gennem resultater, der ikke ville kunne 
opnås ved aktiviteter udelukkende gennemført i de enkelte lande. 

Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 20 point) 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i arbejdsprogrammet, herunder til-
strækkelige forberedelses-, gennemførelses-, overvågnings-, evaluerings- 
og formidlingsfaser 

 Sammenhæng mellem projektmålsætninger, metoden, aktiviteterne og det 
foreslåede budget 

 Den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed 

 Tilstedeværelsen og kvaliteten af styringsforanstaltninger (tidsplanerne, 
tilrettelæggelsen, opgaverne og ansvarsområderne er velafgrænsede og 
realistiske) 

 Tilstedeværelsen og relevansen af foranstaltninger til kvalitetskontrol, som 
skal sikre, at projektet gennemføres med høj kvalitet, rettidigt og inden for 
budgettet 

 I hvor høj grad projektet er omkostningseffektivt og tildeler passende 
midler til de enkelte aktiviteter 

Kvaliteten af projektgruppen og 
samarbejdsaftalerne 
(højst 20 point) 

 I hvor høj grad: 

- projektet omfatter en passende sammensætning af supplerende del-
tagende organisationer med den profil, erfaring og ekspertise, der er 
nødvendig for vellykket levering af alle aspekter af projektet, hvis det 
er relevant 

- projektet omfatter personer med ekspertise på relevante områder, 
f.eks. idrætspolitik og -praksis (træning, konkurrencer osv.), akademisk 
ekspertise og evne til at nå ud til et bredere publikum 

- fordelingen af ansvarsområder og opgaver viser alle deltagende orga-
nisationers engagement og aktive bidrag 

- Hvis det er relevant, i hvor høj grad inddragelsen af en deltagende or-
ganisation fra et partnerland tilfører projektet afgørende merværdi 
(hvis denne betingelse ikke er opfyldt, kommer projektet ikke i be-
tragtning til udvælgelse). 

Indvirkning og formidling  
(højst 30 point) 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af projektet 

 Projektets potentielle effekt: 

- på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid 

- på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direk-
te i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau. 

 Kvaliteten af formidlingsplanen, dvs. formålstjenligheden og kvaliteten af 
metoder til deling af projektresultaterne i og uden for de deltagende orga-
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nisationer 

 Hvis det er relevant, i hvor høj grad forslaget beskriver, hvordan de produ-
cerede materialer, dokumenter og medier vil blive stillet frit til rådighed og 
udbredt via åbne licenser, idet forslaget ikke må indeholde uforholdsmæs-
sigt store begrænsninger 

 Kvaliteten af planerne for at sikre projektets bæredygtighed, dvs. projek-
tets mulighed for fortsat at have en effekt og skabe resultater, når EU-
tilskuddet er brugt. 

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det 
højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne 
"projektets relevans" og "effekt og formidling" og mindst 10 point for kategorierne "kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse" og "kvaliteten af projektgruppen og samarbejdsaftalerne"). 
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HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER?  

Projektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro):  
 

Maksimalt tilskud til små samarbejdende partnerskaber: 60 000 EUR 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Projektstyring og 
gennemførelse 

Projektstyring (planlægning, økonomi, 
koordinering og kommunikation mellem 
partnere osv.), lærings-/undervisningsmaterialer 
af begrænset omfang, værktøjer, strategier osv., 
virtuelt samarbejde og lokale projektaktiviteter, 
information og formidling (brochurer, foldere, 
information på internettet osv.).  

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Bidrag til 
koordinatororganisationens 
aktiviteter: 

500 EUR pr. måned 

Højst 2 750 EUR pr. 
måned 

 

 

 

Baseret på det lille samarbejdende partnerskabs 
varighed og antal deltagende organisationer 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Bidrag til de øvrige deltagende 
organisationers aktiviteter: 

250 EUR pr. organisation pr. 
måned 

Tværnationale 
projektmøder 

Deltagelse i møder mellem projektpartnere 
afholdt af en af de deltagende organisationer 
med henblik på gennemførelse og koordinering. 
Bidrag til rejse- og opholdsomkostninger 

Bidrag til 
enhedsomkostninger 

Ved rejseafstand på 100-1 999 km: 

575 EUR pr. deltager pr. møde 

 

 

Ved rejseafstand på 2 000 km eller derover:  

760 EUR pr. deltager pr. møde  

 

Betinget: Ansøgere skal begrunde behovet for 
møder med hensyn til antal og involverede 
deltagere. Rejseafstanden skal beregnes ved 
hjælp af Kommissionens afstandsberegner. 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Ekstraordinære 
omkostninger 

Bidrag til faktiske omkostninger i forbindelse med 
underentrepriser eller køb af varer og 
tjenesteydelser 

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis 
forvaltningsorganet anmoder herom. 

Faktiske 
omkostninger  

80 % af de tilskudsberettigede omkostninger. 

Højst 10 000 EUR pr. projekt (eksklusive omkostninger 
til at stille en finansiel garanti) 

Betinget: Underentrepriser skal være forbundet 
med tjenesteydelser, der ikke kan leveres direkte 
af de deltagende organisationer af behørigt 
begrundede årsager. Udstyr må ikke være 
almindeligt kontorudstyr eller udstyr, der normalt 
anvendes af de deltagende organisationer. 
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ALMENNYTTIGE EUROPÆISKE IDRÆTSARRANGEMENTER 

HVAD ER FORMÅLET MED ALMENNYTTIGE EUROPÆISKE IDRÆTSARRANGEMENTER?  

Denne aktion har til formål at støtte:  
 frivillige i idræt 
 social inklusion gennem idræt 
 ligestilling inden for idræt 
 sundhedsfremmende fysiske aktiviteter 
 gennemførelsen af den europæiske idrætsuge. 

 
Kommissionen vil, via forvaltningsorganet, gennemføre en udvælgelsesrunde om året. 
 
For europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje vil budgettet vil blive fordelt til de forskellige kategorier som 
følger: 

 ca. 30 % til arrangementer afholdt under den europæiske idrætsuge 
 ca. 70  % til andre arrangementer (f.eks. fremme af frivillige aktiviteter inden for idræt, social integration gennem 

idræt, ligestilling inden for idræt og sundhedsfremmende fysiske aktiviteter). 
 
Der udvælges ca. fire arrangementer vedrørende gennemførelsen af den europæiske idrætsuge. De bør fokusere på de 
temaer, der er valgt for gennemførelsen af den europæiske idrætsuge (dvs.: uddannelse, arbejdsplads, udendørsaktiviteter, 
idrætsklubber og fitnesscentre). 

 
Der udvælges ca. otte arrangementer, der ikke vedrører den europæiske idrætsuge. For så vidt angår ovennævnte emner 
(dvs. frivillige aktiviteter, social integration, ligestilling og sundhedsfremmende fysiske aktiviteter), bør mindst ét 
arrangement have fokus på den eksterne dimension af idræt (f.eks. idrætsdiplomati), og mindst ét arrangement bør have 
fokus på den rolle, som græsrodsidræt spiller for opfyldelsen af denne aktions mål (frivillige aktiviteter inden for idræt, 
social integration gennem idræt, ligestilling inden for idræt og sundhedsfremmende fysiske aktiviteter).  

 
 

HVAD ER ET ALMENNYTTIGT EUROPÆISK IDRÆTSARRANGEMENT?  

Denne aktion yder finansielt tilskud til:  
- afholdelse af europæiske idrætsarrangementer i ét programland. 
- nationale arrangementer – afholdt samtidig i flere programlande af nonprofitorganisationer eller offentlige instanser, som 
er aktive inden for idræt.  
 
Disse arrangementer forventes at få følgende resultater: 

 øget kendskab til idrættens rolle i at fremme social integration, lige muligheder og sundhedsfremmende fysisk 
aktivitet 

 øget deltagelse i idræt, fysisk aktivitet og frivilligt arbejde.  

HVILKE AKTIVITETER MODTAGER TILSKUD UNDER DENNE AKTION?  

Individuelle organisationer kan få EU-tilskud, hvis de står for forberedelse, tilrettelæggelse og opfølgning i forbindelse med 
et givet arrangement. Følgende standardaktiviteter modtager tilskud under denne aktion (ikke-udtømmende liste): 
 

 forberedelse af arrangementet 
 tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter for idrætsudøvere, trænere, arrangører og frivillige op til arrangementet 
 tilrettelæggelse af arrangementet 
 tilrettelæggelse af aktiviteter i tilknytning til idrætsarrangementet (konferencer, seminarer) 
 gennemførelse af efterfølgende aktiviteter (evalueringer, udarbejdelse af fremtidsplaner) 
 kommunikationsaktiviteter med forbindelse til temaet for arrangementet. 

HVILKE AKTIVITETER ER IKKE TILSKUDSBERETTIGEDE UNDER DENNE AKTION?  

 Idrætskonkurrencer, der afholdes løbende af internationale, europæiske og nationale idrætsforbund/ligaer 
 Professionelle idrætskonkurrencer. 
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HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE ET ALMENNYTTIGT EUROPÆISK IDRÆTSARRANGEMENT?  

Nedenfor findes en oversigt over de formelle kriterier, som et almennyttigt europæisk idrætsarrangement skal opfylde for at 
være berettiget til et tilskud fra Erasmus+: 

KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Hvem kan ansøge? 

En offentlig instans eller almennyttig organisation, der er aktiv inden for idræt, og som er etab-
leret i et programland. Der kan f.eks. være tale om (ikke-udtømmende liste): 

 en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau med ansvar for idrætsområ-
det 

 en idrætsorganisation på lokalt, regionalt, nationalt, europæisk eller internationalt niveau 

 koordinatoren af et nationalt arrangement afholdt som led i et europæisk idrætsarrange-
ment. 

Deltagernes profil 

Europæiske idrætsarrangementer organiseret i et land skal omfatte deltagere til 
arrangementerne fra mindst 12 forskellige programlande 

ELLER 

Idrætsarrangementer afholdt samtidig i flere programlande skal omfatte deltagere fra mindst 
12 forskellige programlande. Denne betingelse er opfyldt, så længe deltagerne er involveret i de 
samlede arrangementer.  

 Alle deltagende organisationer skal være identificeret på tidspunktet for ansøgningen om et 
tilskud. 

Projektets varighed Op til et år (fra forberedelse af arrangementet til opfølgning). 

Datoer for 
arrangementet 

Arrangementet skal finde sted i det efterfølgende år (inden den 31. oktober). 

Hvor ansøger man?  Hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles. 

Hvornår ansøger man? 
Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 6. april kl. 12 (Bruxellestid) for 
projekter, der påbegyndes den 1. november samme år. 

Hvordan ansøger man? Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide. 

 
Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger 
om, hvordan man ansøger, findes i del C i denne guide.  
 
 
 
 
 
 
 

TILDELINGSKRITERIER 

Projekter vurderes ud fra følgende kriterier:  
 



  
 

 

256 
 

Programguide  

Projektets relevans 
(højst 30 point) 

 Forslagets relevans for: 

- målsætninger for de europæiske politikker på idrætsområdet 

- målsætninger og prioriteterne for aktionen (se afsnittet "Hvad er for-
målet med almennyttige europæiske idrætsarrangementer?" ). 

 I hvor høj grad: 

- forslaget er baseret på en reel og hensigtsmæssig behovsanalyse 

- målsætninger er klart definerede, realistiske og omhandler spørgsmål, 
der er relevante for de deltagende organisationer og målgrupperne 

- forslaget er innovativt og/eller supplerer andre initiativer, der allerede 
er gennemført af de deltagende organisationer 

- forslaget tilfører EU-merværdi gennem resultater, der ikke ville kunne 
opnås ved aktiviteter udelukkende gennemført i de enkelte lande. 

Kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse 
(højst 40 point) 

 Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i arbejdsprogrammet, herunder til-
strækkelige forberedelses-, gennemførelses-, overvågnings-, evaluerings- 
og formidlingsfaser 

 Sammenhæng mellem projektmålsætninger, metoden, aktiviteterne og det 
foreslåede budget 

 Den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed 

 I hvor høj grad projektet inddrager personer med ekspertise inden for 
forskellige områder som f.eks. idrætsudøvelse (træning, konkurrencer osv.) 

 Tilstedeværelsen og kvaliteten af styringsforanstaltninger (tidsplanerne, 
tilrettelæggelsen, opgaverne og ansvarsområderne er velafgrænsede og 
realistiske) 

 Tilstedeværelsen og relevansen af foranstaltninger til kvalitetskontrol, som 
skal sikre, at projektet gennemføres med høj kvalitet, rettidigt og inden for 
budgettet 

 I hvor høj grad projektet er omkostningseffektivt og tildeler passende 
midler til de enkelte aktiviteter 

Effekt og formidling (højst 30 point) 

 Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af projektet 

 Projektets potentielle effekt: 

- på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid 

- på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direk-
te i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau. 

 Kvaliteten af formidlingsplanen, dvs. formålstjenligheden og kvaliteten af 
metoder til deling af projektresultaterne i og uden for de deltagende orga-
nisationer 

 Kvaliteten af foranstaltninger til at sikre synlighed og mediedækning af 
arrangementet og EU-tilskuddet 

 
For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det 
højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne 
"projektets relevans" og "effekt og formidling" og mindst 20 point for kategorien "kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse"). 
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HVILKE FINANSIERINGSREGLER GÆLDER?  

Projektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro):  
 

Tilskudsberettigede omkostninger Finansieringsordning Beløb Tildelingsregler 

Aktivitetsomkostninger  

Omkostninger, som er direkte forbundet med 
gennemførelsen af supplerende aktiviteter i 
forbindelse med projektet, herunder: 

 

Tilskudsberettigede direkte omkostninger: 

 Personale 

 Rejser og ophold 

 Udstyr 

 Hjælpematerialer og leverancer 

 Underentrepriser 

 Skatter og afgifter 

 Andre omkostninger 

 

Indirekte omkostninger:  

Et beløb efter fast sats, der ikke overstiger 7 % af 
projektets tilskudsberettigede direkte omkostninger, 
er tilskudsberettiget under indirekte omkostninger 
og repræsenterer tilskudsmodtagerens generelle 
administrationsomkostninger, som kan betragtes 
som hidrørende fra projektet (el- eller 
internetregninger, omkostninger til lokaler, 
omkostninger til fast personale osv.) 

Faktiske omkostninger  

Maksimalt tilskud:  

 I forbindelse med almennyttige europæiske 
idrætsarrangementer, som afholdes under 
den europæiske idrætsuge: 300.000 EUR  
 

 I forbindelse med almennyttige europæiske 
idrætsarrangementer uden forbindelse med 
den europæiske idrætsuge: 500. 000 EUR  

 
Højst 80 % af de samlede tilskudsberettigede 
omkostninger 

Betinget: Det budget, der 
ansøges om, stemmer 
overens med de planlagte 
aktiviteter. 
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DEL C – INFORMATION TIL ANSØGERNE 

Alle de organisationer (inklusive uformelle grupper), der ønsker at indsende et projektforslag for at få EU-tilskud under 
Erasmus+, opfordres til at læse dette afsnit grundigt. Det er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i afsnit VI i 
finansforordningen

167
, der gælder for EU's almindelige budget (herefter benævnt "EU's finansforordning") og i henhold til 

dennes gennemførelsesbestemmelser.  
 
Enkeltpersoner kan ikke indsende projektforslag under Erasmus+, medmindre de gør det på vegne af en gruppe af (mindst 
fire) unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, idet der ikke nødvendigvis skal være tale om en ungdomsorganisation 
(herefter benævnt "uformel gruppe af unge").  
 

HVORDAN INDSENDER MAN EN ANSØGNING TIL ERASMUS+? 

Når man vil indsende et projektforslag til Erasmus+, skal man følge nedenstående fire trin: 
 

 Alle de organisationer, der er involveret i ansøgningen, skal tilmelde sig på deltagerportalen og modtager en 
deltagerkode (Participant Identification Code – PIC). Organisationer/grupper, der allerede har fået en deltagerkode 
via deres deltagelse i andre EU-programmer, behøver ikke at tilmelde sig igen. Deltagerkoden fra den tidligere 
tilmelding kan også benyttes i ansøgninger om tilskud fra Erasmus+. 

 tjekke, at de opfylder programmets kriterier for den relevante aktion/det relevante område 
 tjekke, at de opfylder de økonomiske betingelser 
 udfylde og indsende ansøgningsskemaet. 

TRIN 1: TILMELD ORGANISATIONEN PÅ DELTAGERPORTALEN 

Alle de organisationer, der er involveret i ansøgningen, skal tilmelde sig og angive deres grundlæggende juridiske og 
finansielle data på Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal, hvis det ikke allerede er 
sket.  
 
For at tilmelde sig på deltagerportalen skal den person, der repræsenterer en organisation (eller en uformel gruppe af 
unge), gøre følgende: 
 

 oprette en ECAS-konto (medmindre den person, der repræsenterer organisationen/gruppen, allerede har en 
konto). Der kan oprettes en ny ECAS-konto via nedenstående hjemmeside:  
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

 
 gå til deltagerportalen på 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html, og tilmeld sig på 
vegne af organisationen/gruppen. Vejledning og ofte stillede spørgsmål findes på deltagerportalen. 

 
Organisationen/gruppen skal blot tilmelde sig én gang på deltagerportalen.  Når tilmeldingen er registreret, modtager 
organisationen/gruppen en deltagerkode. Deltagerkoden, som er en unik identifikator og nødvendig for at indgive 
ansøgninger, gør det muligt for organisationen/gruppen at udfylde det elektroniske ansøgningsskema til Erasmus+ på en 
enkel måde (hvis deltagerkoden indtastes i skemaet, vises alle de oplysninger, som organisationen/gruppen indgav i 
forbindelse med tilmeldingen, automatisk i skemaet). 
 

BEVIS FOR JURIDISK FORM OG FINANSIEL KAPACITET 

På tilmeldingstidspunktet skal organisationerne også uploade følgende dokumenter i deltagerportalen: 
 
 skemaet Juridisk enhed (kan downloades fra Kommissionens hjemmeside: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm) 
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 EU's finansforordning kan findes på:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:DA:PDF  

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:DA:PDF
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 bankoplysningsskemaet: Udfyld det skema, der gælder det land, hvor banken har hovedsæde, også selv om 
ansøgerorganisationen er officielt registreret i et andet land (skemaet kan downloades fra: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm). 

 
Hvis der er tale om tilskud på over 60 000 EUR, skal ansøgerne eventuelt uploade særlige dokumenter for at bevise deres 
finansieringsevne. Se flere oplysninger i afsnittet "Udvælgelseskriterier" nedenfor.   
 
Der skal kun indleveres et bankoplysningsskema for den ansøgende organisation (dvs. ikke for partnerorganisationerne).  

TRIN 2: TJEK AT PROGRAMMETS KRITERIER ER OPFYLDT  

En deltagende organisation skal under udviklingen af sit projekt, og før den søger om EU-tilskud, tjekke, at projektet 
opfylder tilskudsberettigelses-, udelukkelses-, udvælgelses- og tildelingskriterierne. 

KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE 

Kriterierne for tilskudsberettigelse vedrører hovedsagelig projektets art og typen af aktiviteter (herunder varighed, 
deltagende organisationer mv.), målgruppe (f.eks. deltagernes juridiske form og antal) og betingelserne for at søge tilskud til 
et sådant projekt (fristerne for indsendelse, korrekt udfyldelse af ansøgningsskemaet mv.).  
 
For at være tilskudsberettiget skal projektet opfylde alle de kriterier for tilskudsberettigelse, der gælder for den aktion, som 
projektforslaget hører under. Hvis projektet ikke opfylder disse kriterier på ansøgningstidspunktet, vil det blive afvist uden at 
blive vurderet yderligere. Hvis der er tale om mobilitetsaktiviteter og EMJMD-stipendier, hvor der ydes tilskud under Key 
Action 1 eller 2, kan visse tilskudsberettigelseskriterier (varighed, deltagernes profil mv.) undtagelsesvis først efterprøves i 
løbet af projektgennemførelsen eller på tidspunktet for den endelige rapport (og ikke i forbindelse med ansøgningen). I 
forbindelse med ansøgningen vil ansøgeren blive bedt om at erklære, at projektet vil opfylde kriterierne. Hvis det imidlertid 
i forbindelse med gennemførelsen eller den endelige rapport viser sig, at de pågældende kriterier ikke er opfyldt, risikerer 
deltagerne eller aktiviteten at blive erklæret ikke-tilskudsberettiget med den konsekvens, at det EU-tilskud, som projektet 
oprindeligt blev tildelt, nedsættes/annulleres.   
 
De særlige tilskudsberettigelseskriterier, der gælder for hver af aktionerne under Erasmus+, er beskrevet i programguidens 
del B.  

UDELUKKELSESKRITERIER 

I overensstemmelse med artikel 106 og 107 i EU's finansforordning udelukkes en ansøger fra at deltage i Erasmus+, hvis: 
 
a) ansøgeren er gået konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en 
kurator eller en ret, hvis denne er under tvangsakkord uden for konkurs, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, 
eller hvis denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i nationale love eller 
administrative bestemmelser 

b) det ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse er fastslået, at den økonomiske aktør har undladt at 
opfylde sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til 
lovgivningen i det land, hvor denne er etableret, i det land, hvor den ordregivende myndighed befinder sig, eller i det land, 
hvor kontrakten skal gennemføres 

c) det ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse er fastslået, at den økonomiske aktør har begået 
alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet ved at have overtrådt gældende love eller administrative 
bestemmelser eller etiske standarder for det erhverv, som den økonomiske aktør hører under, eller har begået fejl, der har 
en indvirkning på dennes faglige troværdighed, hvis de afspejler forsætlig misligholdelse eller grov uagtsomhed, herunder 
navnlig følgende: 

i) forsætlig eller uagtsom afgivelse af urigtige oplysninger, der er påkrævet til verifikation af, at der ikke foreligger 
udelukkelsesgrunde, eller af, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, eller i forbindelse med gennemførelsen af en kontrakt 

ii) indgåelse af aftaler med andre økonomiske aktører med sigte på at fordreje konkurrencen 

iii) krænkelse af intellektuel ejendomsret 

iv) forsøg på at påvirke beslutningsprocessen hos den ordregivende myndighed i løbet af udbudsproceduren  

v) forsøg på at indhente fortrolige oplysninger om proceduren, der kan give vedkommende uretmæssige fordele i 
forbindelse med udbudsproceduren 

d) det ved en endelig dom er fastslået, at ansøgeren er skyldig i et eller flere af følgende forhold: 

i) svig, som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. juli 1995 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
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ii) bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd 
ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, som udarbejdet ved Rådets retsakt af 
26. maj 1997, og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA samt bestikkelse som defineret i lovgivningen 
i det land, hvor den ordregivende myndighed befinder sig, det land, hvor ansøgeren er etableret, eller det land, hvor 
kontrakten skal gennemføres 

iii) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA 

iv) hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2005/60/EF 

v) terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1 
og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA eller anstiftelse, medvirken eller forsøg på at begå sådanne handlinger som 
omhandlet i nævnte afgørelses artikel 4 

vi) børnearbejde eller andre former for menneskehandel, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/36/EU 

e) ansøgeren har udvist betydelige misligholdelse ved opfyldelsen af væsentlige forpligtelser i forbindelse med 
gennemførelsen af en kontrakt, som finansieres over budgettet, og som har medført kontraktens ophør før aftalt tid, 
anvendelse af konventionalbod eller andre kontraktmæssige sanktioner, eller som er blevet opdaget efter inspektioner, 
revisioner eller undersøgelser ved en anvisningsberettiget, OLAF eller Revisionsretten  

f) det ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse er fastslået, at den økonomiske aktør har begået en 
uregelmæssighed som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 

g) ansøgeren – i mangel af en endelig dom eller, hvor dette er relevant, en endelig administrativ afgørelse – befinder sig i 
en af de situationer, som er omhandlet i punkt c)-f) ovenfor, på grundlag af eksempelvis:  

i. faktiske omstændigheder, der konstateres i forbindelse med revisioner eller undersøgelser, som foretages af 
Revisionsretten, OLAF eller den interne revisionstjeneste eller andre inspektioner, revisioner eller kontroller, som er 
foretaget under den anvisningsberettigedes ansvar ved en EU-institution eller et EU-kontor, -agentur eller -organ  

ii. ikkeendelige administrative afgørelser, der kan omfatte disciplinære foranstaltninger, som træffes af det 
kompetente tilsynsorgan med ansvar for at kontrollere anvendelsen af standarder for erhvervsetik  

iii. afgørelser, som træffes af ECB, EIB, Den Europæiske Investeringsfond eller internationale organisationer  

iv. Kommissionens afgørelser vedrørende overtrædelse af Unionens konkurrenceregler eller en national kompetent 
myndigheds afgørelser vedrørende overtrædelse af Unionens eller national konkurrenceret. 

v. afgørelser om udelukkelse truffet af en EU-institution eller et EU-kontor, -agentur eller -organ. 

h)  når en person, der er medlem af ansøgerens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har repræsentations-, 
beslutnings- eller kontrolbeføjelser i forhold til den pågældende ansøger (herunder virksomhedens bestyrelse og 
medlemmer af ledelsen eller tilsynsorganer og tilfælde, hvor en person har aktiemajoriteten), befinder sig i en eller flere af 
de situationer, der er omhandlet i punkt c)-f) ovenfor  

i) når en juridisk eller fysisk person, der hæfter ubegrænset for den pågældende ansøgers gæld, befinder sig i en eller flere 
af de situationer, der er omhandlet i punkt a) eller b) ovenfor.  

Hvis en ansøger befinder sig i en af de ovennævnte udelukkelsessituationer, bør vedkommende angive de foranstaltninger, 
der er truffet for at afhjælpe udelukkelsessituationen, og derved dokumentere sin pålidelighed. De kan omfatte f.eks. 
tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger til forebyggelse af yderligere forekomst, kompensation for 
skade eller betaling af bøder. Dette gælder ikke for situationer nævnt i punkt d) ovenfor. 

I de situationer, der er nævnt i punkt c)-f) ovenfor, kan det nationale agentur eller forvaltningsorganet, i mangel af en 
endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse, foreløbigt udelukke en ansøger fra deltagelse i en indkaldelse, hvis 
vedkommendes deltagelse ville udgøre en alvorlig og overhængende trussel mod Unionens finansielle interesser.  

 
Hvis der for den aktion, der er omhandlet i ansøgerens forslag, er fastsat særlige bestemmelser om deltagelse af tilknyttede 
enheder, gælder de samme udelukkelseskriterier for de tilknyttede enheder. 

Udelukkelse fra denne procedure og administrative sanktioner (udelukkelse eller økonomiske sanktioner) kan pålægges 
ansøgere eller tilknyttede enheder, hvis en af de erklæringer eller oplysninger, der er afgivet som betingelse for deltagelse i 
denne procedure, viser sig at være falsk.  

Det nationale agentur eller forvaltningsorganet kan på sit websted offentliggøre følgende oplysninger vedrørende 

udelukkelsen og de eventuelle økonomiske sanktioner i de tilfælde, der er nævnt i punkt c), d), e) og f) ovenfor: 

a) navnet på den pågældende ansøger 

b) udelukkelsessituationen 

c) varigheden af udelukkelsen og/eller beløbet for den økonomiske sanktion. 
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Disse udelukkelseskriterier gælder ansøgere under alle aktionerne i Erasmus+. For at attestere, at de ikke befinder sig i en af 
ovennævnte situationer, skal ansøgere til EU-tilskud på over 60 000 EUR afgive en erklæring på tro og love om, at de ikke 
befinder sig i nogen af de ovennævnte situationer. Denne erklæring på tro og love skal stå i et særligt afsnit i eller vedlægges 
som bilag til ansøgningsskemaet.  
 
Hvis der er tale om forslag, der indsendes på vegne af et konsortium af partnere, gælder de beskrevne kriterier for alle de 
organisationer, der deltager i projektet.  
 
I henhold til artikel 106-109 i finansforordningen kan ansøgere, som har afgivet urigtige oplysninger, eller som tidligere i 
forbindelse med tildeling af et tilskud er fundet skyldige i grov misligholdelse, pålægges administrative eller økonomiske 
sanktioner

168
. 

 
Desuden mener Kommissionen, at følgende organisationer befinder sig eller kan befinde sig i en interessekonflikt og derfor 
ikke kan deltage i gennemførelsen af de aktioner, der er omfattet af programguiden: 
 

 Nationale myndigheder med ansvar for at overvåge nationale agenturer og gennemførelsen af Erasmus+ i deres 
land kan ikke søge om tilskud til eller deltage i aktioner, der forvaltes af nationale agenturer i noget land, men må 
gerne søge om deltagelse (som ansøgere eller partnere) i aktioner, der forvaltes af forvaltningsorganet eller GD 
EAC, medmindre dette er eksplicit udelukket for den pågældende aktion (jf. programguidens del B). 

 

 Nationale agenturer (deres juridiske enheds eneste aktivitet) eller afdelinger i nationale agenturer i juridiske 
enheder, der beskæftiger sig med aktiviteter uden for nationale agenturers ansvarsområde, kan ikke søge om 
tilskud til eller deltage i aktioner, der er omfattet af denne programguide. 

 

 Strukturer og netværk, som er identificeret eller udpeget i Erasmus+ eller et af Kommissionens årlige 
arbejdsprogrammer for gennemførelsen af Erasmus+ til specifikt at modtage økonomisk tilskud fra Kommissionen 
i forbindelse med implementeringen af Erasmus+, og som har den juridiske enhed, der også er vært for det 
nationale agentur, som vært, kan ikke ansøge om eller deltage i en aktion, der forvaltes af nationale agenturer for 
Erasmus+ i noget land, men må gerne søge om deltagelse (som ansøgere eller partnere) i aktioner, der forvaltes af 
forvaltningsorganet eller GD EAC, medmindre dette er eksplicit udelukket for den pågældende aktion (jf. 
programguidens del B). De skal, før de kan tildeles et tilskud eller en kontrakt, kunne dokumentere, at de ikke 
befinder sig i en interessekonflikt, enten fordi de har truffet sikkerhedsforanstaltninger, eller fordi de internt er 
organiseret således, at der er en klar adskillelse af interesser. Derudover skal omkostningerne og indtægterne for 
hver aktion eller aktivitet, for hvilken EU-midlerne er tildelt, angives. Beslutningen om, hvorvidt der er tilstrækkelig 
dokumentation for, at de ikke befinder sig i en interessekonflikt, træffes af forvaltningsorganet eller GD EAC på 
deres eget ansvar. 

 

 Juridiske enheder, som er vært for nationale agenturer af Erasmus+, men som beskæftiger sig med andre 
aktiviteter i eller uden for området af Erasmus+, og enheder med tilknytning til disse juridiske enheder kan ikke 
søge om tilskud til eller deltage i aktioner, der forvaltes af nationale agenturer i noget land, men må i princippet 
gerne søge om deltagelse i aktioner, der forvaltes af forvaltningsorganet eller GD EAC, medmindre dette er 
udtrykkeligt udelukket for den pågældende aktion (jf. programguidens del B). De skal dog, inden de tildeles et 
tilskud eller en kontrakt, dokumentere, at de ikke befinder sig i en interessekonflikt, enten fordi de har truffet 
sikkerhedsforanstaltninger, eller fordi der internt er organiseret således, at der er en klar adskillelse af interesser 
(f.eks. et minimum af regnskabsadskillelse, adskillelse af rapportering og beslutningstagning, foranstaltninger med 
henblik på at forhindre adgang til fortrolige oplysninger). Derudover skal omkostningerne og indtægterne for hver 
aktion eller aktivitet, for hvilken EU-midlerne er tildelt, angives. Beslutningen om, hvorvidt der er tilstrækkelig 
dokumentation for, at de ikke befinder sig i en interessekonflikt, træffes af institutionen på eget ansvar.  

 

UDVÆLGELSESKRITERIER 

På baggrund af udvælgelseskriterierne vurderer det nationale agentur eller forvaltningsorganet ansøgerens 
finansieringsevne og evne til at gennemføre projektet.  

FINANSIERINGSEVNE 

Med finansieringsevne menes, at ansøgerne skal råde over stabile finansieringskilder, som er tilstrækkelige til, at de kan 
opretholde deres aktiviteter i hele projektperioden eller i hele det regnskabsår, hvori der ydes tilskud, og til, at de kan 
deltage i finansieringen af projektet. 
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 Bortset fra aktioner, der gennemføres af nationale agenturer. 
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Finansieringsevnen skal ikke verificeres, når der er tale om: 
 

 offentlige organer
169

 
 internationale organisationer. 

 
Hvis andre typer organisationer (dvs. andre end de ovenfor omtalte) indsender ansøgninger om EU-tilskud, der ikke 
overstiger 60 000 EUR, skal disse ansøgere afgive en erklæring på tro og love om, at de har tilstrækkelig finansieringsevne til 
at gennemføre projektet. Denne erklæring på tro og love skal stå i et særligt afsnit i ansøgningsskemaet. 
 
Hvis andre typer organisationer indsender ansøgninger om EU-tilskud, der overstiger 60 000 EUR, skal disse ansøgere, ud 
over erklæringen på tro og love, også indsende følgende dokumenter via deltagerportalen:  
 

 Ved aktioner, der forvaltes af nationale agenturer: deres resultatopgørelse og balance for det senest afsluttede 
regnskabsår. 

 Ved aktioner, der forvaltes af forvaltningsorganet: et skema vedrørende finansieringsevne udfyldt med de 
relevante lovpligtige regnskabstal og regnskaber (herunder resultatopgørelse, balance og andre relevante bilag) 
for mindst de seneste to afsluttede regnskabsår. 

 Enheder, der ikke kan indsende disse dokumenter, fordi de er nyoprettede, kan i stedet indsende en finansiel 
erklæring eller en forsikringserklæring med angivelse af deres erhvervsansvarsdækning.  

 
Organisationerne skal uploade disse dokumenter til deltagerportalen, når de tilmelder sig på portalen (se afsnittet "Trin 1: 
Tilmelding på deltagerportalen" ovenfor), eller inden den frist, der er angivet for den specifikke aktion under Erasmus+.  
 
Hvis der er tvivl om, hvorvidt der er tilstrækkelig finansieringsevne hos en eller flere af de deltagende organisationer, der 
medvirker i et projekt, hvis forslaget er indsendt på vegne af et konsortium af partnere, kan det nationale agentur eller 
forvaltningsorganet bede disse om at indsende de samme dokumenter.  
  
Hvis ansøgningen vedrører tilskud til et projekt, hvor beløbet overstiger 750 000 EUR, kan en revisionsrapport udarbejdet af 
en ekstern autoriseret revisor i tillæg til ovennævnte være påkrævet. I denne rapport skal regnskabet for det senest 
afsluttede regnskabsår attesteres.  
 
Hvis det nationale agentur eller forvaltningsorganet efter at have analyseret disse dokumenter mener, at den nødvendige 
finansieringsevne ikke er tilstrækkeligt godtgjort eller ikke er tilfredsstillende, kan det: 
 

 udbede sig yderligere oplysninger 
 foreslå en tilskudskontrakt eller tilskudsafgørelse med en forskudsbetaling, der er dækket af en finansiel garanti

170
  

 foreslå en tilskudskontrakt eller tilskudsafgørelse uden forskudsbetaling eller med nedsat forskudsbetaling 
 foreslå en tilskudskontrakt eller tilskudsafgørelse med en forskudsbetaling, der udbetales i flere rater 
 afvise ansøgningen. 

EVNE TIL AT GENNEMFØRE PROJEKTET 

Med evne til at gennemføre projektet menes, at ansøgerne skal have de nødvendige faglige kompetencer og kvalifikationer 
til at realisere det foreslåede projekt. Ansøgerne skal afgive en erklæring på tro og love om, at de har tilstrækkelig evne til at 
gennemføre projektet. Hvis det er angivet i ansøgningsskemaet, og hvis tilskuddet overstiger 60 000 EUR, kan ansøgerne 
desuden blive bedt om at indsende CV for nøglepersonerne i projektet som bevis for, at de har den relevante 
erhvervserfaring eller andre dokumenter, der understøtter disse forhold, f.eks.: 

 En liste over relevante publikationer af det vigtigste hold 
 En udtømmende liste over tidligere gennemførte projekter og aktiviteter, og som var forbundet til det politiske 

område eller til den særlige aktion.  

TILDELINGSKRITERIER 

Med udgangspunkt i tildelingskriterierne kan det nationale agentur eller forvaltningsorganet vurdere kvaliteten af de 
projektforslag, der indsendes under Erasmus+.  
 

                                                 
169 Herunder skoler, videregående uddannelsesinstitutioner og organisationer inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom 
og idræt, der har modtaget over 50 % af deres årlige indtægter via offentlige kilder i løbet af de foregående to år, og som betragtes som 
værende i besiddelse af den finansielle, faglige og administrative kapacitet til at gennemføre aktiviteter under programmet. 
170 Garantien kan erstattes af en personlig selvskyldnerkaution eller af en garanti med solidarisk hæftelse stillet af flere deltagende organisationer, som også 
modtager støtte under projektet. 
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Inden for rammerne af den enkelte aktions budget vil tilskuddene blive tildelt de projekter, der opfylder disse kvalitative 
kriterier bedst. 
 
Alle de tildelingskriterier, der gælder for hver af aktionerne under Erasmus+, er beskrevet i programguidens del B.  

TRIN 3: TJEK AT DE ØKONOMISKE BETINGELSER ER OPFYLDT  

TILSKUDSTYPER 

Tilskuddet kan være én af følgende typer
171

: 
 

 refusion af en bestemt andel af de tilskudsberettigede omkostninger: f.eks. det beløb, som ydes inden for 
rammerne af strategiske partnerskaber til dækning af de yderligere omkostninger, der er forbundet med 
deltagelsen af personer med særlige behov 

 refusion på baggrund af bidrag til enhedsomkostninger: f.eks. det beløb, der ydes som individuelt tilskud i 
mobilitetsprojekter inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsområdet 

 fast beløb: f.eks. det beløb, der ydes som tilskud til gennemførelsen af supplerende aktiviteter under Jean 
Monnet-programmet 

 fast sats: f.eks. det beløb, der ydes til dækning af indirekte omkostninger til idrætsarrangementer, der 
gennemføres med gevinst for øje 

 en kombination af ovennævnte. 
 
Den finansieringsordning, der anvendes under Erasmus+, giver for det meste tilskud baseret på refusion på baggrund af 
bidrag til enhedsomkostninger. Denne type tilskud gør det lettere for ansøgerne at beregne det ønskede tilskudsbeløb og 
fremmer en realistisk finansiel planlægning af projektet.  
 
Du kan se, hvilken type tilskud der anvendes til den enkelte finansieringspost i de aktioner af Erasmus+, der er omfattet af 
denne guide, i finansieringsregel-tabellerne i del B (kolonnen "finansieringsordning").   

PRINCIPPER, DER GÆLDER FOR EU-TILSKUD 

FORBUD MOD TILDELING AF TILSKUD MED TILBAGEVIRKENDE KRAFT 

Der kan ikke ydes EU-tilskud med tilbagevirkende kraft til allerede afsluttede projekter. 
 
EU-tilskud til et projekt, der allerede er igangsat, kan kun ydes, hvis ansøgeren kan godtgøre, at det har været nødvendigt at 
starte projektet, før tilskudskontrakten var underskrevet eller tilskudsafgørelsen var bekendtgjort. I disse tilfælde må de 
tilskudsberettigede omkostninger ikke have været afholdt forud for den dato, hvor ansøgningen indsendes.  
 
Hvis ansøgeren påbegynder gennemførelsen af projektet, før tilskudskontrakten er underskrevet eller tilskudsafgørelsen 
bekendtgjort, sker det på ansøgerens risiko. 

FORBUD MOD KUMULERING AF TILSKUD 

Den enkelte tilskudsmodtager må kun tildeles ét tilskud over EU's budget til det enkelte projekt. De samme omkostninger 
kan under ingen omstændigheder finansieres to gange over EU's budget.  
 
For at undgå risikoen for dobbeltfinansiering skal ansøgeren i det relevante afsnit på ansøgningsformularen angive kilderne 
til og beløbene for al anden finansiering, som ansøgeren har modtaget eller ansøgt om i årets løb, uanset om det er til det 
samme projekt eller et andet projekt, herunder driftstilskud. 
 
Identiske eller næsten identiske ansøgninger – der indsendes af den samme ansøger eller andre partnere i samme 
konsortium – vil blive underkastet en særlig vurdering for at udelukke risikoen for dobbeltfinansiering. 
 
For decentrale aktioner, der forvaltes af de nationale agenturer for Erasmus+, afvises alle ansøgninger, der indsendes to eller 
flere gange af samme ansøger eller samme konsortium, uanset om de indsendes til det samme agentur/organ eller til 
forskellige agenturer/organer. Hvis den samme ansøgning eller en ansøgning, der ligner den meget, indsendes af andre 
ansøgere eller konsortia, kontrolleres ansøgningen nøje, og den kan også blive afvist af samme grund. 

                                                 
171 Kommissionens afgørelse C(2013)8550 af 4. december 2013 om refusion efter fast beløb, efter enhedsomkostninger og efter fast sats under Erasmus+-
programmet", (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2013_8550.pdf). 
 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2013_8550.pdf
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REGLEN OM INGEN FORTJENESTE OG KRAV OM MEDFINANSIERING 

Et tilskud, der finansieres af EU-budgettet, må ikke have til formål eller som resultat, at der genereres fortjeneste inden for 
rammerne af det projekt, som modtageren gennemfører. "Fortjeneste" defineres som det beløb, hvormed indtægterne 
overstiger de tilskudsberettigede omkostninger, som modtageren har afholdt på det tidspunkt, hvor saldoen skal udlignes

172
. 

Reglen om, at der ikke må opnås fortjeneste, gælder ikke tilskud til enhedsomkostninger, omkostninger i faste beløb eller 
efter fast sats, herunder stipendier, ligesom den ikke gælder ansøgninger om tilskud, der ikke overstiger 60 000 EUR. Ved 
beregning af den fortjeneste, som tilskuddet har genereret, vil medfinansiering i form af naturalydelser ikke blive 
medregnet. 
 
Et EU-tilskud er endvidere tænkt som et incitament til at gennemføre et projekt, der ikke ville kunne lade sig gøre uden EU-
tilskud, og er baseret på princippet om medfinansiering. Medfinansiering betyder, at EU-tilskuddet ikke må finansiere alle 
projektets udgifter. Projektet skal ud over EU-tilskuddet også finansieres via andre medfinansieringskilder (f.eks. 
modtagerens egne midler, økonomiske bidrag fra tredjepart eller indtægter, der genereres i projektet).  
 
Hvis EU-tilskuddet ydes som tilskud til enhedsomkostninger, omkostninger i faste beløb eller efter fast sats – hvilket er 
tilfældet for de fleste af de aktioner, der er omfattet af denne guide – sikrer Kommissionen på forhånd principperne om 
ingen fortjeneste og kravet om medfinansiering for aktionen som helhed, når den definerer de satser eller procentandele, 
der gælder for enhedsomkostningerne, omkostningerne i faste beløb og efter fast sats. Generelt overholdes principperne 
om ingen fortjeneste og krav om medfinansiering, og derfor behøver ansøgerne ikke at fremsende oplysninger om andre 
finansieringskilder end EU-tilskud, ligesom de ikke behøver at retfærdiggøre de udgifter, der afholdes i forbindelse med 
projektet.  
 
Udbetalingen af tilskud til refusion på baggrund af bidrag enhedsomkostninger, efter fast beløb eller efter fast sats 
tilsidesætter dog ikke Kommissionens ret til adgang til modtagernes lovpligtige dokumentation. Hvis det ved en kontrol eller 
revision konstateres, at den udløsende aktivitet ikke har fundet sted (projektaktiviteter, der ikke er gennemført som angivet i 
den godkendte ansøgning, eller deltagere, der ikke deltager i aktiviteterne osv.), og der er foretaget en uretmæssig 
udbetaling til modtageren i henhold til et tilskud som bidrag til enhedsomkostninger, efter fast beløb eller efter fast sats, har 
det nationale agentur eller forvaltningsorganet ret til at kræve hele eller dele af tilskudsbeløbet tilbagebetalt. På samme 
måde kan tilskuddet, hvis kvaliteten af de gennemførte aktiviteter eller de opnåede resultater ikke er tilfredsstillende, 
nedsættes helt eller delvist, også selv om aktiviteterne har fundet sted og er tilskudsberettigede.  
 
I statistisk og overvågningsmæssigt øjemed kan Kommissionen desuden foretage undersøgelser hos udvalgte modtagere for 
at kvantificere de faktiske omkostninger, der afholdes i forbindelse med projekter, som får tilskud baseret på bidrag til 
enhedsomkostninger, efter fast beløb eller efter fast sats. 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM TILSKUD I FORM AF REFUSION AF EN BESTEMT ANDEL AF DE TILSKUDSBERETTIGEDE 

OMKOSTNINGER  

Hvis EU-tilskuddet ydes i form af refusion af en bestemt andel af de tilskudsberettigede omkostninger, gælder følgende 
bestemmelser: 

TILSKUDSBERETTIGEDE OMKOSTNINGER 

Et EU-tilskud må ikke overstige det samlede beløb, der fastsættes af det nationale agentur eller forvaltningsorganet på 
tidspunktet for udvælgelse af projektet baseret på de anslåede tilskudsberettigede omkostninger, som er anført i 
ansøgningsskemaet. Tilskudsberettigede omkostninger er omkostninger, som faktisk afholdes af modtageren, og som 
opfylder alle følgende kriterier: 
 

 De skal afholdes i projektets levetid, bortset fra omkostninger, der er forbundet med endelige rapporter og 
revisionserklæringer 

 De skal være omfattet af projektets anslåede samlede budget 

                                                 
172 I den forbindelse begrænses indkomsten til de indtægter, som projektet har genereret, plus de økonomiske bidrag, som donorer specifikt har ydet til 
dækning af tilskudsberettigede omkostninger. Fortjenesten (eller tabet) som defineret ovenfor er således differencen mellem:  
 det foreløbigt accepterede tilskudsbeløb, de indtægter, der er genereret i projektet, og de økonomiske bidrag, som donorer specifikt har ydet til dækning 

af tilskudsberettigede omkostninger, og  
 de tilskudsberettigede omkostninger, som modtageren har afholdt. 
Derudover vil en eventuel fortjeneste blive inddrevet. Det nationale agentur eller forvaltningsorganet har ret til at inddrive den andel af fortjenesten, der svarer 
til EU's bidrag til de tilskudsberettigede omkostninger, som modtageren faktisk har afholdt til gennemførelsen af projektet. Beregningen af fortjenesten 
præciseres yderligere ved projekter, hvor tilskuddet ydes i form af refusion af en bestemt andel af de tilskudsberettigede omkostninger. 
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 De skal være nødvendige for gennemførelsen af det projekt, som tilskuddet vedrører 
 De skal kunne identificeres og verificeres. De skal navnlig være opført i tilskudsmodtagerens regnskaber og fastlagt 

i overensstemmelse med de regnskabsstandarder, som gælder i det land, hvor tilskudsmodtageren er etableret, og 
i overensstemmelse med tilskudsmodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning 

 De skal opfylde kravene i den gældende skatte- og sociallovgivning 
 De er rimelige og berettigede og opfylder princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig med hensyn til 

sparsommelighed og produktivitet. 
 De er ikke dækket af EU-tilskud i form af bidrag til enhedsomkostninger, efter fast beløb eller efter fast sats.  
 

Følgende omkostningskategorier betragtes også som tilskudsberettigede: 
 
 Omkostninger, der er forbundet med en eventuel forskudsbetalingsgaranti, hvis tilskudsmodtageren har stillet en 

sådan på anmodning fra det nationale agentur eller forvaltningsorganet 
 Omkostninger, der er forbundet med eksterne revisioner, som det nationale agentur eller forvaltningsorganet 

udbeder sig til underbyggelse af betalingsanmodningerne 
 Afskrivningsomkostninger, forudsat at de rent faktisk er afholdt af tilskudsmodtageren. 
 

Modtagerens interne regnskabs- og revisionsprocedurer skal muliggøre direkte afstemning af omkostninger og indtægter 
vedrørende projektet og de tilsvarende perioderegnskaber og støttedokumenter. 
 
Merværdiafgift (moms) 
 
Moms betragtes kun som en tilskudsberettiget udgift, hvis den ikke godtgøres i henhold til gældende national 
momslovgivning

173
. Eneste undtagelse vedrører virksomhed eller transaktioner, som stater, regioner og kommuner og andre 

offentligretlige organer udøver eller foretager i deres egenskab af offentlig myndighed
174

. Desuden gælder følgende: 
 
 Fradragsberettiget moms, der ikke er blevet fratrukket (på grund af nationale betingelser eller sjusk fra modtagerens 

side), er ikke tilskudsberettiget 
 Momsdirektivet gælder ikke lande uden for EU. Organisationer fra partnerlande kan fritages for skatter og afgifter 

(herunder moms), hvis der er indgået en aftale mellem Kommissionen og det partnerland, hvor organisationen er 
etableret.  

 
Tilskudsberettigede indirekte omkostninger  
 
For visse typer projekters vedkommende (læs mere om aktionsfinansieringsreglerne i guidens del B) vil et beløb efter fast 
sats, der højst må udgøre 7 % af projektets tilskudsberettigede direkte omkostninger, være tilskudsberettiget under 
indirekte omkostninger, idet det repræsenterer modtagerens almindelige administrationsomkostninger, der kan betragtes 
som hidrørende fra projektet (el- og internetregninger, omkostninger til lokaler, omkostninger til fast personale osv.).  
 
Indirekte omkostningers tilskudsberettigelse forudsætter, at de ikke omfatter udgifter, som konteres under en anden 
budgetpost. Indirekte omkostninger er ikke tilskudsberettigede, hvis modtageren allerede modtager driftstilskud over EU's 
budget (f.eks. i forbindelse med indkaldelsen af forslag til samarbejde med civilsamfundet under Erasmus+). 

IKKE-TILSKUDSBERETTIGEDE OMKOSTNINGER 

Følgende omkostninger betragtes ikke som tilskudsberettigede: 
 

 kapitalafkast 
 gæld og gældsomkostninger 
 hensættelser til tab eller forpligtelser 
 debetrenter 
 dubiøse fordringer 
 kurstab 
 moms, der godtgøres efter gældende national momslovgivning (se afsnittet om moms ovenfor) 
 omkostninger, som modtageren har anmeldt, men som indgår i et andet projekt eller arbejdsprogram, der får EU-

tilskud (se også afsnittet om tilskudsberettigede indirekte omkostninger ovenfor) 
 uforholdsmæssigt store eller unødvendige udgifter 
 naturalydelser 
 ved leje eller leasing af udstyr: udgifterne til eventuelt køb af udstyret efter leje- eller leasingperiodens udløb 

                                                 
173

 I medlemsstaterne gennemfører den nationale momslovgivning momsdirektivet (2006/112/EF). 
174

 Se direktivets artikel 13, stk. 1.  
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 omkostninger ved åbning og brug af bankkonti (herunder omkostninger ved betalingsoverførsler fra/til det 
nationale agentur eller forvaltningsorganet, som modtagerens bank opkræver). 

FINANSIERINGSKILDER 

Ansøgerne skal i ansøgningsskemaet angive, hvilke bidrag de modtager ud over EU-tilskuddet. Ekstern medfinansiering kan 
f.eks. omfatte modtagerens egne midler, økonomiske bidrag fra tredjepart eller indtægter, der genereres i projektet. Hvis der 
på tidspunktet for indsendelse af den endelige rapport og anmodning om udbetaling af restbeløbet findes bevis for, at 
indtægterne overstiger de tilskudsberettigede omkostninger, der er afholdt i projektet, har det nationale agentur eller 
forvaltningsorganet ret til at inddrive den andel af fortjenesten, der svarer til EU's bidrag til de tilskudsberettigede 
omkostninger, som modtageren faktisk har afholdt til gennemførelsen af projektet. Denne bestemmelse gælder ikke 
projekter, hvor der søges om tilskud på under 60 000 EUR.  
 
Naturalydelser betragtes ikke som en medfinansieringskilde.  

TRIN 4: UDFYLD OG INDSEND ANSØGNINGSSKEMAET 

Ved ansøgning om EU-tilskud under Erasmus+ skal ansøgerne benytte de specifikke ansøgningsskemaer for hver enkelt 
aktion, der findes på Kommissionens, det nationale agenturs eller forvaltningsorganets hjemmesider (se 
kontaktoplysningerne i guidens bilag IV).  
 
Ved projekter, der indsendes på vegne af konsortier, skal den koordinerende organisation eller gruppe indsende én samlet 
ansøgning for hele projektet på vegne af alle de deltagende organisationer. Ansøgningen skal indsendes til det relevante 
nationale agentur eller forvaltningsorgan (se afsnittet "Hvor ansøger man?" for hver aktion i guidens del B).  

ANSØGNINGSPROCEDURE 

ONLINESKEMAER  

For de fleste af programmets aktioner gælder det, at ansøgerne skal indsende deres ansøgning online til det relevante 
nationale agentur eller forvaltningsorgan ved brug af et specifikt elektronisk skema og vedlægge alle nødvendige bilag.  
 
Det elektroniske ansøgningsskema skal udfyldes på et af de officielle sprog, der benyttes i programlandene. Ved aktioner, 
der forvaltes centralt af forvaltningsorganet, skal ansøgerne udfylde ansøgningsskemaet på et af de officielle 
fællesskabssprog. 
 
Få mere at vide ved at læse vejledningen i, hvordan man udfylder og indsender et elektronisk skema. Vejledningen 
indeholder også oplysninger om, hvad man skal gøre, hvis der opstår tekniske problemer. Den er tilgængelig på 
hjemmesiderne for de nationale agenturer (specifikt for decentrale aktioner), forvaltningsorganet (specifikt for centrale 
aktioner) og Kommissionen.  
 
Ved flere indsendelser af den samme ansøgning i den samme udvælgelsesrunde til det samme nationale agentur eller 
forvaltningsorgan vil agenturet eller organet altid betragte den seneste version, der er indsendt inden fristens udløb, som 
den gyldige. Ansøgninger, der sendes med posten, kurertjeneste eller via fax eller e-mail, accepteres ikke. Ved flere 
indsendelser af den samme eller en næsten identisk ansøgning fra samme ansøgerorganisation eller -konsortium til 
forskellige agenturer afvises ansøgningen automatisk (se afsnittet om forbud mod kumulering af tilskud). 

ANSØGNINGSSKEMAER I PAPIRFORM  

Nogle af programmets centrale aktioner er muligvis ikke understøttet af elektroniske skemaer. I disse tilfælde skal 
ansøgningerne sendes til forvaltningsorganet pr. post (poststemplets dato gælder) eller kurertjeneste (kurertjenestens 
modtagelsesdato gælder) (se kontaktoplysningerne i guidens bilag IV). Ansøgninger, der sendes via fax eller e-mail, 
accepteres ikke.  
 
Ansøgerne kan ikke foretage ændringer i deres ansøgninger efter fristens udløb.  

OVERHOLD ANSØGNINGSFRISTEN  

Ansøgningen skal indsendes inden udløbet af fristen for den enkelte aktion. Fristen for indsendelse af projekterne er angivet 
for hver aktion i afsnittet "Udvælgelseskriterier" i guidens del B.  
 

N.B.: Uanset hvilken ugedag fristen udløber, er fristen for indgivelse af de elektroniske skemaer altid kl. 12.00 
(Bruxellestid). Ansøgere fra lande med en anden tidszone skal huske at tage højde for tidsforskellen for at undgå, at deres 
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ansøgninger afvises på grund af for sen indsendelse.  
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HVAD SKER DER, NÅR ANSØGNINGEN ER INDSENDT? 

Alle de ansøgninger, som det nationale agentur eller forvaltningsorganet modtager, vil blive vurderet.  

VURDERINGSPROCEDUREN 

Projektforslagene vurderes af det nationale agentur eller det forvaltningsorgan, der modtager ansøgningen, idet dette 
udelukkende sker på grundlag af de kriterier, der er beskrevet i vejledningen. Vurderingen omfatter: 
 

 En formel kontrol til vurdering af, om kriterierne for tilskudsberettigelse er opfyldt, og om der er taget højde for 
udelukkelseskriterierne 

 En kvalitetskontrol til vurdering af, om de deltagende organisationer opfylder udvælgelseskriterierne (dvs. 
driftsmæssig og finansiel kapacitet), og om projektet opfylder tildelingskriterierne. Kvalitetskontrollen udføres i de 
fleste tilfælde under deltagelse af uafhængige eksperter. Eksperterne vil vurdere projektforslagene på baggrund af 
retningslinjer, som Kommissionen har udarbejdet. Disse retningslinjer vil være tilgængelige på hjemmesiderne for 
Kommissionen og de agenturer og organer, der er ansvarlige for forvaltningen af projekter under Erasmus+. 

 En kontrol af, at forslaget ikke indebærer en risiko for dobbeltfinansiering. Denne kontrol foretages, om 
nødvendigt, i samarbejde med andre agenturer eller andre interessenter. 

 
Det nationale agentur eller forvaltningsorganet udpeger et evalueringsudvalg, som skal føre tilsyn med forvaltningen af hele 
udvælgelsesproceduren. På grundlag af ekspertvurderingen vil bedømmelsesudvalget udarbejde en liste over projekter, der 
foreslås udvalgt.  
 
Hvis der er tale om kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse, inddeler forvaltningsorganet de 
tilskudsberettigede forslag i prioriteret rækkefølge fordelt på regioner i de tilskudsberettigede partnerlande i verden (se 
afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i del A i denne guide) og indsender forslag, der har opnået det højeste antal point, til 
EU-delegationerne, som høres, for så vidt angår projektets relevans og gennemførlighed i den lokale sammenhæng, nemlig:  
 

 projektmålenes relevans for reformen og moderniseringen af de videregående uddannelsessystemer i partnerlandet  

 projektforslagets relevans for partnerlandets/-landenes eller partnerregionen/-regionernes særlige behov og begræns-
ninger (herunder synergi med andre initiativer og forhindring af overlapning)  

 i hvilket omfang projektet opfylder tilskudsmodtagerens særlige behov for kapacitetsopbygning. 
 
I forbindelse med alle de aktioner, der er omfattet af denne guide, kan ansøgerne under evalueringsproceduren blive bedt 
om at indsende supplerende oplysninger eller gøre nærmere rede for de bilag, de har indsendt sammen med deres 
ansøgning, idet de supplerende oplysninger eller redegørelsen dog ikke må indebære en væsentlig ændring af 
projektforslaget. Yderligere oplysninger og nærmere redegørelser er særligt relevante, hvis ansøgeren har begået indlysende 
skrivefejl, eller – ved et projekt, der finansieres i henhold til en aftale om tilskud til flere modtagere – hvis der mangler en 
eller flere fuldmagter fra partnerne (læs mere om aftaler om tilskud til flere modtagere i afsnittet 
"tilskudskontrakt/tilskudsafgørelse" nedenfor).  

ENDELIG AFGØRELSE  

Til sidst i vurderingsproceduren træffer det nationale agentur eller forvaltningsorganet afgørelse om projektets tilskud på 
baggrund af: 
 

 den prioriterede liste over projekter, som bedømmelsesudvalget har udarbejdet 
 det budget, der rådes over til en given aktion (eller en given aktivitet som led i en aktion) 
 

Ved kapacitetsopbygning inden for de videregående uddannelser træffes afgørelsen desuden på baggrund af: 
  

 resultaterne af høringsproceduren (se ovenfor) 
 det budget, der rådes over til en given region i verden, som fastlagt i de finansielle instrumenter, der anvendes i 

forbindelse med EU's optræden udadtil 
 behovet for at opnå en tilstrækkelig geografisk repræsentation inden for en region med hensyn til antal projekter 

pr. land, inden for rammerne af det tilgængelige budget, og forudsat at der er sikret tilstrækkelig høj kvalitet 
 behovet for at sikre, at det overordnede resultat af udvælgelsesproceduren i tilstrækkelig grad dækker aktionens 

prioriteter. 
 
Når vurderingsproceduren er afsluttet, vil ansøgningsdokumenterne og det tilhørende materiale ikke blive returneret til 
ansøgeren, uanset udfaldet af proceduren. 
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MEDDELELSE OM TILSKUDSAFGØRELSER 

Der findes en vejledende kalender for meddelelse om udvælgelsesresultatet for den enkelte aktion i afsnittet "Tidsfrister i 
projektet og retningslinjer for udbetaling" nedenfor. 

HVAD SKER DER, NÅR ANSØGNINGEN ER GODKENDT? 

TILSKUDSKONTRAKT/TILSKUDSAFGØRELSE 

Hvis projektet udvælges til at modtage EU-tilskud under Erasmus+: 
 

 Tilskudsafgørelsen – der er truffet af forvaltningsorganet – meddeles den ansøger, hvis projekt er blevet udvalgt. 
Når ansøgeren har modtaget/fået meddelelse om tilskudsafgørelsen, betragtes ansøgeren som modtager af et EU-
tilskud og kan gå i gang med projektet
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 Der indgås en tilskudskontrakt mellem det nationale agentur eller det forvaltningsorgan, der har udvalgt projektet, 

og ansøgeren. Ansøgeren får tilsendt tilskudskontrakten, der skal underskrives af dennes juridiske repræsentant 
og returneres til det nationale agentur eller forvaltningsorganet, som er den part, der underskriver til sidst. Når 
tilskudskontrakten er underskrevet af begge parter, betragtes ansøgeren som modtager af et EU-tilskud og kan gå i 
gang med projektet

176
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Alt efter aktionstype kan tilskudskontrakten udformes som en kontrakt om tilskud til enkeltmodtagere, hvor ansøgeren er 
den eneste modtager, eller som en kontrakt om tilskud til flere modtagere, hvor alle partnerorganisationer i konsortiet er 
tilskudsmodtagere. Kontrakten om tilskud til flere modtagere underskrives af koordinatoren, som er det eneste 
kontaktpunkt for det nationale agentur eller forvaltningsorganet. Alle de andre organisationer, der deltager i projektet 
(medmodtagere), skal underskrive en fuldmagt, hvor de giver koordinatoren hvervet som hovedmodtager. Som hovedregel 
skal den enkelte partners fuldmagt gives til ansøgeren på ansøgningstidspunktet. Hvis fuldmagterne gives på et senere 
tidspunkt, skal de senest indsendes ved underskrivelsen af tilskudskontrakten.  
 
Bemærk: Fuldmagter er ikke påkrævet for partnerorganisationer i andre lande end den ansøgende organisations land, når 
der er tale om mobilitetsprojekter for studerende, undervisere og ansatte ved videregående uddannelser, 
mobilitetsprojekter for studerende og personale på erhvervsrettet grund- og efteruddannelser, mobilitetsprojekter for 
undervisere og øvrige medarbejdere på børnehave, grundskole og ungdomsuddannelser og mobilitetsprojekter for 
personale på voksenuddannelser. Medlemsorganisationer i nationale konsortier inden for videregående uddannelse, 
erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse og almenvoksenuddannelse og 
folkeoplysning skal dog give fuldmagt til den ansøgende organisation. 
 
Som en undtagelse gælder det for strategiske partnerskaber, der får tilskud under Key Action 2, og som kun omfatter skoler, 
at den enkelte deltagende organisation i et udvalgt projekt skal indgå en specifik tilskudskontrakt vedrørende den 
pågældende tilskudsandel med det nationale agentur, der er etableret i organisationens hjemland.  
 
Modeller for tilskudskontrakter og tilskudsafgørelser under Erasmus+ vil blive lagt ud på Kommissionens og 
forvaltningsorganets hjemmeside i løbet af året. 
 
Den vejledende kalender for modtagelsen af tilskudskontrakter og tilskudsafgørelser under den enkelte aktion er vist i 
afsnittet "Tidsfrister i projektet og retningslinjer for udbetaling" nedenfor. 

TILSKUDSBELØB 

Imødekommelse af en ansøgning er ikke ensbetydende med et løfte om tildeling af et tilskud, der svarer til det beløb, som 
tilskudsmodtageren har ansøgt om. Det ansøgte beløb kan blive nedsat med udgangspunkt i de særlige finansielle regler, der 
gælder for en given aktion. 
 
Tildeling af et tilskud i en given udvælgelsesrunde er ikke ensbetydende med, at modtageren har ret til at deltage i 
efterfølgende runder. 
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Det skal bemærkes, at det tilskudsbeløb, der fastsættes i aftalen, er et maksimumbeløb, der ikke kan øges, selv om 
modtageren anmoder om et højere beløb.  
 
Midler, der overføres af forvaltningsorganet eller det nationale agentur, skal identificeres på den konto eller underkonto, 
som modtageren ønsker at få indbetalt tilskudsbeløbet på. 

BETALINGSPROCEDURER 

Afhængigt af aktionstypen, varigheden af tilskudskontrakten/tilskudsafgørelsen og vurderingen af den finansielle risiko, er 
der forskellige betalingsprocedurer for de projekter, der modtager tilskud under Erasmus+.  
Bortset fra det første forskudsbetaling vil de øvrige udbetalinger eller opkrævninger blive foretaget på grundlag af en 
analyse af de rapporter eller betalingsanmodninger, der indsendes af modtageren (skabelonerne til disse dokumenter vil 
blive lagt ud på det nationale agenturs eller forvaltningsorganets hjemmesider i løbet af året).  
De betalingsprocedurer, der anvendes under Erasmus+, er beskrevet nedenfor.  

FORSKUDSBETALING  

Der vil blive overført en forskudsbetaling til modtageren senest 30 dage efter den dato, hvor den sidste af de to parter 
underskriver tilskudskontrakten, eller den dato, hvor modtageren underrettes om tilskudsafgørelsen, og, hvis det er 
relevant, hvor eventuelle garantier modtages (se afsnittet "finansiel garanti" nedenfor). Formålet med forskudsbetalingen er 
at give tilskudsmodtageren en vis kassebeholdning. Nationale agenturer eller forvaltningsorganet kan beslutte at opdele den 
første forskudsbetaling i flere rater. De kan også beslutte at nedsætte forskudsbetalingen eller overhovedet ikke udbetale 
noget forskud, hvis modtagerens finansieringsevne ikke findes tilfredsstillende.  

YDERLIGERE FORSKUDSBETALING  

Under nogle aktioner vil modtageren få udbetalt to – og i visse tilfælde tre – forskudsbetalinger senest 30 kalenderdage 
efter, at det nationale agentur eller forvaltningsorganet har modtaget en anmodning om udbetaling af yderligere 
forskudsbetaling fra modtageren, eller senest 60 kalenderdage herefter, hvis anmodningen om udbetaling af yderligere 
forskudsbetaling ledsages af en statusrapport. Modtageren kan anmode om udbetaling af disse yderligere 
forskudsbetalinger, når mindst 70 % af den foregående forskudsbetaling er brugt op. Hvis det fremgår af opgørelsen over 
anvendelsen af den foregående forskudsbetaling, at der er brugt mindre end 70 % heraf til dækning af projektets 
omkostninger, nedsættes den nye forskudsbetaling med det beløb, der ikke er anvendt af den foregående forskudsbetaling.  

FORELØBIG RAPPORT (ELLER STATUSRAPPORT/TEKNISK RAPPORT)  

Under nogle aktioner vil modtagerne blive bedt om at indsende en foreløbig rapport (eller statusrapport/teknisk rapport), 
der beskriver, hvor langt de er nået med gennemførelsen af projektet. En sådan statusrapport skal også i nogle tilfælde 
ledsage anmodningen om yderligere forskudsbetaling. Den foreløbige rapport og statusrapporten/den tekniske rapport skal 
indsendes inden for den frist, der er angivet i tilskudskontrakten eller tilskudsafgørelsen. 

UDLIGNING AF SALDOEN 

Størrelsen på den endelige betaling til modtageren beregnes på baggrund af den endelige rapport, som skal indsendes 
inden for den frist, der er angivet i tilskudskontrakten eller tilskudsafgørelsen. Hvis a) den aktivitet, der har udløst tilskuddet, 
ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end planlagt, eller hvis b) de tilskudsberettigede omkostninger, der 
faktisk er afholdt af modtagen, er lavere end planlagt på ansøgningstidspunktet, eller hvis c) kvaliteten af de gennemførte 
aktiviteter/opnåede resultater ikke er tilfredsstillende, kan tilskuddet blive nedsat proportionelt. Modtageren skal også 
tilbagebetale allerede udbetalte forskudsbetalinger, hvis disse viser sig at have været for høje.  
 
Under nogle aktioner overfører det nationale agentur eller forvaltningsorganet hele tilskuddet via forskudsbetalinger. I disse 
tilfælde bliver der ikke udbetalt noget restbeløb. Ved gennemgang af den endelige rapport, som modtageren skal indsende 
inden for den frist, der er angivet i tilskudskontrakten, forholder det sig imidlertid sådan, at hvis a) den aktivitet, der har 
udløst tilskuddet, ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end planlagt, eller hvis b) de tilskudsberettigede 
omkostninger, der faktisk er afholdt af modtagen, er lavere end skønnet på ansøgningstidspunktet, eller hvis c) kvaliteten af 
de gennemførte aktiviteter/opnåede resultater ikke er tilfredsstillende, skal modtageren tilbagebetale eventuelle for høje 
forskudsbetalinger, der allerede er udbetalt.  
 
Som hovedregel vil der ske endelig betaling eller fremsættes anmodning om udligning af saldoen senest 60 kalenderdage fra 
modtagelsen af den endelige rapport. 
 
Der er flere oplysninger om de retningslinjer for udbetaling, der gælder den enkelte aktion, i afsnittet "Tidsfrister i projektet 
og retningslinjer for udbetaling" nedenfor. 
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ØKONOMISKE SANKTIONER  

Modtagere under centrale aktioner, som har misligholdt deres kontraktlige forpligtelser i alvorlig grad, kan blive pålagt 
økonomiske sanktioner i henhold til betingelserne i tilskudsaftalen.   
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TIDSFRISTER I PROJEKTET OG RETNINGSLINJER FOR UDBETALING 

 Tidsfrister i projektet Retningslinjer for udbetaling 
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Vejledende dato for med-
delelse om tilskudsafgø-

relser 

Vejledende dato for under-
skrivelse af tilskudskontrak-

ter 

Dato for endelig betaling/anmodning 
om udligning af saldoen 

Antal forskudsbe-
talinger 

Foreløbig 
(teknisk) 
rapport 

 % af tilskuddet ydet i forskelli-
ge faser 

Key Action 1 - Mobilitet for stude-
rende og undervisere/ansatte på 

videregående uddannelser 

4 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

4 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

Senest 60 dage efter det nationale 
agenturs modtagelse af den endelige 

rapport 
2 Ja 

Forskudsbetalinger 80 % - 20 % 

Saldo: 0 % 

Key Action 1 – Andre typer mobili-
tet (erhvervsuddannelser, skole-

uddannelse, voksenuddannelse og 
ungdomsområdet)177 

4 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

4 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

Senest 60 dage efter det nationale 
agenturs modtagelse af den endelige 

rapport 
1 Nej 

Forskudsbetalinger 80 % 

Saldo: 20 % 

Key Action 1 – Store arrangemen-
ter under den europæiske volon-

tørtjeneste 

5 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

6 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

Senest 60 dage efter EACEA's modta-
gelse af den endelige rapport 

1 Nej 
Forskudsbetalinger 80 % 

Saldo: 20 % 

Key Action 1 – Erasmus Mundus 
Joint Master Degree 

5 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

6 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

Ingen udligning af saldoen 3 Nej 

Forskudsbetalinger 25 % -50 % -
25 % 

Saldo: 0 % 

Key Action 2 – Strategiske partner-
skaber af op til to års varighed 

4 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

5 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

Senest 60 dage efter det nationale 
agenturs modtagelse af den endelige 

rapport 
1 Nej 

Forskudsbetalinger 80 % 

Saldo: 20 % 

Key Action 2 – Strategiske partner-
skaber af mellem to og tre års 

varighed 

4 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

5 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

Senest 60 dage efter det nationale 
agenturs modtagelse af den endelige 

rapport 
2 Ja 

Forskudsbetalinger 40 % - 40 % 

Saldo: 20 % 

Key Action 2 – Strategiske partner-
skaber kun for skoler (valgfri) 

4 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

6 måneder efter ansøg-

ningsfristen  

Senest 60 dage efter de involverede 
nationale agenturers modtagelse af 

den endelige rapport 
2 Ja 

Forskudsbetalinger 80 % - 20 % 

Saldo: 0 % 

Key Action 2 – Knowledge Allian-
ces 

5 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

7 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

Senest 60 dage efter EACEA's modta-
gelse af den endelige rapport 

2 Ja 
Forskudsbetalinger 40 % - 40 % 

Saldo: 20 % 

Key Action 2 – Kapacitetsopbyg-
ning inden for videregående 

uddannelse 

6 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

7 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

Senest 60 dage efter EACEA's modta-
gelse af den endelige rapport 

2 Ja 
Forskudsbetalinger 50 % - 40 % 

Saldo: 10 % 

Key Action 2 – Kapacitetsopbyg-
ning på ungdomsområdet 

5 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

6 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

Senest 60 dage efter EACEA's modta-
gelse af den endelige rapport 

1 Ja 
Forskudsbetalinger 80 % 

Saldo: 20 % 

Key Action 3 – Ungdomsmøder 
(struktureret dialog)  

4 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

4 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

Senest 60 dage efter det nationale 
agenturs modtagelse af den endelige 

rapport 
1 Nej 

Forskudsbetalinger 80 % 

Saldo: 20 % 

                                                 
177 For Key Action 1 – mobilitetsprojekter for unge med fokus på EVS-aktiviteter (strategiske EVS-projekter), gælder retningslinjerne for udbetaling for strategiske partnerskaber af op til to og tre års varighed.  
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Tidsfrister i projektet Retningslinjer for udbetaling 

Vejledende dato for med-
delelse om tilskudsafgø-

relser 

Vejledende dato for under-
skrivelse af tilskudskontrak-

ter 

Dato for endelig betaling/anmodning 
om udligning af saldoen 

Antal forskudsbe-
talinger 

Foreløbig 
(teknisk) 
rapport 

 % af tilskuddet ydet i forskelli-
ge faser 

Jean Monnet-aktiviteter  
5 måneder efter ansøg-

ningsfristen 
6 måneder efter ansøg-

ningsfristen 
Senest 60 dage efter EACEA's modta-

gelse af den endelige rapport 
1 Ja 

Forskudsbetalinger 70 % 

Saldo: 30 % 

Idræt – Samarbejdende partner-
skaber 

5 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

6 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

Senest 60 dage efter EACEA's modta-
gelse af den endelige rapport 

1 Nej 
Forskudsbetalinger 70 % 

Saldo: 30 % 

IDRÆT – SMÅ SAMARBEJDENDE PART-

NERSKABER 
5 måneder efter ansøg-

ningsfristen 
6 måneder efter ansøg-

ningsfristen 
Senest 60 dage efter EACEA's modta-

gelse af den endelige rapport 
1 NEJ 

FORSKUDSBETALINGER 70 % 

SALDO: 30 % 

Idræt – Almennyttige europæiske 
idrætsarrangementer 

5 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

6 måneder efter ansøg-
ningsfristen 

Senest 60 dage efter EACEA's modta-
gelse af den endelige rapport 

1 Nej 
Forskudsbetalinger 70 % 

Saldo: 30 % 

 
 

For strategiske partnerskaber for skoler kan det nationale agentur, afhængigt af nationale retlige rammer og de involverede organisationers juridiske status, beslutte at anvende en 
finansieringsmodel med 100  % forskudsbetaling. Hvis denne model ikke anvendes, anvendes finansieringsmodellen for andre strategiske partnerskaber, afhængigt af projektets varighed. 
 
Bemærk, at de vejledende datoer i tabellen kun er anført til orientering og ikke er bindende for det nationale agentur og forvaltningsorganet. Bemærk i øvrigt, at de anførte retningslinjer for 
udbetaling gælder generelt, men at der kan indføres forskellige ordninger i tilskudskontrakten eller tilskudsafgørelsen, afhængigt af ansøgerorganisationens eller -konsortiets situation (f.eks. 
med hensyn til finansieringsevne).  Hvis EU-bevillingerne for et givet regnskabsår er begrænsede, kan den første forskudsbetaling blive yderligere nedsat.  
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ANDRE VIGTIGE KONTRAKTLIGE BESTEMMELSER 

FINANSIEL GARANTI 

Hvis finansieringsevnen ikke anses for at være tilfredsstillende, kan det nationale agentur eller forvaltningsorganet kræve, at 
en modtager, der får et tilskud på over 60 000 EUR, skal stille en forskudsbetalingsgaranti for at begrænse de finansielle 
risici, der er forbundet med at udbetale forskudsbetaling. Det kan være et krav, at denne sikkerhedsstillelse skal dække hele 
forskudsbetalingen/alle forskudsbetalinger. 
 
Ved sikkerhedsstillelsen skal en bank eller et pengeinstitut stille uigenkaldelig sikkerhed eller anfordringsgaranti for 
modtagerens forpligtelser i henhold til tilskudskontrakten eller tilskudsafgørelsen.  
 
Den finansielle garanti skal stilles i euro af en godkendt bank eller et godkendt pengeinstitut, der er etableret i en EU-
medlemsstat. Hvis modtageren er etableret i et land uden for EU, kan det nationale agentur eller forvaltningsorganet 
acceptere, at en bank eller et pengeinstitut i dette land stiller garantien, hvis det vurderer, at banken eller pengeinstituttet 
har det samme sikkerhedsniveau mv., som bankerne og pengeinstitutterne i en EU-medlemsstat har.  
 
Garantien kan erstattes af en personlig selvskyldnerkaution stillet af en tredjemand eller af en garanti med solidarisk 
hæftelse stillet af flere deltagende organisationer, der er part i samme tilskudsaftale  
 
Garantien frigøres i takt med, at forskudsbetalingen cleares ved modregning i mellemliggende betalinger eller betaling af 
saldoen til tilskudsmodtageren, på de betingelser, der er fastsat i tilskudskontrakten eller tilskudsafgørelsen. Hvis betalingen 
af saldoen sker i form af en udligning, frigøres garantien, når modtageren er underrettet.  

UNDERENTREPRISER OG TILDELING AF INDKØBSKONTRAKTER  

Modtageren må gerne benytte underentrepriser ved specifikke tekniske tjenesteydelser, hvor der kræves særlige 
kvalifikationer (hvad angår jura, regnskab, skat, HR, it mv.) eller indgåelse af gennemførelseskontrakter. De udgifter, som 
modtageren har til denne type tjenesteydelser, kan derfor betragtes som tilskudsberettigede omkostninger, hvis de opfylder 
alle de øvrige kriterier, der er beskrevet i tilskudskontrakten eller tilskudsafgørelsen. 
 
Hvis gennemførelsen af projektet kræver indkøb af varer, anlægsarbejder eller tjenesteydelser (gennemførelseskontrakter), 
skal modtageren tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der giver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, dvs. det tilbud, der 
giver mest mulig værdi for pengene, eller, hvis det er relevant, til den tilbudsgiver, der tilbyder den laveste pris, og sikre sig, 
at der ikke er nogen interessekonflikt, og at dokumentationen opbevares med henblik på eventuel revision.  
 
Hvis der er tale om en gennemførelseskontrakt til en værdi på over 60 000 EUR (eller 25 000 EUR i forbindelse med aktionen 
kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse), kan det nationale agentur eller forvaltningsorganet pålægge 
modtageren at overholde særlige krav ud over dem, der er omtalt i afsnittet ovenfor. Disse særlige krav vil i givet fald blive 
offentliggjort på de nationale agenturers og forvaltningsorganets hjemmesider.  

INFORMATION OM TILDELTE TILSKUD 

I overensstemmelse med gennemsigtighedsprincippet og kravet om efterfølgende offentliggørelse skal oplysninger om 
modtagerne af EU-tilskud offentliggøres på hjemmesiderne for Kommissionen, forvaltningsorganet og/eller de nationale 
agenturer i løbet af det første halvår efter afslutningen af det regnskabsår, hvori de blev tildelt.  
 
Oplysningerne kan også blive offentliggjort i ethvert andet relevant medie, herunder Den Europæiske Unions Tidende. 
 
De nationale agenturer og forvaltningsorganet vil offentliggøre følgende oplysninger: 
 

 modtagerens navn og lokalitet 
 tilskudsbeløbet 
 tilskuddets art og formål. 

 
Tilskudsmodtageren kan ved en begrundet og behørigt dokumenteret anmodning blive fritaget for at få offentliggjort disse 
oplysninger, hvis det kan true beskyttelsen af enkeltpersoners rettigheder og friheder i henhold til Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder eller skade tilskudsmodtagernes forretningsmæssige interesser.  
 
Offentliggjorte data om fysiske personer fjernes to år efter afslutningen af det regnskabsår, hvor midlerne er blevet tildelt.  
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Det samme gælder personoplysninger, der indgår i juridiske personers officielle firmanavne (f.eks. en sammenslutning eller 
en virksomhed, hvis firmanavn består af stifternes navne). 
 
Disse oplysninger vil ikke blive offentliggjort ved stipendier til fysiske personer og lignende direkte tilskud til de mest 
trængende fysiske personer (flygtninge og arbejdsløse). Modtageorganisationerne må heller ikke offentliggøre denne type 
oplysninger om personer, der modtager mobilitetstilskud under Erasmus+. 

OFFENTLIG OMTALE 

Ud over kravene om projekternes synlighed og om udbredelse og udnyttelse af projektresultaterne (jf. tildelingskriterierne) 
er der et mindstekrav om omtale af det enkelte projekttilskud.  
 
Modtagerne skal udtrykkeligt omtale EU-tilskuddet i al kommunikation og i alle publikationer, uanset form og uanset medie, 
herunder internettet, samt i forbindelse med de aktiviteter, som tilskuddet anvendes til.  
 
Dette skal ske efter bestemmelserne i tilskudskontrakten eller tilskudsafgørelsen. Hvis disse bestemmelser ikke overholdes, 
kan modtagerens tilskud blive nedsat. 
 
I retningslinjerne for formidling, jf. guidens bilag II, findes en nærmere beskrivelse af kravene om projektets synlighed. 

KONTROL OG REVISION  

Det nationale agentur eller forvaltningsorganet og/eller Kommissionen kan udføre teknisk og finansiel kontrol og revision af 
tilskuddets anvendelse. De kan også tjekke modtagerens (eller medmodtagerens) lovpligtige dokumentation med henblik på 
periodisk vurdering af enhedsomkostninger, omkostninger i faste beløb eller efter fast sats. Modtageren (eller 
medmodtageren) forpligter sig – ved sin juridiske repræsentants underskrift – til at bevise, at tilskuddet er anvendt korrekt. 
Kommissionen, forvaltningsorganet, de nationale agenturer og/eller Den Europæiske Revisionsret, eller en instans med 
fuldmagt fra disse, kan når som helst – inden for fem år (eller tre år ved tilskud på under 60 000 EUR) fra datoen for det 
nationale agenturs eller forvaltningsorganets betaling af saldoen eller opkrævning – kontrollere anvendelsen af tilskuddet. 
Derfor skal modtagerne føre registre og opbevare originale bilag, statistiske data og andre relevante dokumenter 
vedrørende tilskuddet i denne periode. 
 
Ved projekter, der forvaltes centralt af forvaltningsorganet, anvendes forskellige typer revisionsprocedurer alt efter 
aktionstype og tilskuddets størrelse (hvor det er relevant, anvendes revisionstype I ved tilskud på 60 000-750 000 EUR og 
revisionstype II ved tilskud på 750 000 EUR eller derover). Yderligere oplysninger findes på forvaltningsorganets 
hjemmeside.  
 
Bestemmelserne om kontrol og revision er beskrevet nærmere i tilskudskontrakten eller tilskudsafgørelsen. 

DATABESKYTTELSE  

Personoplysninger i ansøgningsskemaet eller i tilskudskontrakten/tilskudsafgørelsen vil blive behandlet af det nationale 
agentur/forvaltningsorganet eller Kommissionen i henhold til: 
 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger 

 hvor det er relevant: den nationale databeskyttelseslovgivning i det land, hvor projektet er udvalgt.  
 

Ansøgeren skal udfylde alle felter og besvare alle spørgsmål i ansøgningsskemaet, medmindre de er markeret som valgfri, da 
dette er nødvendigt for at kunne vurdere og behandle ansøgningen om tilskud fra Erasmus+. Personoplysninger behandles 
alene til dette formål af den afdeling eller enhed, der er ansvarlig for det pågældende EU-tilskudsprogram (enhed, som 
fungerer som registeransvarlig). Personoplysninger kan, når det er nødvendigt, blive overført til tredjeparter, der deltager i 
vurderingen af ansøgningerne eller i forvaltningen af tilskuddet. Personoplysninger kan også blive overført til de instanser, 
der foretager overvågning og inspektion i henhold til EU's lovgivning, eller til instanser, der har fået fuldmagt til at vurdere 
programmet eller aktionerne. Navnlig kan personoplysninger – for at beskytte Unionens finansielle interesser – overføres til 
interne revisionstjenester, til Den Europæiske Revisionsret, til Den Særlige Instans for Økonomiske Uregelmæssigheder eller 
til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og mellem de anvisningsberettigede i Kommissionen og 
forvaltningsorganerne. Ansøgeren har ret til adgang til sine personoplysninger og til eventuelt at få dem korrigeret. Hvis 
ansøgerne har nogen spørgsmål til behandlingen af deres personoplysninger, skal de henvende sig til det agentur eller 
organ, der har udvalgt deres projekt. Hvis der opstår en tvist, kan modtageren når som helst klage til den europæiske 
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tilsynsførende for databeskyttelse. Der er flere oplysninger om behandlingen af personoplysninger i tilskudskontrakten eller 
tilskudsafgørelsen.  
 
Information om behandlingen af personoplysninger under Erasmus+ findes i den detaljerede privatlivserklæring med 
angivelse af kontaktoplysninger på Kommissionens og forvaltningsorganets hjemmesider. 
 

Inden for rammerne af centrale aktioner, der forvaltes af forvaltningsorganet, oplyses ansøgere – og, hvis de er juridiske 
enheder, personer, som er medlemmer af denne ansøgers administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har 
repræsentations-, beslutnings- eller kontrolbeføjelser i forhold til den pågældende ansøger, eller fysiske eller juridiske 
personer, der hæfter ubegrænset for den pågældende ansøgers gæld – om, at deres personoplysninger (navn og fornavn for 
fysiske personer samt navn, adresse og juridisk form for personer med repræsentations-, beslutningstagnings- eller 
kontrolbeføjelser (juridiske enheder)) registreres i systemet for tidlig opdagelse og udelukkelse (EDES) af organets 
anvisningsberettigede, hvis de befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1) som ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28. oktober 2015 (EUT L 286 af 30.10.2015, s. 1).  

ÅBEN LICENS OG INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER 

Med en åben licens giver ejeren af ophavsrettighederne alle tilladelse til at bruge en given ressource. Der er forskellige åbne 
licenser afhængigt af omfanget af tilladelserne eller begrænsningerne, og modtagerne kan frit vælge den specifikke licens, 
der skal gælde for deres arbejde.  En åben licens skal være tilknyttet den enkelte ressource.   
   
En åben licens er ikke ensbetydende med, at ophavsrettighederne eller de intellektuelle ejendomsrettigheder overdrages. 
Tilskudsmodtagerne forbliver indehavere af ophavsrettighederne til de materialer, de udarbejder, og kan bruge dem, som de 
vil. Det eneste krav, der stilles til tilskudsmodtagerne, er, at de skal gøre uddannelsesressourcer (eller andre dokumenter og 
medier, der er genereret i projektet) frit tilgængelige via åbne licenser. For at opfylde dette krav skal licenser mindst 
indrømme brugsrettigheder og ideelt set delings- og tilpasningsrettigheder. Modtagerne kan også udnytte deres 
projektresultater erhvervsmæssigt, og erfaringen viser, at fri adgang giver synlighed og kan tilskynde interesserede brugere 
til at købe den trykte version eller de fysiske materialer, dokumenter eller medier.  

GÆLDENDE REGLER 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrø-
rende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 
26.10.2012, s. 1) som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28. oktober 2015 
om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
(EUT L 286 af 30.10.2015, s. 1) og  
 
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Euro-
pa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindeli-
ge budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1) som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2462 af 30. 
oktober 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1268/2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige 
budget (EUT L 342 af 29.12.2015, s. 7).  
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BILAG I 

Særlige bestemmelser og oplysninger om 
mobilitetsaktiviteter, strategiske partnerskaber og 

kapacitetsopbygning inden for videregående 
uddannelse 

Dette bilag omfatter yderligere kriterier for og vigtige oplysninger om forberedelse og gennemførelse af og opfølgning på 
mobilitetsprojekter og mobilitet i forbindelse med videregående uddannelser. I bilaget er der også mange konkrete 
eksempler på aktiviteter, der kan gennemføres via strategiske partnerskaber inden for almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse og ungdomsområdet og yderligere oplysninger om kapacitetsopbygningsprojekter inden for 
videregående uddannelse. Organisationer, der ønsker at arbejde med et projekt under disse aktioner, opfordres til at læse 
de relevante afsnit i bilaget omhyggeligt, før de indsender deres tilskudsansøgning. Bilaget er opdelt i følgende afsnit: 
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MOBILITETSPROJEKTER FOR STUDERENDE OG UNDERVISERE/ANSATTE PÅ 

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER  

1. FØR MOBILITETSOPHOLDET 

a. AKKREDITERING AF DELTAGENDE ORGANISATIONER  

ERASMUS-CHARTRET FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 

I Erasmus-chartret for videregående uddannelse (ECHE-chartret) er der fastlagt en generel kvalitetsramme for europæiske 
og internationale samarbejdsaktiviteter, som en videregående uddannelsesinstitution kan udføre som led i programmet. Det 
er en forudsætning for alle videregående uddannelsesinstitutioner, der er etableret i et programland, og som ønsker at 
medvirke til enkeltpersoners læringsmobilitet og/eller samarbejde om innovation og god praksis under programmet, at de 
har fået tildelt ECHE-chartret. For videregående uddannelsesinstitutioner i andre partnerlande er ECHE-chartret ikke et krav, 
og kvalitetsrammen vil blive fastlagt gennem aftaler mellem uddannelsesinstitutionerne (se nedenfor).  
 
Forvaltningsorganet i Bruxelles iværksætter én gang om året en indkaldelse af forslag med henblik på tildeling af ECHE-
chartret. Hvis det tildeles, gælder det i hele programperioden. Betingelserne for at ansøge om tildeling af ECHE-chartret er 
beskrevet på forvaltningsorganets hjemmeside på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-
charter-for-higher-education-2014-2020_en.  
 
Uddannelsesinstitutionerne skal overholde alle bestemmelserne i ECHE-chartret under gennemførelsen af projektet. 
Overholdelsen af bestemmelserne vil blive overvåget af det nationale agentur, som lægger ECHE Monitoring Guide til grund 
for deres overvågningsstrategi (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library//eche-
monitoring-guide_en.pdf). Denne guide indeholder et sæt fastlagte retningslinjer og eksempler på god praksis inden for 
ECHE-overensstemmelsesovervågning og -forbedring. Videregående uddannelsesinstitutioner, der ansøger om og deltager i 
Erasmus+-projekter, kan i denne guide finde oplysninger om prioriterede områder for ECHE-overensstemmelse og om 
tilgængelige værktøjer, retningslinjer og weblinks.  
 
Hvis ECHE-principperne og forpligtelserne ikke overholdes, kan Kommissionen tilbagekalde chartret. 

KONSORTIEAKKREDITERING 

Et nationalt mobilitetskonsortium inden for videregående uddannelse kan støtte alle fire typer tilskudsberettigede 
mobilitetsaktiviteter i et mobilitetsprojekt inden for videregående uddannelse.  
 
Mobilitetskonsortiet har til formål at lette tilrettelæggelsen af mobilitetsaktiviteterne og sikre en højere kvalitet i 
aktiviteterne end den, de enkelte udsendende videregående uddannelsesinstitutioner vil kunne levere alene. 
Medlemsorganisationerne i et nationalt mobilitetskonsortium kan i fællesskab løse de opgaver, der er forbundet med at 
tilrettelægge mobiliteten. Fællesaktiviteterne kan f.eks. omfatte den administrative, kontraktmæssige og økonomiske 
forvaltning af mobilitetsopholdene, udvælgelsen og/eller forberedelsen og rådgivningen af deltagerne samt oprettelsen af 
en portal, hvor man kan søge efter virksomheder og matche virksomheder og deltagere. Det nationale mobilitetskonsortium 
kan også fungere som formidler for nye studerende og personale. Opgaverne kan f.eks. bestå i at finde en værtsorganisation 
i den region, hvor mobilitetskonsortiets partnere er etableret, og at yde bistand ved behov. 
 
Konsortiets koordinator kan, eventuelt sammen med andre/formidlende organisationer, hjælpe aktivt med at etablere 
kontakt til virksomheder, finde muligheder for praktikophold og lærepladser til personale udbrede kendskabet til disse 
aktiviteter, indhente oplysninger mv.  
 
Den enkelte udsendende videregående uddannelsesinstitution er ansvarlig for kvaliteten, indholdet og anerkendelsen af 
mobilitetsopholdet. Alle medlemmer af konsortiet er forpligtet til at underskrive en aftale med konsortiets koordinator, 
hvori roller, ansvarsområder samt administrative og finansielle ordninger fastlægges. Bestemmelserne vedrørende 
samarbejdet skal fastlægge punkter såsom ordninger til forberedelse og kvalitetssikring af samt opfølgning på 
mobilitetsperioder. Den enkelte udsendende videregående uddannelsesinstitution er endvidere ansvarlig for at indgå aftaler 
(se det følgende afsnit) med videregående uddannelsesinstitutioner, som modtager dens studerende og 
undervisere/ansatte. 
 
Det nationale mobilitetskonsortium kan kun få tilskud, hvis det har fået tildelt en konsortieakkreditering. Hvis det nationale 
mobilitetskonsortium ikke godkendes, kan konsortiet indsende en ny ansøgning om et certifikat og om tilskud det følgende 
år. 
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Opfyldelsen af betingelserne for konsortieakkreditering vil blive overvåget af det nationale agentur. Hvis der opstår større 
problemer (f.eks. misbrug af midlerne, manglende opfyldelse af gældende bestemmelser eller en svækket 
finansieringsevne), eller hvis konsortiet misligholder sine forpligtelser i øvrigt, kan det nationale agentur tilbagekalde 
akkrediteringen. Det nationale agentur skal anmode konsortiets koordinator om straks at underrette agenturet om 
ændringer i konsortiets sammensætning, situation eller status, der kan nødvendiggøre ændringer i eller tilbagekaldelse af 
akkrediteringen. 
 

b. AFTALER MELLEM INSTITUTIONERNE  

Ved mobilitet mellem videregående uddannelsesinstitutioner skal studerendes studieophold og personales 
undervisningsophold ske i henhold til en aftale mellem institutionerne. Skabelonerne til disse aftaler findes på: 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm. Aftaler mellem institutioner 
kan indgås mellem to eller flere videregående uddannelsesinstitutioner. 
 
Ved mobilitet mellem programlande og partnerlande, er de generelle principper, der er fastlagt i ECHE-chartret, nedfældet i 
denne aftale mellem institutionerne, hvilket sikrer, at begge eller alle parter forpligter sig til at opfylde dem. 
 
Aftalen mellem institutionerne kan også udvides til at omfatte studerendes praktikophold og undervisere/ansattes 
uddannelsesophold med udgangspunkt i partnerinstitutionernes kendskab til potentielle modtagende 
virksomheder/organisationer i udlandet. 

c. MOBILITY TOOL+  

Tidligst muligt efter udvælgelsen af deltagere, skal tilskudsmodtageren indtaste generelle oplysninger om den enkelte 
deltager og den mobilitetstype, denne ønsker at gennemføre (deltagerens navn, destinationsland, mobilitetsopholdets 
varighed osv.) i Mobility Tool+. Tilskudsmodtageren er også ansvarlig for at opdatere Mobility Tool+ mindst en gang om 
måneden med eventuelle ændringer i deltagerdataene eller aktiviteterne i hele projektets levetid. 
 
For mobilitetsprojekter mellem program- og partnerlande er det nødvendigt at identificere partnerlandets videregående 
institution i Mobility Tool+ via PIC-koden.  Hvis partnerlandets videregående institution ikke har en PIC, som har været 
anvendt i forbindelse med deltagelsen i EU-programmer, skal organisationen registreres via the 'Participant Portal' og 
meddele den til tilskudsmodtageren. 
 
Mobility Tool+ hjælper modtageren med at forvalte mobilitetsaktiviteterne under Erasmus+. Tilskudsmodtagerne kan ved 
hjælp af Mobility Tool generere udfyldte rapporter med de oplysninger, de har indtastet. Mobility Tool+ genererer også 
rapporter, som deltagerne i mobilitetsaktiviteterne skal udfylde.  

d. BETINGELSER FOR STUDERENDES DELTAGELSE  

UDVÆLGELSE 

Studerende indsender en ansøgning til deres videregående uddannelsesinstitution, der udvælger deltagerne i 
mobilitetsprojektet. Udvælgelsen af studerende skal ligesom tilskudstildelingsproceduren være retfærdig, gennemsigtig, 
logisk og dokumenteret, og den relevante dokumentation skal være tilgængelig for alle de parter, der deltager i 
udvælgelsesproceduren. 
 
Uddannelsesinstitutionen skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå interessekonflikter mellem de personer, 
som inviteres til at deltage i udvælgelseskomitéerne eller i udvælgelsesprocessen for individuelle studerende. 
 
Udvælgelseskriterierne – f.eks. kandidatens akademiske resultater, tidligere mobilitetsophold, motivation og erfaringer i 
modtagerlandet (dvs. om kandidaten vendte tilbage til sit oprindelsesland). – skal offentliggøres. For studerende fra 
partnerlande vil det første kriterium for udvælgelse af studerende være akademisk merit, men med tilsvarende akademisk 
niveau. Præferencer skal gives til dårligt stillede elever (inklusiv flygtninge, asylansøgere og migranter).   
 
Personer, der allerede har deltaget i mobilitetsaktioner på samme studietrin under Erasmus for Programmet Livslang 
Læring, Erasmus Mundus eller Erasmus+, vil blive prioriteret lavere. I forbindelse med Erasmus Mundus-masteruddannelser 
og Erasmus Mundus Joint Master Degrees tages tidligere deltagelse kun i betragtning for stipendiemodtagere.   
 
Når de studerende er udvalgt, får de fra deres uddannelsesinstitution tilsendt Erasmus+-chartret for studerende, der 
beskriver deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med deres studie- eller praktikophold i udlandet, og som beskriver 
de forskellige skridt, de skal tage før, under og efter mobilitetsopholdet. 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
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AFTALE MED DEN STUDERENDE 

Inden afrejsen skal hver enkelt udvalgt studerende underskrive en aftale, der også omfatter en "Learning Agreement", som 
beskriver det program for studie- og/eller praktikopholdet, der skal følges, og som den studerende, sendeorganisationen og 
modtageorganisationen har aftalt. Skabelonen til denne aftale findes på: 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm. Uddannelsesaftalen definerer 
de læringsresultater, der er målet for opholdet i udlandet, og indeholder bestemmelser om formel anerkendelse. Aftalen 
angiver også det sted, hvor studie- og/eller praktikopholdet skal foregå. I Learning Agreement skal den udsendende 
institution og den studerende også fastsætte det sproglige niveau (hovedsproget i undervisningen eller på arbejdspladsen), 
som den studerende skal have opnået ved starten af studie-/praktikopholdet, i overensstemmelse med det niveau, der er 
anbefalet i aftalen mellem den udsendende institution og den modtagende institution (eller, ved praktikophold, i 
overensstemmelse med virksomhedens forventninger). Hvor det er relevant, skal den udsendende institution og den 
studerende blive enige om, hvilken sproglig støtte der er mest velegnet, så den studerende kan opnå det aftalte sproglige 
niveau (se næste afsnit om den sproglige onlinesupport). 

TILSKUD TIL STUDERENDE  

Studerende kan modtage et "uddannelsestilskud" til de øgede omkostninger, der er forbundet med mobilitetsperioden i 
udlandet. Tilskuddet kan bestå af det ene eller begge af følgende tilskud:  
 
 et EU-tilskud, der beregnes pr. måned og udbetales på basis af enhedsomkostninger (se afsnittet om 

"finansieringsregler" i guidens del B), og/eller 
 et nationalt, regionalt eller lokalt tilskud fra en offentlig eller privat donor, eller en låneordning. 

 
Studerende, der ikke modtager EU-tilskud, er også omfattet af ordningen (gælder både studie- og praktikophold). Det er 
studerende, der opfylder alle kriterierne under Erasmus+ for tilskudsberettigelse og nyder godt af alle de fordele, der er 
forbundet med at være studerende under Erasmus+, men som ikke får noget EU-mobilitetstilskud. Reglerne i denne pro-
gramguide, med undtagelse af dem, der gælder for tildeling af tilskud, gælder også for studerende, der ikke modtager EU-
tilskud. Studerende, der ikke modtager EU-tilskud, tæller med i de statistikker, som danner grundlag for de resultatindikato-
rer, der anvendes i forbindelse med fordelingen af EU-budgettet mellem landene. 
 
Studerende (med og uden tilskud), der deltager i et mobilitetsprojekt med tilskud fra Erasmus+ inden for videregående 
uddannelse, er fritaget fra at skulle betale gebyrer for undervisning, registrering, eksaminering og adgang til laboratorie- og 
biblioteksfaciliteterne på den modtagende institution. De kan dog blive opkrævet mindre gebyrer for udgifter til f.eks. forsik-
ring, studenterforeninger og diverse materialer, herunder fotokopier og laboratorieprodukter, på samme måde som disse 
gebyrer opkræves af de lokale studerende. Udrejsende studerende vil ikke blive opkrævet yderligere gebyrer eller afgifter i 
forbindelse med tilrettelæggelsen eller forvaltningen af deres mobilitetsophold. 
 
Studerendes ret til tilskud eller lån med henblik på uddannelse i deres udsendende institution skal desuden opretholdes 
under opholdet i udlandet. 
 
Hvis der er tale om praktikophold, er et eventuelt bidrag eller vederlag fra den modtagende virksomhed/organisation til den 
studerende foreneligt med EU-tilskuddet under Erasmus+. 
 
En mobilitetsperiode er forenelig med arbejde på deltid, og såfremt den studerende modtager et EU-tilskud under Eras-
mus+, er det også foreneligt med den indkomst, som den studerende måtte have, så længe han eller hun udfører de aktivi-
teter, der er fastsat i det godkendte mobilitetsprogram.  
 
Studerende, der deltager i et mobilitetsprojekt inden for videregående uddannelse (ved et studie- eller praktikophold i 
udlandet), må ikke samtidig modtage et stipendium til en fælles masteruddannelse under Erasmus Mundus, og vice versa. 
 
Studerende, der modtager et EU-tilskud under Erasmus+, tilbagebetaler helt eller delvist EU-tilskuddet, hvis de ikke over-
holder betingelserne i tilskudsaftalen (medmindre de blev forhindret i at gennemføre de planlagte aktiviteter i udlandet på 
grund af force majeure). De kan blive pålagt helt eller delvist at tilbagebetale EU-tilskuddet, hvis de ikke udfærdiger og ind-
sender den endelige onlinerapport. 

SPROGLIG ONLINESUPPORT 

Når uddannelsesinstitutioner underskriver Erasmus-chartret for videregående uddannelse, forpligter de sig til at give 
deltagerne i mobilitetsaktiviteter den nødvendige hjælp til sproglig forberedelse. Derfor vil der gradvist blive indført en 
sproglig onlinesupporttjeneste i løbet af programmet for alle mobilitetsaktiviteter mellem programlande, der varer to 
måneder eller derover. Kommissionen gør onlinetjenesten tilgængelig for de udvalgte studerende, så de kan få vurderet 
deres færdigheder i det sprog, de skal bruge i forbindelse med deres studie- eller praktikophold i udlandet. Med dette 
værktøj kan de også om nødvendigt forbedre deres sprogkundskaber før og/eller under mobilitetsopholdet. Deltagere med 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
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mindst B2-niveau i hovedsproget i undervisningen eller på arbejdspladsen kan vælge at følge et OLS-kursus i 
modtagelandets sprog, hvis det findes. Tilbuddet om sproglig support baseres på gensidig tillid mellem den udsendende og 
den modtagende institution. Det anbefalede niveau af sproglig kompetence er anført i de interinstitutionelle aftaler og 
uddannelsesaftalerne og er dermed aftalt mellem de tre parter. Med Erasmus+ forpligter udsendende videregående 
uddannelsesinstitutioner sig til at sikre, at deres udrejsende studerende har det krævede sprogniveau,  og en sådan gensidig 
aftale bør være tilstrækkelig. Udsendende videregående uddannelsesinstitutioner er ansvarlige for at yde deres studerende 
den mest hensigtsmæssige sproglige support gennem OLS eller enhver anden metode, der kan støttes via det 
organisatoriske tilskud, med henblik på at sikre, at deres studerende opnår det anbefalede niveau, der er aftalt med den 
modtagende institution, ved mobilitetens start. Udsendende videregående uddannelsesinstitutioner skal derfor ikke sende 
resultaterne af OLS-sprogvurderingerne til de modtagende institutioner. Det er de studerende, som afgør, om de vil oplyse 
den modtagende institution om resultaterne af deres OLS-sprogvurdering. 
 
Den sproglige onlinesupport gøres tilgængelig som følger: 
 
 De nationale agenturer vil give onlinelicenser til de relevante uddannelsesinstitutioner efter de almindelige kriterier, 

som Kommissionen har udarbejdet. 
 Når uddannelsesinstitutionen har udvalgt de studerende, skal de alle (medmindre der er tale om deres modersmål eller 

i behørigt begrundede tilfælde lave en onlinetest til vurdering af deres færdigheder i det hovedsprog, de skal benytte 
under deres studie- eller praktikophold i udlandet). Dette er en forudsætning inden mobilitetsopholdet. Den enkelte 
studerende og den udsendende uddannelsesinstitution vil blive underrettet om testresultaterne. På den måde kan den 
udsendende uddannelsesinstitution sætte tal på, hvor mange studerende der kan få brug for et onlinesprogkursus. 

 Ud fra antallet af tilgængelige onlinelicenser til sprogkurser vil uddannelsesinstitutionerne fordele licenserne efter de 
studerendes behov. De studerende er ansvarlige for at følge onlinekurserne som beskrevet i tilskudsaftalen. 

 Når mobilitetsopholdet afsluttes, skal de studerende lave en ny test, så det kan vurderes, hvor store fremskridt de har 
gjort i det pågældende sprog. Den enkelte studerende og den udsendende uddannelsesinstitution vil blive underrettet 
om testresultaterne.  
 

Man kan finde flere oplysninger på Kommissionens og de nationale agenturers hjemmesider. 
 
Ved alle andre mobilitetstyper, eller hvis Kommissionens onlinetjeneste ikke er tilgængelig for et givet sprog, kan 
uddannelsesinstitutionerne yde andre typer sproglig support til de studerende, der finansieres i henhold til den 
"organisatoriske tilskud". 

e. BETINGELSER FOR DELTAGELSE AF PERSONALE  

UDVÆLGELSE 

Undervisere og ansatte, der deltager i et mobilitetsprojekt inden for videregående uddannelse, skal udvælges af den ud-
sendende uddannelsesinstitution på en retfærdig og gennemsigtig måde. Inden afrejsen skal den ansatte være nået til enig-
hed om et mobilitetsprogram med den udsendende institution og den modtagende institution/virksomhed.  
 
Udvælgelsen af undervisere og ansatte på en videregående uddannelsesinstitution skal forestås af denne. Udvælgelsen af 
undervisere og ansatte skal ligesom tilskudstildelingsproceduren være retfærdig, gennemsigtig, logisk og dokumenteret, og 
den relevante dokumentation skal være tilgængelig for alle de parter, der deltager i udvælgelsesproceduren. Udvælgelses-
kriterierne (f.eks. førsteprioritet til ansatte, der rejser udenlands for første gang og begrænsning af det mulige antal mobili-
tetsaktiviteter pr. ansat i en given periode) skal offentliggøres. 

 
Uddannelsesinstitutionen skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå interessekonflikter mellem de personer, 
som inviteres til at deltage i udvælgelseskomitéerne eller i udvælgelsesprocessen for individuelle modtagere.  

 
Ved et mobilitetsprojekt, hvor en virksomhedsansat udsendes til en videregående uddannelsesinstitution, skal dette ske via 
en invitation fra uddannelsesinstitutionen til den virksomhedsansatte. Tilskuddet forvaltes af den modtagende uddannelses-
institution.  

MOBILITETSAFTALE 

Udvælgelsen af ansatte ved en videregående uddannelsesinstitution forestås af denne på baggrund af et udkast til et 
mobilitetsprogram, som den enkelte ansatte har indsendt efter at have drøftet det med den modtagende 
institution/virksomhed. Før afrejsen skal den udsendende institution/virksomhed og den modtagende 
institution/virksomhed have indgået en formel aftale om det endelige mobilitetsprogram (via brev eller e-mail).  
 
Både den udsendende institution/virksomhed og den modtagende institution/virksomhed er ansvarlige for kvaliteten af 
mobilitetsopholdet i udlandet.  
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TILSKUD TIL UNDERVISERE/ANSATTE  

De finansielle bestemmelser for de to typer mobilitet for undervisere og ansatte er de samme. Tilskuddet er et bidrag til 
rejse- og opholdsudgifter i en given undervisnings- eller uddannelsesperiode i udlandet (se afsnittet om 
"finansieringsregler" i guide del B). 
 
Mobilitet uden EU-tilskud er tilladt for undervisere og ansatte på videregående uddannelser. 

2. UNDER MOBILITETSOPHOLDET 

AFBRYDELSE AF STUDERENDES MOBILITETSOPHOLD  

Når en studerendes mobilitetsperiode afbrydes, f.eks. fordi der er en periode mellem et afsluttet sprogkursus og 
studiets/praktikopholdets start, skal antallet af dage i denne periode registreres i Mobility Tool+, og tilskudsbeløbet skal 
tilpasses tilsvarende.  
 
Ved praktikophold kan mobilitetsprojektet i udlandet blive afbrudt i forbindelse med ferie, hvis virksomheden holder lukket i 
ferieperioden. Tilskuddet opretholdes i denne periode. Lukkeperioden tæller ikke med i praktikopholdets 
minimumsvarighed, men den tæller med i de højst 12 måneder pr. studietrin, hvor den samme studerende kan få tilskud til 
mobilitetsperioder. 

FORLÆNGELSE AF STUDERENDES MOBILITETSOPHOLD  

Sende- og modtageorganisationen kan aftale at forlænge en igangværende mobilitetsperiode under følgende betingelser: 
 
 Anmodningen om forlængelse af mobilitetsperioden skal være indgivet senest én måned før udgangen af den oprinde-

ligt planlagte mobilitetsperiode. 
 

 Hvis anmodningen accepteres af alle parter, skal de relevante ændringer foretages i tilskudsaftalen, og alle 
bestemmelser om forlængelsen skal bringes på plads. 
 

 Hvis den studerende modtager et tilskud fra Erasmus+, kan den udsendende institution enten ændre tilskudsbeløbet 
og tage højde for den længere varighed eller indgå en aftale med den studerende om, at de yderligere dage betragtes 
som en periode uden EU-tilskud. 
 

 Mobilitetsperiodens reelle start- og slutdato skal fremgå af den modtagende institutions eksamens- eller karakterud-
skrift eller den studerendes praktikcertifikat i henhold til følgende definitioner: 

o Startdatoen skal være den første dag, hvor den studerende skal være til stede i modtageorganisationen 
(f.eks. datoen for det første kursus /den første arbejdsdag, et velkomstarrangement tilrettelagt af den 
modtagende institution eller sprogkurser og interkulturelle kurser). 

o Slutdatoen skal være den sidste dato, hvor den studerende skal være til stede i modtageorganisationen 
(f.eks. den sidste dag i eksamensperioden/kurset/arbejdsforløbet/den obligatoriske mødeperiode).  
 

 Den faktiske varighed defineret som angivet ovenfor er den periode, de videregående uddannelsesinstitutioner skal 
angive i deres endelige rapporter, og det antal måneder EU-tilskuddet højst kan dække. Når forlængelsen af den 
studerendes mobilitetsperiode betragtes som dage uden EU-tilskud, skal disse dage trækkes fra mobilitetsperiodens 
samlede varighed med henblik på beregning af det endelige tilskudsbeløb. 

 
 Den ekstra periode skal følge umiddelbart efter den igangværende mobilitetsperiode. Det må ikke være nogen afbry-

delser af opholdet (universitetets/virksomhedens ferie- og lukkeperioder betragtes ikke som "afbrydelser"), medmin-
dre disse er velbegrundede og godkendes af det nationale agentur. 

3. EFTER MOBILITETSOPHOLDET 

a. ANERKENDELSE AF LÆRINGSRESULTATER  

Ved afslutningen af udlandsopholdet skal den modtagende institution/virksomhed udstede en eksamens- eller 
karakterudskrift eller et praktikcertifikat til den studerende og den udsendende uddannelsesinstitution, dvs. et 
"resultatbevis", der bekræfter programresultaterne.  
 
Som opfølgning på mobilitetsperioden skal den udsendende institution formelt anerkende de point, der er tildelt i udlandet 
for den formelle læring af nye kompetencer (ved brug af ECTS-point eller et tilsvarende system), herunder for praktikophold, 
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og formelt anerkende resultatbeviserne for den ikkeformelle og uformelle læring, der er foregået uden for klasseværelset 
eller arbejdspladsen (ved brug af tillæg til eksamensbeviserne). Dette gælder dog ikke ved praktikophold for nyuddannede. 
 
Resultaterne af den sproglige vurdering og eventuelle onlinesprogkurser rapporteres centralt, men vil ikke give nogen 
formelle kvalifikationer.  
 
Ved mobilitetsophold for ansatte skal de udsendende institutioner sikre, at disses læringsresultater anerkendes på korrekt 
vis, formidles og i vid udstrækning anvendes i institutionen. 

b. RAPPORTERING  

Ved afslutningen af udlandsopholdet skal alle studerende og alle ansatte, der har gennemført et mobilitetsprojekt, 
udfærdige og indsende en endelig rapport. Ved mobilitetsaktiviteter på to måneder og derover skal rapporten også omfatte 
en kvalitativ evaluering af den sproglige support, der er ydet under mobilitetsopholdet. 
Hvis studerende og ansatte ikke indsender en sådan rapport, kan den udsendende videregående uddannelsesinstitution 
pålægge dem helt eller delvist at tilbagebetale EU-tilskuddet. Hvis studerende eller ansatte er blevet forhindret i at 
gennemføre de planlagte aktiviteter i udlandet på grund af force majeure, skal de ikke tilbagebetale tilskuddet. Sådanne 
tilfælde skal indberettes af den udsendende institution og godkendes skriftligt af det nationale agentur. 
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MOBILITETSPROJEKTER FOR ELEVER, UNDERVISERE OG ØVRIGE MEDARBEJDERE PÅ 

ERHVERVSRETTEDE GRUND- OG EFTERUDDANNELSER  

1. ORGANISATORISK TILSKUD 

Det organisatoriske tilskud er et bidrag til omkostninger, som organisationerne afholder i forbindelse med aktiviteter til 
støtte for studerendes og personales (undervisere, vejledere, ledere og uddannelsesansvarlige) mobilitetsaktiviteter af høj 
kvalitet. For eksempel: 
 

 information og bistand til studerende og personale 
 udvælgelse af studerende og personale 
 udformning af uddannelsesaftalerne med henblik på at sikre fuld anerkendelse af alle elementerne af de 

studerendes uddannelser forberedelse og anerkendelse af mobilitetsaftaler for personale 
 sproglig og interkulturel forberedelse for både studerende og personale, især sektorspecifikke sprogkurser for 

erhvervsuddannelser 
 overordnede forvaltningsopgaver i forbindelse med etablering og forvaltning af mobilitetsprojekter 
 effektive mentor- og supervisionsordninger for deltagere i mobilitetsaktiviteter 
 specifikke ordninger, der skal sikre kvaliteten af praktikophold i virksomheder. 
 

I forbindelse med fastlæggelsen af det endelige tilskud tages der højde for kvaliteten af institutionens gennemførelse af og 
opfølgning på projektet. En vellykket gennemførelse af mobilitetsprojektet følger retningslinjerne i dette bilag om 
mobilitetsaktiviteter for elever og personale på erhvervsuddannelser. 

2. FØR MOBILITETSOPHOLDET 

a. AKKREDITERING AF DELTAGENDE ORGANISATIONER – ERASMUS+-CHARTRET FOR MOBILITET INDEN FOR 

ERHVERVSUDDANNELSE  

Fra 2015 og frem er det muligt for ikke-akkrediterede organisationer at søge om at få tildelt et Erasmus+-charter for 
mobilitet inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse gennem en særlig indkaldelse af forslag, der offentliggøres af 
de nationale agenturer, forudsat at disse organisationer opfylder de beskrevne udvælgelseskriterier og demonstrerer 
kvalitet og bæredygtighed af deres internationaliseringsstrategi. Bemærk, at såfremt en organisation får tildelt et Erasmus+-
charter for mobilitet inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse i et givent år, vil den først kunne anvende det til 
gennemførelse af mobiliteter inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse fra de følgende års indkaldelser af forslag. 
For eksempel hvis en organisation ansøger om et charter til en bestemt frist og får tildelt et charter i 2016, skal 
organisationen stadig skulle søge om tilskud til et mobilitetsprojekt uden charter, hvis den ønsker at gennemføre mobiliteter 
i 2016. Organisationen kan først anvende chartret i det følgende år (i dette eksempel i 2017).    
 
Flere oplysninger findes på Kommissionens og de nationale agenturers hjemmesider.  
 

b. DET EUROPÆISKE KVALITETSCHARTER FOR MOBILITET  

Erhvervsuddannelsesinstitutioner, der ønsker at arrangere mobilitetsaktiviteter for deres elever og personale, skal 
overholde de principper og kriterier, der er fastlagt i det europæiske kvalitetscharter for mobilitet

178
.  

 
Det europæiske kvalitetscharter for mobilitet er referencedokumentet for kvalitet med hensyn til uddannelsesophold i 
udlandet. Chartret indeholder vejledning om mobilitetsordninger med henblik på læring eller andre formål som f.eks. faglig 
udvikling både for unge elever og personale. Overholdelse af chartrets principper skal sikre, at mobilitetsaktiviteternes 
deltagere altid har en positiv oplevelse både i værtslandet og i deres hjemland, når de vender tilbage, og at der sker en 
stigning i antallet af og i de forskellige typer uddannelses- og praktikophold. Chartret kan findes via: 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_en.htm 

                                                 
178  Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/961/EF af 18. december 2006 om tværnational mobilitet i Det Europæiske Fællesskab i 
uddannelsesøjemed: Det europæiske kvalitetscharter for mobilitet (EUT L 394 af 30.12.2006). 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_en.htm
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c. ECVET – AFTALEMEMORANDA 

Erhvervsuddannelsesinstitutioner kan vælge at anvende det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse 
(ECVET) som ramme for mobilitetsaktiviteterne (flere oplysninger følger nedenfor). I så fald er det en betingelse, at der 
etableres et ECVET-partnerskab. Partnerskabet skal samle kompetente organisationer, der beskæftiger sig med 1) 
fastlæggelse af relevante læringsresultater af mobilitetsaktiviteterne, 2) gennemførelse af erhvervsuddannelser, der giver 
disse resultater, 3) vurdering af, i hvilket omfang eleverne har opnået læringsresultaterne, og 4) validering og anerkendelse 
af de studerendes optjente ECTS-point, når de vender tilbage til deres hjeminstitution. 
 
ECVET-partnerskabet kan formaliseres ved hjælp af et aftalememorandum. 
Et aftalememorandum er en aftale mellem kompetente organisationer, der fastlægger rammerne for meritoverførsel. Det 
formaliserer ECVET-partnerskabet via en erklæring om gensidig accept af de involverede institutioners status og procedurer. 
Det fastlægger ligeledes partnerskabets samarbejdsprocedurer. 
Aftalememoranda kan indgås i netværk af kompetente organisationer/institutioner fra flere lande/uddannelsessystemer, 
men de kan også være bilaterale, afhængigt af partnerskabets behov og ambitioner. Få flere oplysninger og vejledning om 
indgåelse af et aftalememorandum i brugervejledningen til ECVET, der kan findes på Kommissionens websted, eller på: 
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm og http://www.ecvet-secretariat.eu  

d. MOBILITETSKONSORTIUM 

Ud over erhvervsuddannelsesinstitutioner, som ansøger på egen hånd, kan et nationalt mobilitetskonsortium af 
erhvervsuddannelsesinstitutioner også ansøge om et mobilitetsprojekt inden for erhvervsuddannelse.  
 
Formålet med mobilitetskonsortier er at lette tilrettelæggelsen af mobilitetsaktiviteter og gøre kvaliteten af aktiviteterne 
bedre end det, de enkelte sendeerhvervsuddannelsesinstitutioner (f.eks. erhvervsskoler) kunne opnå hver for sig. De 
organisationer, der er medlemmer af et nationalt mobilitetskonsortium, forventes at samle eller dele tjenester vedrørende 
tilrettelæggelse af mobilitet og at udvikle deres internationalisering sammen gennem indbyrdes samarbejde og udveksling 
af kontaktoplysninger. Fælles aktiviteter omfatter typisk fælles administrativ, kontraktmæssig og økonomisk forvaltning af 
mobilitet, fælles udvælgelse og/eller forberedelse og vejledning af deltagerne samt, hvis det er relevant, et centralt sted til 
at finde frem til virksomheder og til at matche virksomheder og deltagere. Det nationale mobilitetskonsortium kan også 
fungere som formidler for nye praktikanter og personale. Opgaverne kan f.eks. bestå i at finde en værtsorganisation i den 
region, hvor det nationale mobilitetskonsortiums partnere er etableret, og at yde bistand ved behov. 
 
Konsortiekoordinatoren skal, evt. sammen med andre/formidlende organisationer, gøre en aktiv indsats for at skabe kontakt 
med virksomheder og åbne mulighed for praktikophold og uddannelsespladser for personale samt for at fremme disse 
aktiviteter og give oplysninger m.m.  
 
De enkelte sendeerhvervsuddannelsesorganisationer er ansvarlige for kvaliteten, indholdet og anerkendelsen af 
mobilitetsopholdene. Alle medlemmer af konsortiet er forpligtet til at underskrive en aftale med konsortiets koordinator, 
hvori roller, ansvarsområder samt administrative og finansielle ordninger fastlægges. Bestemmelserne vedrørende 
samarbejdet skal fastlægge punkter såsom ordninger til forberedelse og kvalitetssikring af samt opfølgning på 
mobilitetsperioder. 
 

e. EUROPÆISK UDVIKLINGSPLAN  

En europæisk udviklingsplan er kun omfattet ansøgninger fra organisationer som ikke har et Erasmus+-charter for mobilitet 
inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse. Selv om det ikke forventes, at organisationer uden charter i samme 
grad som organisationer med charter sigter mod internationalisering og bæredygtighed, forventes de dog at reflektere over 
effekten af deres mobilitet i deres respektive organisationer ud over mobiliteten i sig selv. Inden en organisation inden for 
erhvervsrettet grund- og efteruddannelse eller en koordinator for et nationalt mobilitetskonsortium ansøger, skal den 
udfærdige en europæisk udviklingsplan. Den er en del af ansøgningsskemaet. Planen skal beskrive, hvordan de planlagte 
mobilitetsaktiviteter integreres i en bredere og mere langsigtet strategi for udvikling og modernisering af organisationen.  
 
Den europæiske udviklingsplan er en vigtig del af evalueringen af tilskudsansøgninger og skal indeholde oplysninger om:   

 
 organisationens behov for kvalitetsudvikling og internationalisering (f.eks. hvad angår ledelseskompetencer, 

personalekompetencer, nye undervisnings-/læringsmetoder eller -redskaber, den europæiske dimension, sproglige 
kompetencer, pensum, tilrettelæggelse af undervisning og læring, styrkelse af forbindelser til partnerorganisationer), 
og hvordan de planlagte aktiviteter vil bidrage til at imødekomme disse behov 

 den forventede effekt på elever, lærere, undervisere og andet personale samt på organisationen inden for 
erhvervsrettet grund- og efteruddannelse som helhed 

 hvordan organisationen og virksomheden vil integrere de kompetencer, deres personale opnår, i sit pensum og/eller i 
sin udviklingsplan 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm
http://www.ecvet-secretariat.eu/
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 hvordan arbejdsrelateret læring kan bidrage til bæredygtighed gennem transnationalt samarbejde. 
 

f. MOBILITY TOOL+  

Modtageorganisationen skal indtaste generelle oplysninger om den enkelte deltager og den mobilitetstype, denne ønsker at 
gennemføre (deltagerens navn, destinationsland, mobilitetsopholdets varighed osv.) i Mobility Tool+. Indtastningen kan 
tidligst foretages ved udvælgelsen af deltagerne. Modtageorganisationen er også ansvarlig for at opdatere Mobility Tool+ 
med eventuelle ændringer i deltagerdataene eller aktiviteterne i hele projektets levetid. Tilskudsmodtagerne kan ved hjælp 
af Mobility Tool generere udfyldte rapporter med de oplysninger, de har indtastet. Mobility Tool+ genererer også rapporter, 
som deltagerne i mobilitetsaktiviteterne skal udfylde. 
 
Der findes flere oplysninger om Mobiliy Tool+ og om, hvordan man får adgang til det, i tilskudskontrakten mellem det 
nationale agentur og modtageren.  

g. BETINGELSER FOR DELTAGELSE AF ELEVER PÅ ERHVERVSRETTET GRUND- OG EFTERUDDANNELSER  

UDVÆLGELSE 

Sendeorganisationen står for udvælgelse af deltagere til mobilitetsaktiviteten. Udvælgelsen af elever skal ligesom 
tilskudstildelingsproceduren være retfærdig, gennemsigtig, logisk og dokumenteret, og den relevante dokumentation skal 
være tilgængelig for alle de parter, der deltager i udvælgelsesproceduren. 
 
Sendeorganisationen skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå interessekonflikter mellem de personer, som 
inviteres til at deltage i udvælgelseskomitéerne eller i udvælgelsesprocessen for individuelle deltagere. 

LEDSAGERE 

Elever med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller dårligt stillede elever på erhvervsuddannelser kan ledsages af 
en person, der skal støtte dem i løbet af mobilitetsperioden. Inddragelse af ledsagere skal stå i rimeligt i forhold til antallet af 
elever (normalt én ledsager for hver gruppe af elever, der deltager i et praktikophold hos den samme modtageorganisation).  
 
 
Varigheden af ledsagerens ophold skal desuden afstemmes efter elevernes behov (ophold under hele aktiviteten accepteres 
normalt kun i de tilfælde, hvor eleverne ikke kan klare sig selv eller er mindreårige).  

AFTALE MED ELEVEN 

Før afrejse skal elever på erhvervsuddannelser underskrive en aftale med sende- og modtageorganisationen, som 
indeholder følgende: 
 

 en "learning agreement", der beskriver det uddannelsesprogram, eleven skal følge, som er aftalt mellem eleven 
og sende- og modtageorganisationen. Learning Agreement fastlægger de læringsresultater, der er målet for 
studieopholdet i udlandet, og indeholder bestemmelser om formel anerkendelse (f.eks. ECVET) 

 en "kvalitetsforpligtelse", der vedlægges Learning Agreement, og som beskriver praktikanternes, sende- og 
modtageorganisationernes og eventuelt formidlende organisationers rettigheder og forpligtelser.  

 
Når elever fra erhvervsuddannelserne underskriver Learning Agreement, er de berettiget til at modtage et tilskud under 
deres praktikophold i udlandet. Tilskuddet kan bestå af det ene eller begge af følgende tilskud:  
 

 et EU-tilskud, som beregnes i forhold til det antal dage, aktiviteten varer (se afsnittet om "finansieringsregler" i del 
B i denne guide) og/eller 

 et nationalt, regionalt eller lokalt tilskud fra en offentlig eller privat donor, eller en låneordning. 
 

Det er muligt at deltage som "elev fra en erhvervsuddannelse, som ikke modtager EU-tilskud" (dvs. en elev, der deltager i et 
praktikophold, der overholder mobilitetskriterierne for erhvervsuddannelser under Erasmus+ og drager fordel af at være 
studerende under Erasmus+, uden at modtage et mobilitetstilskud fra Erasmus+). Reglerne i denne programguide, med 
undtagelse af dem, der gælder for tildeling af tilskud, gælder også for elever fra erhvervsuddannelser, som ikke modtager 
EU-tilskud. 

SPROGLIG ONLINESUPPORT 

Elever fra erhvervsuddannelser, der deltager i en mobilitetsaktivitet af mindst 19 dages varighed, kan modtage sproglig 
support før afrejse eller under mobilitetsaktiviteten. I denne forbindelse udbyder Kommissionen en onlinetjeneste til de 
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udvalgte elever for at vurdere deres kompetencer i det sprog, de skal bruge under deres praktikophold i udlandet. Med 
dette værktøj kan de også om nødvendigt forbedre deres sprogkundskaber før og/eller under mobilitetsopholdet. Deltagere 
med mindst B2-niveau i hovedsproget på arbejdspladsen kan vælge at følge et OLS-kursus i modtagelandets sprog, hvis det 
findes. Der vil gradvist blive iværksat sproglig onlinesupport i løbet af programmet. Den sproglige onlinesupport gøres 
tilgængelig som følger: 
 

 Ved tidspunktet for ansøgningen om et mobilitetsprojekt inden for erhvervsuddannelse vurderer 
ansøgerorganisationen behovet for sproglig bistand (på det primære undervisnings- eller arbejdssprog) til de 
elever, der deltager i et praktikophold inden for rammerne af mobilitetsprojektet.  

 De nationale agenturer tildeler onlinelicenser til modtageorganisationer i henhold til generelle kriterier, som 
fastlægges af Kommissionen. 

 Når sendeorganisationen har udvalgt eleverne, og før de underskriver uddannelsesaftalen, skal de alle 
(medmindre der er tale om deres modersmål) gennemføre en onlinetest til vurdering af deres færdigheder i det 
valgte sprog. Resultaterne af testen sendes til eleven og efter anmodning til sendeorganisationen. Disse resultater 
får ikke indflydelse på elevens mulighed for at komme til udlandet. 

 Med udgangspunkt i det antal onlinelicenser, der er til rådighed til sprogkurser, tilbydes deltagere, der har behov 
for sproglig bistand, muligheden for at følge et onlinesprogkursus.  

 Når praktikopholdet afsluttes, skal eleverne lave en ny test, så det kan vurderes, hvor store fremskridt de har gjort 
i det pågældende fremmedsprog. Resultaterne sendes til eleven og efter anmodning til sendeorganisationen.   
 

I programmets opstartsfase tilbydes onlinetesten og -kurserne ikke på alle EU-sprog, og der vil muligvis ikke være tilbud om 
sprogkurser til alle deltagere, der ansøger om det. Der vil komme yderligere oplysninger på Kommissionens og de nationale 
agenturers hjemmesider. 
 
Hvis der er tale om sprog, der ikke dækkes af Kommissionens onlinesupport, skal de organisationer, der deltager i 
mobilitetsprojektet inden for erhvervsuddannelse, sørge for sproglig bistand. Der kan ydes et særligt tilskud til "sproglig 
bistand" til dette formål. Desuden kan organisationer, der deltager i et mobilitetsprojekt inden for erhvervsuddannelse, 
anvende "den organisatoriske tilskud" til at imødekomme deltagernes behov for pædagogisk, interkulturel eller særlig 
sproglig forberedelse (se afsnittet om "finansieringsregler" i del B i denne guide). 

h. BETINGELSER FOR DELTAGELSE AF PERSONALE  

UDVÆLGELSE 

Sendeorganisationen skal stå for udvælgelsen af personale. Udvælgelsen af undervisere og ansatte skal ligesom 
tilskudstildelingsproceduren være retfærdig, gennemsigtig, logisk og dokumenteret, og den relevante dokumentation skal 
være tilgængelig for alle de parter, der deltager i udvælgelsesproceduren. 
 
Sendeorganisationen skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå interessekonflikter mellem de personer, som 
inviteres til at deltage i udvælgelseskomitéerne eller i udvælgelsesprocessen for individuelle modtagere.  
 
Udvælgelseskriterierne (f.eks. førsteprioritet til ansatte, der rejser udenlands for første gang og begrænsning af det mulige 
antal mobilitetsaktiviteter pr. ansat i en given periode) skal offentliggøres. 

MOBILITETSAFTALE 

Sendeorganisationen står for udvælgelse af personale på baggrund af et udkast til et mobilitetsprogram, som den enkelte 
ansatte har indsendt efter at have drøftet det med modtageinstitutionen eller modtagevirksomheden/-organisationen. Før 
afrejsen skal sende- og modtageorganisationen indgå en formel aftale om det endelige mobilitetsprogram (via brev eller e-
mail).  
 
Både sende- og modtageorganisationen er ansvarlige for kvaliteten af mobilitetsperioden i udlandet.  

3. UNDER MOBILITETSOPHOLDET 

AFBRYDELSE AF STUDERENDES MOBILITETSOPHOLD  

Ved praktikophold kan mobilitetsprojektet i udlandet blive afbrudt i forbindelse med ferie, hvis virksomheden holder lukket i 
ferieperioden. Tilskuddet opretholdes i denne periode. Lukkeperioden tæller ikke med i praktikopholdets 
minimumsvarighed. 
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FORLÆNGELSE AF STUDERENDES MOBILITETSOPHOLD  

Sende- og modtageorganisationen kan aftale at forlænge en igangværende mobilitetsperiode under følgende betingelser: 
 

 Før udgangen af den oprindeligt planlagte mobilitetsperiode skal de relevante ændringer være foretaget i 
tilskudsaftalen, og hele tilrettelæggelsen af forlængelsen skal være på plads. Disse ændringer er særligt vigtige, 
hvis forlængelsen også omfatter en anmodning om at få forlænget det månedlige EU-tilskud. Det forholder sig 
nemlig sådan, at selv om mobilitetsperiodens varighed (den periode, som modtagerorganisationerne angiver i 
deres endelige rapporter) er fastsat i den studerendes uddannelsesbevis, vil EU-tilskuddet højst kunne dække det 
antal måneder, der er fastsat i tilskudskontrakten eller dennes tillæg. Dette er tilfældet, selv om den periode, der 
angives i læringsaftalen, er kortere end perioden, der angives i uddannelsesbeviset.  

 
 Den ekstra periode skal følge umiddelbart efter den igangværende mobilitetsperiode. Det må ikke være nogen 

afbrydelser af opholdet (skolens/virksomhedens ferie- og lukkeperioder betragtes ikke som "afbrydelser"), 
medmindre disse er velbegrundede og godkendes af det nationale agentur. 

4. EFTER MOBILITETSOPHOLDET 

a. ANERKENDELSE AF LÆRINGSRESULTATER 

De pågældende sende- og modtageorganisationer skal indgå en aftale om udstedelse af et Europass-mobilitetsbevis efter 
afslutningen af mobilitetsperioden. Læs mere om dette på Europass' hjemmeside:  
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home. 
 
Resultaterne af den sproglige vurdering og eventuelle onlinesprogkurser rapporteres centralt, men vil ikke give nogen 
formelle kvalifikationer.  
  

ECVET  

Erhvervsuddannelsesinstitutioner kan vælge at anvende det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse 
(ECVET) som ramme for mobilitetsaktiviteterne. ECVET er en fælles metodisk ramme, som skal lette overførsel og 
akkumulering af ECTS-point for læringsresultater fra ét kvalifikationssystem til et andet. Det har til formål at fremme 
tværnationale mobilitetsaktiviteter og adgangen til livslang læring. Hensigten med det er ikke at erstatte de nationale 
kvalifikationssystemer, men derimod at gøre det nemmere at sammenligne dem og lette samspillet mellem dem. ECVET kan 
bruges på alle resultater, som en enkeltperson har opnået gennem forskellige uddannelsesforløb, og som derefter overføres, 
anerkendes og akkumuleres med henblik på at opnå specifikke kvalifikationer. Meritoverførselssystemet gør det lettere for 
europæiske borgere at få anerkendt deres uddannelse, færdigheder og viden i et andet programland. Læs mere om ECVET 
på Kommissionens hjemmeside via: 
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm og http://www.ecvet-secretariat.eu  
 
Når ECVET anvendes, skal de ECTS-point, der er optjent på baggrund af de opnåede læringsresultater, angives tydeligt og 
beskrives i aftalememorandummet mellem de deltagende organisationer.  

b. RAPPORTERING  

Ved afslutningen på udlandsopholdet skal alle elever og alt personale fra erhvervsuddannelser, som har deltaget i en 
mobilitetsaktivitet, udfærdige og indsende en endelig rapport. Ved mobilitetsaktiviteter af mindst 19 dages varighed skal 
rapporten desuden indeholde en kvalitativ evaluering af den sproglige bistand, der er ydet i løbet af mobilitetsperioden. 
 
Hvis elever og ansatte ikke indsender en sådan rapport, kan de blive pålagt helt eller delvist at tilbagebetale EU-tilskuddet. 
Hvis elever eller ansatte er blevet forhindret i at gennemføre de planlagte aktiviteter i udlandet på grund af force majeure, 
skal de ikke tilbagebetale tilskuddet. Sådanne tilfælde skal indberettes af den udsendende institution og godkendes skriftligt 
af det nationale agentur. 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm
http://www.ecvet-secretariat.eu/


  

 

291 
 

Bilag I – Mobilitetsprojekter for personale på skoleuddannelser (børnehaver, 
grundskoler og ungdomsuddannelser) 

MOBILITETSPROJEKTER FOR PERSONALE PÅ SKOLEUDDANNELSER (BØRNEHAVER, 
GRUNDSKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER) 

Mobilitetsprojekter sætter skoler i stand til at give deres undervisere og andet uddannelsespersonale mulighed for og 
incitament til at erhverve nye kompetencer, der imødekommer skolens behov. Skolens ledelse skal spille en aktiv rolle i 
forbindelse med planlægning af, støtte til og opfølgning på mobilitetsprojektet. 
 
For at sikre, at disse aktiviteter får den størst mulige effekt på personalets faglige udvikling skal skolerne sørge for, at de 
kompetencer, personalet opnår, videreformidles til resten af skolen efter mobilitetsprojektet og integreres i skolens 
undervisningsmetoder.  
 
Inden skolerne ansøger, skal de nøje overveje, hvor meget personale der realistisk set kan deltage i hele projektets forløb 
(dvs. 1-2 år), hvilke aktiviteter, de skal deltage i, og hvordan man vil sikre en effektiv opfølgning på disse aktiviteter på skolen 
efter forløbet. I ansøgningsfasen skal den ansøgende organisation oplyse de planlagte mobilitetsaktiviteters foreløbige antal, 
typer og modtagelande.  
 
Hvis det nationale agentur udvælger mobilitetsprojektet og godkender det budget, der anmodes om, kan 
tilskudsmodtageren påbegynde udvælgelsen af deltagere og den nærmere planlægning af aktiviteterne. 

1. ORGANISATORISK TILSKUD 

Det organisatoriske tilskud er et bidrag til de omkostninger, som institutionerne har til aktiviteter i forbindelse med 
personalets mobilitetsophold. For eksempel:  
 

 forberedelse af og opfølgning på den europæiske udviklingsplan 
 aftaler på organisationsplan med partnerinstitutioner (især i forbindelse med skyggepraktik og 

undervisningsopgaver) 
 information og bistand til personale 
 udvælgelse af personale til mobilitetsaktiviteter 
 udformning af mobilitetsaftaler, der skal sikre kvaliteten og anerkendelsen af mobilitetsaktiviteterne 
 sproglig og interkulturel forberedelse for personale, der deltager i mobilitetsaktiviteter 
 god integration af tilrejsende personale, der deltager i mobilitetsaktiviteter på skolen 
 effektive mentor- og supervisionsordninger for deltagere i mobilitetsaktiviteter 
 tilskud til deltagere i mobilitetsaktiviteter, når de vender tilbage, og udnyttelse af deres nyerhvervede 

kompetencer til fordel for skolen, undervisningspersonalet og de studerende. 

2. FØR MOBILITETSOPHOLDET 

a. EUROPÆISK UDVIKLINGSPLAN  

Inden en skole eller en koordinator af et nationalt mobilitetskonsortium ansøger, skal den udfærdige en europæisk 
udviklingsplan. Den er en del af ansøgningsskemaet. Planen skal beskrive, hvordan de planlagte mobilitetsaktiviteter 
integreres i en bredere og mere langsigtet strategi for udvikling og modernisering af den eller de skoler, der er involveret i 
projektet.  
 
Den europæiske udviklingsplan er en vigtig del af evalueringen af tilskudsansøgninger og skal indeholde oplysninger om:   

 
 skolens/skolernes behov for kvalitetsudvikling og internationalisering (f.eks. hvad angår ledelseskompetencer, 

personalekompetencer, nye undervisningsmetoder eller -redskaber, den europæiske dimension, sproglige 
kompetencer, pensum, tilrettelæggelse af undervisning og læring og styrkelse af forbindelser til partnerinstitutioner), 
og hvordan de planlagte aktiviteter vil bidrage til at imødekomme disse behov 

 den forventede effekt på elever, undervisere og andet personale samt på skolen som helhed 
 hvordan skolen vil integrere de kompetencer og erfaringer, personalet opnår, i sit pensum og/eller i sin udviklingsplan 
 hvordan eTwinning vil blive anvendt i forbindelse med de planlagte mobilitetsaktiviteter, hvis dette er relevant (se 

afsnittet nedenfor). 

b. ETWINNING 

eTwinning-platformen fremmer samarbejde og netværksaktiviteter mellem skoler i Europa gennem brugen af informations- 
og kommunikationsteknologi (ikt). Den indeholder vejledning, idéer og redskaber, der skal gøre det lettere for skoler at 
etablere partnerskaber og påbegynde samarbejdsprojekter inden for alle fagområder.  
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I forbindelse med et mobilitetsprojekt giver eTwinning mulighed for:  
 
 at finde potentielle partnere/modtageorganisationer i udlandet og indlede et samarbejde, inden der ansøges om 

finansiering, med henblik på at forbedre kvaliteten og effekten af de planlagte projekter 
 at bruge de projektredskaber, der er til rådighed, til at gennemføre mere strategiske projekter og i højere grad udnytte 

input fra partnere 
 at gøre de ansatte, der skal sendes ud, mere velforberedte, eksempelvis gennem kontakt med modtageorganisationen 

(mere viden om modtagelandet og modtageorganisationen og drøftelse af og aftaler om de aktiviteter, der skal 
gennemføres), og lade dem deltage i onlinelæring, der har relevans for deres mobilitetsaktiviteter 

 at samarbejde indgående med alle de involverede skoler i løbet af og efter personalets mobilitetsprojekt.  
 

Der er ikke behov for en formel ansøgning for at bruge eTwinning; skolerne skal blot tilmelde sig på eTwinning-platformen: 
http://www.etwinning.net. Den europæiske eTwinning-platform er et flersproget hjemmeside, der tilbyder 
samarbejdsredskaber og -tjenester, hvor undervisere kan tilmelde sig, finde partnere og arbejde sammen med dem. 
Platformen er desuden et mødested, hvor interesserede undervisere kan udveksle materiale, debattere og finde 
partnerskoler.  
 
eTwinning hjælper skoler både på europæisk niveau ved hjælp af den centrale supporttjeneste og på nationalt niveau ved 
hjælp af de nationale supporttjenester. Alle undervisere kan få gavn af de tjenester og redskaber samt den uddannelse og 
anerkendelse, eTwinnings nationale og europæiske supporttjenester tilbyder. I afsnittet "Hvilke andre organer er involveret i 
implementeringen af programmet?" i del A i denne guide findes der flere oplysninger om disse tjenester.  

c. BETINGELSER FOR DELTAGELSE AF PERSONALE  

UDVÆLGELSE 

Sendeorganisationen er ansvarlig for at udvælge det personale, der skal deltage i mobilitetsaktiviteterne. Udvælgelsen af 
personale skal være retfærdig, gennemsigtig, logisk og dokumenteret, og den relevante dokumentation skal være 
tilgængelig for alle de parter, der deltager i udvælgelsesproceduren. Deltagernes profil skal stemme overens med de 
udvælgelseskriterier, der er fastlagt i del B i denne guide. Sendeorganisationen skal fastlægge udvælgelsesproceduren, dvs. 
hvordan personalet opfordres til at ansøge, hvilket materiale ansøgerne skal indsende, og hvordan materialet behandles.  
 
Skolen skal fastlægge de kriterier, der anvendes i udvælgelsesproceduren. Overordnede kriterier kan f.eks. være: motivation, 
klare mål for mobilitetsprojektet og villighed til at videreformidle erfaringerne efter opholdet. Det anbefales på det 
kraftigste, at der nedsættes en udvælgelseskomité, som også kan bestå af eksterne personer, frem for at lade én 
medarbejder træffe afgørelsen på egen hånd.  
 
 
Ud over de overordnede kriterier kan der være tale om særlige kriterier for typen af eller formålet med mobilitetsprojektet 
(dvs. de planlagte aktiviteters relevans for skolens behov samt andre kriterier, som fastlægges af skolen).  
 
Både de overordnede og de særlige kriterier skal drøftes og godkendes af alle parter i udvælgelsesproceduren, og de skal 
kommunikeres klart ud til ansøgerne. Forberedelsen af aktiviteterne kan lettes ved at drøfte udvælgelseskriterierne og 
baggrunden for dem med modtageorganisationen. Der skal foreligge en skriftlig redegørelse for udvælgelsesproceduren i 
tilfælde af, at der kommer interne klager. 

MOBILITETSAFTALE 

Når deltagerne er udvalgt, skal de sammen med sendeorganisationen (og partnerorganisationen, hvis mobilitetsaktiviteten 
er en undervisningsopgave eller skyggepraktik) formelt aftale, hvilke uddannelsesaktiviteter, de vil gennemføre samt deres 
indhold, beskrive, hvordan de vil forberede sig til aktiviteterne, hvordan de opnåede kompetencer skal videreformidles på 
og uden for skolen, samt hvilke fordele, man vil opnå gennem deltagelsen på institutionelt og individuelt niveau. Parterne 
skal desuden aftale, hvordan uddannelsesaktiviteterne skal evalueres og anerkendes af sendeorganisationen. Aftalen skal 
indgås, inden mobilitetsaktiviteten påbegyndes. Det vigtigste mål med aftalen er, at sendeorganisationen, 
modtageorganisationen og deltageren afstemmer forventningerne og sikrer, at udlandsopholdet er meningsfuldt.  

MOBILITY TOOL+  

Modtageorganisationen skal indtaste generelle oplysninger om den enkelte deltager og den mobilitetstype, denne ønsker at 
gennemføre (deltagerens navn, destinationsland, mobilitetsopholdets varighed osv.) i Mobility Tool+. Indtastningen kan 
tidligst foretages ved udvælgelsen af deltagerne. Mobility Tool+ hjælper modtageren med at forvalte mobilitetsaktiviteterne 
under Erasmus+. Modtageorganisationen er også ansvarlig for at opdatere Mobility Tool+ med eventuelle ændringer i 

http://www.etwinning.net/
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deltagerdataene eller aktiviteterne i hele projektets levetid. Tilskudsmodtagerne kan ved hjælp af Mobility Tool generere 
udfyldte rapporter med de oplysninger, de har indtastet. Mobility Tool+ genererer også rapporter, som deltagerne i 
mobilitetsaktiviteterne skal udfylde. Der findes flere oplysninger om Mobiliy Tool+ og om, hvordan man får adgang til det, i 
tilskudskontrakten mellem det nationale agentur og modtageren.  

3. EFTER MOBILITETSOPHOLDET 

a. ANERKENDELSE AF LÆRINGSRESULTATER 

De pågældende sende- og modtageorganisationer skal indgå en aftale om udstedelse af et Europass-mobilitetsbevis efter 
afslutningen af mobilitetsperioden. Læs mere om dette på Europass' hjemmeside: 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home.  

b. RAPPORTERING 

Ved afslutningen af udlandsopholdet skal alt personale, som har deltaget i en mobilitetsaktivitet, udfærdige og indsende en 
endelig rapport. Hvis de ansatte ikke indsender en sådan rapport, kan de blive pålagt helt eller delvist at tilbagebetale EU-
tilskuddet. Hvis ansatte er blevet forhindret i at gennemføre de planlagte aktiviteter i udlandet på grund af force majeure, 
skal de ikke tilbagebetale tilskuddet. Sådanne tilfælde skal indberettes af den udsendende institution eller koordinatoren af 
det nationale mobilitetskonsortium og godkendes skriftligt af det nationale agentur. 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
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MOBILITETSPROJEKTER FOR PERSONALE PÅ VOKSENUDDANNELSER 

Læringsmobilitet for personale (undervisere og medarbejdere i øvrigt) på voksenuddannelser har til formål at forbedre de 
vigtigste kompetencer hos personalet på voksenuddannelser for at forbedre kvaliteten af alle former for undervisning og 
læring og sikre, at kompetencerne er relevante for arbejdsmarkedet og samfundet. Særligt fokus vil blive givet til projekter, 
som imødekommer undervisnings- og læringsbehov hos dårligt stillede voksenelever (herunder flygtninge, asylansøgere og 
migranter). Det forventes, at voksenuddannelsesinstitutioner bruger mobilitetsaktiviteter for deres personale strategisk og 
til at internationalisere deres organisation og øge dens kapacitet.  

1. ORGANISATORISK TILSKUD 

Det organisatoriske tilskud er et bidrag til de omkostninger, som organisationerne afholder i forbindelse med personalets 
mobilitetsaktiviteter. Formålet med tilskuddet er at lette organiseringen af mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet, der har til 
formål at øge kapaciteten hos voksenuddannelsesinstitutionerne.  For eksempel: 
 

 forberedelse af og opfølgning på den europæiske udviklingsplan 
 information og bistand til personale 
 udvælgelse af personale til mobilitetsaktiviteter 
 aftaler på organisationsplan med partnerinstitutioner (især i forbindelse med skyggepraktik og 

undervisningsopgaver) 
 udformning af mobilitetsaftaler, der skal sikre kvaliteten og anerkendelsen af mobilitetsaktiviteterne 
 sproglig og interkulturel forberedelse for personale, der deltager i mobilitetsaktiviteter 
 effektive mentor- og supervisionsordninger for personale, der deltager i mobilitetsaktiviteter 
 tilskud til deltagere i mobilitetsaktiviteter, når de vender tilbage, og udnyttelse af deres nyerhvervede 

kompetencer til at forbedre kvaliteten af voksenuddannelsesinstitutionernes undervisnings- og læringsprocesser. 
 
Der tages højde for kvaliteten af organisationens gennemførelse af og opfølgning på projektet i forbindelse med 
fastlæggelsen af det endelige tilskud. En vellykket gennemførelse af mobilitetsprojektet følger retningslinjerne i dette bilag 
om mobilitetsaktiviteter for personale på voksenuddannelser. 

2. FØR MOBILITETSOPHOLDET 

a. EUROPÆISK UDVIKLINGSPLAN  

Inden en voksenuddannelsesinstitution ansøger, skal den udfærdige en europæisk udviklingsplan. Den er en del af 
ansøgningsskemaet. Planen skal beskrive, hvordan de planlagte mobilitetsaktiviteter integreres i en bredere og mere 
langsigtet strategi for udvikling og modernisering af organisationen.  
Den europæiske udviklingsplan er en vigtig del af evalueringen af tilskudsansøgninger og skal indeholde oplysninger om: 
 

 organisationens behov for kvalitetsudvikling og internationalisering (f.eks. hvad angår ledelseskompetencer, 
personalekompetencer, nye undervisnings-/læringsmetoder eller -redskaber, den europæiske dimension, sproglige 
kompetencer, pensum, tilrettelæggelse af undervisning og læring, styrkelse af forbindelser til 
partnerorganisationer), og hvordan de planlagte aktiviteter vil bidrage til at imødekomme disse behov 

 den forventede effekt på voksne studerende, undervisere og andet personale samt på organisationen som helhed 
 hvordan organisationen vil integrere de kompetencer, deres personale opnår, i sit pensum og/eller i sin 

udviklingsplan. 
 
Formålet med den europæiske udviklingsplan er at sikre, at de planlagte aktiviteter er relevante både for de enkelte 
deltagere og for organisationen som helhed, da de vil have en større effekt på undervisnings- og læringskvaliteten, hvis de 
indarbejdes i organisationens strategiske udvikling.  

b. MOBILITY TOOL+  

Så tidligt som muligt, når deltagerne er udvalgt, skal tilskudsmodtageren indtaste generelle oplysninger om den enkelte 
deltager og den mobilitetstype, denne ønsker at gennemføre (deltagerens navn, destinationsland, mobilitetsopholdets 
varighed osv.) i Mobility Tool+. Mobility Tool+ hjælper modtageren med at forvalte mobilitetsaktiviteterne under Erasmus+. 
Modtageorganisationen er også ansvarlig for at opdatere Mobility Tool+ med eventuelle ændringer i deltagerdataene eller 
aktiviteterne i hele projektets levetid. Tilskudsmodtagerne kan ved hjælp af Mobility Tool+ generere udfyldte rapporter med 
de oplysninger, de har indtastet. Mobility Tool genererer også rapporter, som deltagerne i mobilitetsaktiviteterne skal 
udfylde. 
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Der findes flere oplysninger om Mobility Tool+ og om, hvordan man får adgang til det, i tilskudskontrakten mellem det 
nationale agentur og modtageren.  

c. BETINGELSER FOR DELTAGELSE AF PERSONALE  

UDVÆLGELSE 

Sendeorganisationen skal stå for udvælgelsen af personale. Udvælgelsen af undervisere og ansatte skal ligesom 
tilskudstildelingsproceduren være retfærdig, gennemsigtig, logisk og dokumenteret, og den relevante dokumentation skal 
være tilgængelig for alle de parter, der deltager i udvælgelsesproceduren. 
 
Sendeorganisationen skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå interessekonflikter mellem de personer, som 
inviteres til at deltage i udvælgelseskomitéerne eller i udvælgelsesprocessen for individuelle deltagere.  

MOBILITETSAFTALE 

Det anbefales, at sende- og modtageorganisationerne i fællesskab med deltagerne når til enighed om de aktiviteter, 
personalet skal deltage i, inden mobilitetsperiodens start via brev eller e-mail.  Aftalen definerer de læringsresultater, der er 
målet for opholdet i udlandet, indeholder bestemmelser om anerkendelse og angiver de enkelte parters rettigheder og 
forpligtelser. 
 
Både sende- og modtageorganisationen er ansvarlige for kvaliteten af mobilitetsperioden i udlandet.  

3. EFTER MOBILITETSOPHOLDET 

a. ANERKENDELSE AF LÆRINGSRESULTATER 

De pågældende sende- og modtageorganisationer skal indgå en aftale om udstedelse af et Europass-mobilitetsbevis efter 
afslutningen af mobilitetsperioden. Læs mere om dette på Europass' hjemmeside: 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home.  

b. RAPPORTERING 

Ved afslutningen af udlandsopholdet skal alt personale, som har deltaget i en mobilitetsaktivitet, udfærdige og indsende en 
endelig deltagerrapport. Hvis de ansatte ikke indsender en sådan rapport, kan de blive pålagt helt eller delvist at 
tilbagebetale EU-tilskuddet. Hvis ansatte er blevet forhindret i at gennemføre de planlagte aktiviteter i udlandet på grund af 
force majeure, skal de ikke tilbagebetale tilskuddet. Sådanne tilfælde skal indberettes af den udsendende institution og 
godkendes skriftligt af det nationale agentur. 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
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MOBILITETSPROJEKTER FOR UNGE OG UNGDOMSARBEJDERE  

De aktioner, som Erasmus+ giver tilskud til på ungdomsområdet, giver unge mange muligheder for at opnå kompetencer og 
for personlig udvikling gennem ikkeformel og uformel læring. 
 
Ikkeformel læring er den læring, der finder sted uden for det formelle pensum. Den ikkeformelle læring er involverende og 
har den unge i centrum, og den gennemføres af unge på frivillig basis og tager derfor udgangspunkt i unges behov, 
ambitioner og interesser. Sådanne aktiviteter rummer nye og anderledes former for læring og er derfor vigtige redskaber, 
der kan forbedre resultaterne af den formelle uddannelse, henvender sig direkte til unge, der ikke er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, og unge, der har færre muligheder, og bekæmper social udstødelse. 
 
Uformel læring er læring, der sker via aktiviteter i dagligdagen, på arbejdet, blandt medstuderende osv. Der er tale om en 
aktiv læringsproces. På ungdomsområdet finder uformel læring sted i ungdomsaktiviteter, i gruppediskussioner blandt unge, 
gennem frivillige aktiviteter og i en række andre situationer. 
 
Ikkeformel og uformel læring gør det muligt for unge at opnå vigtige kompetencer, der kan bidrage til deres personlige og 
sociale udvikling og fremme deres aktive deltagelse i samfundslivet, hvilket forbedrer deres beskæftigelsesmuligheder. 
Læringsaktiviteter på ungdomsområdet sigter mod at have en markant positiv effekt på unge samt på de involverede 
organisationer, de samfund, hvor aktiviteterne finder sted, ungdomsområdet generelt og de forskellige økonomiske og 
samfundsmæssige sektorer i Europa som helhed.  
 
Ikkeformel og uformel læring af høj kvalitet er et vigtigt element i alle ungdomsprojekter, der modtager tilskud fra Erasmus+. 
Ungdomsprojekter, der modtager tilskud under Erasmus+, skal overholde følgende principper for ikkeformel og uformel 
læring:  
 

 læring i ikkeformelle sammenhænge er tilsigtet og frivillig 
 unge og ungdomsarbejdere deltager aktivt i planlægningen, forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af 

projektet 
 læringsaktiviteter finder sted i en række forskellige miljøer og situationer 
 aktiviteterne gennemføres med støtte fra professionelle formidlere (f.eks. undervisere, ungdomsarbejdere og 

eksperter på ungdomsområdet) eller frivillige (f.eks. ungdomsledere og ungdomsundervisere) 
 aktiviteterne dokumenterer typisk læring på en særlig praksisorienteret måde. 

 
Aktiviteterne skal desuden planlægges på forhånd og tage udgangspunkt i involverende metoder, der 
 

 giver plads til, at deltagerne kan interagere og udveksle synspunkter, og forhindrer passiv lytning  
 giver deltagerne mulighed for at bidrage til aktiviteterne med deres egen viden og færdigheder, hvilket vender op 

og ned på de traditionelle roller med "eksperter", der kommer udefra (læringsprocessen vendes om, og man går 
fra at modtage læring til selvstændigt at tilegne sig læring) 

 giver deltagerne mulighed for at lave deres egne analyser, herunder refleksioner over de kompetencer, de har 
opnået under aktiviteten (dvs. deres egne læringsresultater) 

 sikrer, at deltagerne ikke blot inddrages i de beslutninger, der træffes om projektet, men har reel indflydelse på 
dem. 

 
Endelig skal aktiviteterne have en interkulturel/europæisk dimension og:  
 

 tilskynde deltagerne til at overveje EU-relaterede emner og inddrage dem i opbygningen af Europa  
 give deltagerne mulighed for at finde fælles værdier med personer fra andre lande på trods af deres kulturelle 

forskelle 
 udfordre synspunkter, der fremmer ulighed og diskrimination 
 fremme respekten for kulturel mangfoldighed og bekæmpe racisme og fremmedhad. 

1. FØR MOBILITETSOPHOLDET 

a. AFTALE MELLEM PARTNERNE I PROJEKTET 

Alle organisationer, der deltager i et mobilitetsprojekt for unge, opfordres på det kraftigste til at indgå en intern aftale. En 
sådan aftale har til formål at fastlægge de enkelte deltageres ansvarsområder, opgaver og økonomiske bidrag. De 
deltagende organisationer skal i fællesskab beslutte, hvordan EU-tilskuddet skal fordeles, og hvilke omkostninger, det skal 
dække. 
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En intern aftale er et vigtigt redskab til at sikre et solidt og velfungerende samarbejde mellem partnerne i et 
mobilitetsprojekt for unge samt forhindre eller håndtere konflikter. Som hovedregel skal aftalen som minimum indeholde 
følgende oplysninger:  
 

 titel på projektet og en reference til tilskudskontrakten mellem den ansøgende deltagende organisation og det 
agentur, der yder tilskuddet. 

 navne og kontaktoplysninger på alle deltagende organisationer, der er involveret i projektet 
 hver enkelt deltagende organisations rolle og ansvarsområder samt fordeling af EU-tilskuddet (i overensstemmelse 

med disse ansvarsområder) 
 betingelser for udbetalinger og budgetoverførsler mellem de deltagende organisationer. 
 

Selv om denne praksis kraftigt anbefales for at sikre de enkelte projektpartneres interesser, er en sådan aftale udelukkende 
en intern aftale mellem partnerne og kræves ikke af det nationale agentur.  

b. AKKREDITERING AF ORGANISATIONER, DER DELTAGER I EUROPÆISK VOLONTØRTJENESTE 

Formålet med akkreditering er at få adgang til europæisk volontørtjeneste (EVS) og sikre, at volontørtjenestens principper 
og minimumsstandarder for kvalitet overholdes. Disse standarder er fastlagt i volontørtjenestens charter og i dens 
retningslinjer, som er offentliggjort på Kommissionens hjemmeside

179
.  

 
Alle organisationer fra et programland, et land i det vestlige Balkan, et land i det sydlige Middelhavsområde, et land i 
Østpartnerskabet eller Ruslands territorium som anerkendt i henhold til folkeretten, som ønsker at sende eller modtage 
frivillige under europæisk volontørtjeneste eller at koordinere et EVS-projekt, skal akkrediteres. Organisationer, der deltager 
i større EVS-arrangementer, eller organisationer fra andre partnerlande i hele verden, der er involveret i 
kapacitetsopbygningsprojekter, kan deltage i EVS-aktiviteter uden akkreditering. 
 
For at blive akkrediteret skal en organisation indsende en akkrediteringsansøgning. Organisationerne skal indsende dette 
skema til de organer, der er ansvarlige for akkreditering (se nedenfor). Den samme organisation kan anmode om at blive 
akkrediteret til ét eller flere formål (som sende- eller modtageorganisation og/eller koordinerende organisation). Hvis 
organisationen har mere end en rolle i projektansøgningen, skal den være akkrediteret til alle disse roller. Den organisation, 
der indsender projekter, skal være akkrediteret som koordinerende organisation.  
 
Anmodninger om akkreditering kan indsendes når som helst (ingen tidsfrist). Dog skal disse anmodninger indsendes i rimelig 
tid inden aflevering af projektansøgningen, der omfatter EVS-aktiviteter (senest 6 uger inden), for at undgå at EVS-
aktiviteterne afvises, fordi nogle af de involverede organisationer endnu ikke er akkrediteret.  
 
Akkrediteringen af EVS-organisationer gennemføres af: 
 

 det nationale agentur i det land, hvor organisationen er etableret, for organisationer fra programlande 
 SALTO SEE for organisationer fra lande i det vestlige Balkan 
 SALTO EECA for organisationer fra lande i Østpartnerskabet og Ruslands territorium som anerkendt i henhold til 

folkeretten 
 SALTO Euromed for organisationer fra lande i det sydlige Middelhavsområde. 

 
Akkrediteringen kan enten gælde for hele programperioden af Erasmus+ eller for en kortere periode. Ansøgerne angiver den 
ønskede gyldighedsperiode på akkrediteringsskemaet. De organer, der er ansvarlige for akkrediteringen, kan gennemføre 
regelmæssige eller enkeltstående tilsyn for at sikre, at de akkrediterede organisationer stadig lever op til 
kvalitetsstandarderne inden for EVS. På baggrund af disse tilsyn kan akkrediteringen suspenderes midlertidigt eller trækkes 
tilbage. 
 
For at gøre det lettere at finde partnere offentliggøres projektbeskrivelser og profiler på alle akkrediterede organisationer i 
en database over den europæiske volontørtjenestes organisationer (volontørdatabase)

180
. Akkrediterede organisationer 

inviteres til at bruge volontørdatabasen til annoncering, når de søger efter volontører til EVS-projekter. Databasen kan findes 
på Den Europæiske Ungdomsportal (European Youth Portal). 

                                                 
179

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/young-people-youth-workers_en  
180

 Findes på: http://europa.eu/youth/volunteering/ 
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c. SIKKERHED OG BESKYTTELSE AF DELTAGERNE 

DET EUROPÆISKE SYGESIKRINGSKORT 

Hvis det er relevant, anbefales det på det kraftigste, at unge og ungdomsarbejdere, der deltager i mobilitetsprojekter for 
unge, er i besiddelse af et europæisk sygesikringskort. Kortet er gratis og giver adgang til medicinsk nødvendige, offentligt 
betalte sundhedsydelser under midlertidigt ophold i et af de 28 EU-lande, Island, Liechtenstein og Norge på de samme 
betingelser og til samme pris (gratis i nogle lande) som for personer, der er forsikret i det pågældende land. Flere 
oplysninger om kortet og om, hvordan man skaffer det, findes på følgende adresse: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559.   

UNGDOMSUDVEKSLINGER 

Alle deltagere i en ungdomsudveksling skal være forsikret mod de risici, der er forbundet med deltagelsen i aktiviteterne. 
Erasmus+ har ikke fastlagt én bestemt forsikringsform og anbefaler heller ikke bestemte forsikringsselskaber. Programmet 
overlader det til de deltagende organisationer at finde den mest egnede forsikring afhængigt af, hvilken type aktivitet der 
gennemføres, og hvilke forsikringsformer der er tilgængelige på nationalt niveau. Det er desuden ikke nødvendigt at stille 
krav om en projektspecifik forsikring, hvis deltagerne allerede er omfattet af eksisterende forsikringspolicer, som de selv 
eller de deltagende organisationer har krævet. Under alle omstændigheder skal følgende områder være dækket: civilretligt 
erstatningsansvar for unge ledere (herunder, alt efter hvad der er relevant, erhvervsansvarsforsikring eller ansvarsforsikring), 
ulykke og alvorlig sygdom (herunder vedvarende eller midlertidig uarbejdsdygtighed), dødsfald (herunder hjemsendelse i 
forbindelse med projekter i udlandet), og, hvis det er relevant, lægehjælp, herunder efterbehandling, og en specifik 
forsikring til dækning af særlige omstændigheder såsom udendørsaktiviteter. 

EUROPÆISK VOLONTØRTJENESTE (EVS)  

Alle EVS-frivillige skal være dækket af den EVS-forsikring
181

, som er fastsat i Erasmus+, og som supplerer den dækning, der 
opnås gennem det europæiske sygesikringskort og/eller nationale sociale sikringsordninger.  

 
Frivillige, som ikke kan få det europæiske sygesikringskort, er berettigede til fuld dækning gennem den EVS-forsikring, 
Kommissionen tilbyder. 
 
Den koordinerende organisation er i samarbejde med sende- og modtageorganisationen ansvarlig for, at de frivillige er 
dækket af denne forsikring. Forsikringen skal tegnes inden den frivilliges afrejse, og den skal være gyldig under hele EVS-
aktivitetens varighed.  
 
På forvaltningsorganets hjemmeside findes oplysninger om dækningen og støtten, der tilbydes gennem forsikringen for EVS-
frivillige, samt instrukser i, hvordan forsikringen tegnes.  

d. VISUMKRAV 

Unge og ungdomsarbejdere, der deltager i mobilitetsprojekter for unge, kan få brug for et visum for at opholde sig i det 
program- eller partnerland, der er vært for aktiviteten.  
 
Det er alle deltagende organisationers fælles ansvar at sikre, at de nødvendige tilladelser (visum til kortvarigt eller 
længerevarende ophold eller opholdstilladelse) er i på plads, inden den planlagte aktivitet finder sted. Det anbefales på det 
kraftigste, at der indhentes tilladelser fra de kompetente myndigheder i god tid i forvejen, eftersom processen kan tage flere 
uger. De nationale agenturer og forvaltningsorganet kan give yderligere rådgivning og oplysninger om visum, 
opholdstilladelse, sociale sikringsordninger osv.  

e. BETINGELSER FOR DELTAGELSE AF EVS-FRIVILLIGE  

UDVÆLGELSE 

Alle organisationer, der er involveret i projektet, kan stå for udvælgelsen af frivillige, men denne opgave varetages typisk af 
sende- eller modtageorganisationen.  
 
Den europæiske volontørtjeneste er åben for alle unge, herunder personer med færre muligheder. De frivillige skal 
udvælges på en retfærdig, gennemsigtig og objektiv måde, uanset etnisk herkomst, religion, seksuel orientering, politisk 
ståsted osv. Der må ikke være krav om tidligere kvalifikationer, uddannelsesniveau, særlig erfaring eller sprogkundskaber. 

                                                 
181 CIGNA - https://www.cignahealthbenefits.com/en/plan-members

.
 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
https://www.cignahealthbenefits.com/en/plan-members
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Der kan udarbejdes en særlig profil for den frivillige, hvis dette kan begrundes i de typer opgaver, der skal udføres i 
forbindelse med EVS-aktiviteten eller projektet.  
 
For at gøre det lettere at udvælge EVS-frivillige til længerevarende ophold til de EVS-aktiviteter, der falder inden for området 
for Det Europæiske Solidaritetskorps (dvs. aktiviteter, der varer 2-12 måneder og finder sted i et programland), opfordres 
EVS-akkrediterede organisationer kraftigt til at udvælge de frivillige ud fra databasen for Det Europæiske Solidaritetskorps, 
hvor alle interesserede unger, der gerne vil være frivillige, opretter en profil. Udvælgelsesprocessen bør altid være i 
overensstemmelse med principperne og kvalitetsstandarderne for den europæiske volontørtjeneste og Det Europæiske 
Solidaritetskorps.  
 

AFTALE MED DEN FRIVILLIGE 

Inden afrejse skal hver enkelt EVS-frivillig underskrive en aftale om frivilligt arbejde med den koordinerende organisation. 
Aftalen fastlægger de opgaver, han/hun skal udføre under EVS-opholdet samt de forventede læringsresultater. Som en del af 
aftalen modtager den frivillige en EVS-informationsmappe af den koordinerende organisation. Mappen indeholder 
oplysninger om, hvad man kan forvente sig af EVS, samt om hvordan Youthpass anvendes, og om hvordan man får et 
certifikat efter aktivitetens afslutning. Aftalen er udelukkende en intern aftale mellem partnerne og de frivillige, men den 
kan blive påkrævet af det nationale agentur. 

MOBILITY TOOL+  

Når de frivillige udvælges, skal modtageorganisationen indtaste generelle oplysninger om den frivillige og den type EVS-
aktivitet, denne ønsker at gennemføre (deltagerens navn, destinationsland, EVS-aktivitetens varighed osv.) i Mobility Tool+ 
hurtigst muligt. Mobility Tool+ hjælper modtageren med at forvalte mobilitetsaktiviteterne under Erasmus+. 
Modtageorganisationen er også ansvarlig for at opdatere Mobility Tool+ med eventuelle ændringer i deltagerdataene eller 
aktiviteterne i hele projektets levetid. Tilskudsmodtagerne kan ved hjælp af Mobility Tool+ generere udfyldte rapporter med 
de oplysninger, de har indtastet. Mobility Tool+ genererer også rapporter, som deltagerne i mobilitetsaktiviteterne skal 
udfylde. 
 
Der findes flere oplysninger om Mobiliy Tool+ og om, hvordan man får adgang til det, i tilskudskontrakten mellem det 
nationale agentur og modtageren.  

SPROGLIG BISTAND 

Unge frivillige, der deltager i en EVS-aktivitet af mindst to måneders varighed, kan modtage sproglig support før afrejsen 
eller under aktiviteten.  
 
For sprog, som er tilgængelig gennem Online Linguistic Support: 
 
I denne forbindelse udbyder Kommissionen et onlineværktøj til EVS-frivillige for at vurdere deres kompetencer i det sprog, 
de skal bruge under deres frivillige arbejde i udlandet. Dette værktøj giver dem mulighed for at forbedre deres kendskab til 
det pågældende sprog før og/eller under EVT-aktiviteten, hvis det er nødvendigt. Deltagere med mindst B2-niveau i 
hovedsproget  i det frivillige arbejde kan vælge at følge et OLS-kursus i modtagelandets sprog, hvis det findes. Der vil 
gradvist blive iværksat sproglig onlinesupport i løbet af programmet. Den sproglige onlinesupport gøres tilgængelig som 
følger: 
 

 Ved tidspunktet for EVS-ansøgningen vurderer ansøgerorganisationen deltagernes behov for sproglig bistand på 
det sprog, de skal bruge i forbindelse med deres frivillige arbejde, eller på modtagelandets sprog, hvis det findes. 

 De nationale agenturer tildeler onlinelicenser til modtageorganisationer i henhold til generelle kriterier, som 
fastlægges af Kommissionen. 

 Når de er blevet udvalgt, skal alle frivillige (medmindre der er tale om deres modersmål eller i behørigt begrundet 
tilfælde), der vil benytte onlinetjenesten, lave en onlinetest til vurdering af deres kompetencer i det sprog, de skal 
bruge under EVS-aktiviteten, eller i modtagelandets sprog, hvis det findes. Resultaterne af denne test sendes til de 
frivillige og får ikke indflydelse på deres mulighed for at komme til udlandet. 

 Med udgangspunkt i det antal onlinelicenser, der er til rådighed til sprogkurser, tilbydes frivillige, der har behov for 
sproglig bistand, muligheden for at følge et onlinesprogkursus. 

 Ved afslutningen af deres EVS-aktiviteter laver de frivillige endnu en onlinetest for at måle deres udvikling i det 
valgte sprog. Resultaterne sendes til den frivillige og efter anmodning til den koordinerende organisation og kan 
derefter indføjes i Youthpass-certifikatet.  
 

I programmets opstartsfase tilbydes onlinetesten og -kurserne ikke på alle EU-sprog, og der vil muligvis ikke være tilbud om 
sprogkurser til alle deltagere, der ansøger om det. Flere oplysninger findes på Kommissionens og de nationale agenturers 
hjemmesider. 
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Eksistensen af Online Linguistic Support er ikke til hinder  for, at organisationer tilbyder andre former for sproglig støtte til 
frivillige.  
 
For sprog, der ikke er tilgængelige i Online Linguistic Support: 
 
Hvis der er tale om sprog, der ikke dækkes af Kommissionens onlinesupport, og indtil onlinetjenesten er oppe at køre, skal 
de organisationer, der deltager i mobilitetsprojektet for unge, sørge for sproglig bistand. Der kan ydes et særligt tilskud til 
"sproglig bistand" til dette formål. Modtagere af dette tilskud skal opfordre deltagerne til at begynde at lære sproget inden 
starten på deres EVS-aktiviteter. Desuden kan organisationer, der deltager i et mobilitetsprojekt for unge, anvende "det 
organisatoriske tilskud" til at imødekomme deltagernes behov for indlæringsmæssig, opgaverelateret, interkulturel eller 
særlig sproglig forberedelse (se afsnittet om "finansieringsregler" i del B i denne guide). 

FØR AFREJSE-KURSUS 

EVS-organisationerne (oftest sendeorganisationen eller den koordinerende organisation) har ansvaret for afholdelse af før 
afrejsekurser. På kurserne får de frivillige mulighed for at give udtryk for deres forventninger, få oplysninger om deres 
værtsland og om Erasmus+. Endvidere har kurserne til formål at øge de uges motivation og fastlægge deres læringsmål. 
Desuden kan de nationale agenturer (eller SALTO SEE og EECA) organisere endags- arrangementer med henblik på at skabe 
kontakt til de frivillige, der skal af sted.  

2. UNDER MOBILITETSOPHOLDET 

EVS-KURSER OG -EVALUERINGSFORLØB  

EVS-frivillige har ret og pligt til at deltage i følgende EVS-kursus- og evalueringsforløb, som tilrettelægges i 
overensstemmelse med dokumentet "EVS Volunteer Training and Evaluation Cycle: Guidelines and Minimum Quality 
Standards of the European Commission", som findes på hjemmesiden.  

HVEM ORGANISERER EVS' KURSUS- OG EVALUERINGSFORLØB?  

Ansvaret for organisering af kursus- og evalueringsforløb under EVS afhænger af, hvor arrangementet afholdes: 
 

 i programlande: uddannelsen/evalueringen organiseres af de nationale agenturer 
 i EU's nabopartnerlande (region 1-4): kurset/evalueringen organiseres henholdsvis af SALTO SEE og SALTO EECA's 

ressourcecentre
182

 for de lande, som er omfattet af de respektive centre 
 i andre partnerlande: kursus- og evalueringsforløbene organiseres ikke af nationale agenturer eller SALTO-

ressourcecentre. Det er de deltagende organisationers ansvar at sikre, at de frivillige modtager uddannelse ved 
ankomst, og at de får mulighed for at gennemføre en midtvejsevaluering af deres EVS-forløb. I den forbindelse kan 
omkostninger til sådanne forberedelser dækkes under posten "aktivitetsomkostninger", hvis der er tale om EVS-
aktiviteter, der organiseres inden for rammerne af kapacitetsopbygning på ungdomsområdet. 

  
Så snart kontrakten er underskrevet af begge partner, skal de koordinerende organisationer straks udfylde oplysninger om 
de frivillige (volontører) i Mobility Tool+ og kontakte det pågældende nationale agentur eller SALTO-ressourcecenter for at få 
disse aktører til at organisere kursus- og evalueringsforløbene for de frivillige, der er involveret i deres projekt.  
 
Under alle omstændigheder opfordres modtagerne til altid at tilbyde de frivillige yderligere kursus- og 
evalueringsmuligheder, selv om der ikke er afsat særlige midler til dette formål i projekttilskuddet. Alle involverede i kursus- 
og evalueringsaktiviteter under EVS skal informere de unge om Youthpass. 
 
Ved projekter af under to måneders varighed har de deltagende organisationer ansvaret for at tilrettelægge 
forberedelsesforløb, som er tilpasset de frivilliges behov og/eller typen af EVS-aktivitet. Hvis der er et begrundet behov, kan 
de deltagende organisationer tilrettelægge et kursus ved ankomsten i forbindelse med kortvarige aktiviteter, der involverer 
unge med begrænsede muligheder. Inden for rammerne af mobilitetsprojekter kan omkostningerne til sådanne kurser 
dækkes under posten "ekstraordinære omkostninger" for aktiviteter, der involverer unge med begrænsede muligheder (se 
afsnittet om "finansieringsregler" i del B i denne guide). Inden for rammerne af større EVS-arrangementer kan omkostninger 
til denne type forberedelse dækkes under posten "aktivitetsomkostninger". 

                                                 
182

 https://www.salto-youth.net/ 

http://europa.eu/!KJ83xq
http://europa.eu/!KJ83xq
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3. EFTER MOBILITETSOPHOLDET 

ANERKENDELSE AF LÆRINGSRESULTATER - YOUTHPASS 

Alle unge, frivillige eller ungdomsarbejdere, der deltager i et mobilitetsprojekt for unge, er berettiget til at modtage et 
Youthpass. Youthpass beskriver og validerer den ikkeformelle og uformelle læring, der er opnået under projektet 
(læringsresultaterne). Youthpass kan også anvendes i løbet af projektaktiviteterne som et redskab, der kan hjælpe 
deltagerne til at blive mere bevidste om deres læringsproces. Vejledning til og flere oplysninger om Youthpass kan findes i 
Youthpass-vejledningen og i andet relevant materiale på www.youthpass.eu. 
 

4. MOBILITET FOR UNGE OG UNGDOMSARBEJDERE UDEN FOR MOBILITETSPROJEKTER 

Ud over mobilitetsprojekterne under Key Action 1 giver Erasmus+ tilskud til mobilitetsaktiviteter for unge og 
ungdomsarbejdere i forbindelse med større EVS-projekter, strategiske partnerskaber og kapacitetsopbygning på 
ungdomsområdet. Ved sådanne aktiviteter skal de deltagende organisationer følge de samme principper og 
kvalitetsstandarder, som gælder for aktiviteter, der modtager tilskud inden for rammerne af mobilitetsprojekter, hvis dette 
er relevant.  
 

http://www.youthpass.eu/
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FÆLLES MASTERUDDANNELSER UNDER ERASMUS MUNDUS  

1. BETINGELSER FOR UDFORMNINGEN ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE 

Erasmus Mundus Joint Master Degree skal være færdigudviklet ved tidspunktet for ansøgningen og skal kunne afholdes for 
tre på hinanden følgende årgange fra og med det andet akademiske år efter ansøgningen, hvis konsortiet vælger et 
forberedelsesår efter at være blevet udvalgt. De konsortier for Erasmus Mundus Joint Master Degree, som har valgt ikke at 
have et forberedelsesår, forventes at igangsætte optag til det første akademiske år efter udvælgelsen. 

 
For at opfylde de minimumskrav, der er fastsat i programguiden (del B), skal videregående uddannelsesinstitutioner, som er 
etableret i et programland, kunne dokumentere akkrediteringen af hver af de masteruddannelser, som Erasmus Munding 
Joint Master Degree består af. Ud over at være akkrediteret skal disse nationale masteruddannelser være gensidigt 
anerkendt af konsortiets partnere (videregående uddannelsesinstitutioner) fra programlande. Hvis det foreslåede Erasmus 
Mundus Joint Master Degree-studieprogram er resultatet af et helt nyt pensum, som ikke kan tilknyttes et allerede 
eksisterende og akkrediteret nationalt masterprogram, skal akkrediteringen af  Erasmus Mundus Joint Master Degree 
bekræftes i ansøgningsfasen. Ansøgere bør desuden være opmærksomme på, at processen vedrørende anerkendelse af 
Erasmus Mundus Joint Master Degree-studieperioder inden for konsortiet skal være aftalt inden den første optagelse af 
studerende på Erasmus Mundus Joint Master Degree. 

 
Videregående uddannelsesinstitutioner fra programlande, der fungerer som fuldgyldige partnere i konsortiet, skal være 
institutioner, der udbyder masteruddannelser, og som har tilladelse til at udstede eksamensbeviser for enten fælles eller 
flerdobbelte mastergrader (som minimum dobbelte mastergrader) til dimittender fra Erasmus Mundus Joint Master Degree. 
Konsortierne skal desuden sikre, at alle dimittender ved afslutningen deres uddannelse får et fælles tillæg til 
eksamensbeviset, som dækker hele indholdet af masteruddannelsen. 
 
Medmindre ansøgere udtrykkeligt fravælger muligheden, er det første år afsat til forberedelse og markedsføring af 
programmet/oplysningskampagner samt til optagelse af de første udvalgte studerende. Erasmus Mundus Joint Master 
Degree skal have fuldt ud fælles procedurer for adgangskrav

183
 for studerende, undervisningsaktiviteter, 

kvalitetssikringsmekanismer, eksaminering af studerende og bedømmelse af resultater, administrativ og finansiel forvaltning 
af konsortiet, art/omfang af tjenester, der tilbydes til de studerende (f.eks. sprogkurser, tilskud til ansøgning om visum), osv. 
Alle studerende skal være omfattet af en sundhedsforsikringsordning, der vælges af konsortiet. Ordningen skal leve op til 
minimumskravene for Erasmus Mundus Joint Master Degree, der er fastlagt i de respektive retningslinjer, som kan findes på 
forvaltningsorganets hjemmeside. 
 
Det er afgørende at disse ensartede procedurer følges, for det er det, der viser, at konsortiet er i stand til at koordinere og 
gennemføre et egentligt fælles masteruddannelsesforløb under Erasmus Mundus. Det forventes derfor, at ansøgeren 
indsender et forslag til en konsortieaftale i ansøgningsfasen, som dækker ovenstående samt andre vigtige punkter på en klar 
og gennemskuelig måde. Ved at have et opdateret, udførligt og solidt udkast til en konsortieaftale viser partnerne, at de er 
parate, og at ansøgningen er gennemarbejdet og fører hen imod en vellykket gennemførelse af Erasmus Mundus Joint 
Master Degree. 
 
Konsortiet bag Erasmus Mundus Joint Master Degree skal tilrettelægge fælles pr- og oplysningsaktiviteter for at sikre, at 
kendskabet til både den fælles uddannelse og Erasmus+-ordningen bliver udbredt på verdensplan. Disse aktiviteter skal 
omfatte udformning af et fælles, detaljeret websted for uddannelsen (på engelsk samt på det primære undervisningssprog, 
hvis undervisningen ikke foregår på engelsk) inden den første stipendieansøgningsrunde, så de studerende og kommende 
arbejdsgivere har alle nødvendige oplysninger om Erasmus Mundus Joint Master Degree. 
 
Ansøgningsproceduren for studerende og ansøgningsfristen bør være indrettet således, at den studerende får alle de 
nødvendige oplysninger i god tid i forvejen og får tilstrækkelig tid til at udarbejde og indgive sin ansøgning (dvs. i princippet 
4 måneder inden fristen). Konsortiet opfordres også til at sørge for at tilrettelægge kurser i værtsinstitutionernes lands sprog 
og tilbyde kurser i andre meget talte sprog. Synligheden vil blive forstærket gennem omtale på Kommissionens og 
forvaltningsorganets hjemmesider samt via de nationale agenturer og EU-delegationerne. På forvaltningsorganets 
hjemmeside findes retningslinjer for de fælles masteruddannelsers hjemmesider. 

2. BETINGELSER VEDRØRENDE MASTERSTUDERENDE 

Masterstuderende, som ønsker at søge optagelse på Erasmus Mundus Joint Master Degree, skal have afsluttet en første 
videregående uddannelse

184
 eller dokumentere et anerkendt tilsvarende uddannelsesniveau i henhold til national lovgivning 

                                                 
183 Udvælgelsesproceduren skal være tilrettelagt på en måde, der sikrer udvælgelse af de dygtigste studerende verden over. 
184 Denne betingelse skal være opfyldt på optagelsestidspunktet, men konsortierne kan beslutte at acceptere stipendieansøgninger fra studerende på sidste 
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og praksis. Hvert konsortium er ansvarligt for at fastlægge sine egne specifikke ansøgningsprocedurer og 
udvælgelseskriterier for studerende i overensstemmelse med de betingelser og retningslinjer, der kan findes på 
forvaltningsorganets hjemmeside. Studerende kan ansøge om et stipendium til et hvilket som kursus, der er beskrevet i 
kataloget for Erasmus Mundus Joint Degree (kataloget findes på følgende hjemmeside: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/library/emjmd-catalogue_en). Der kan maksimalt ansøges om tre på et akademisk år. 
 
Studiestipendier til Erasmus Mundus Joint Master Degree under Erasmus+ kan tildeles studerende fra hele verden. 
Konsortier skal tage hensyn til den geografiske fordeling, dvs. maksimalt tre kandidater fra det samme land/med samme 
nationalitet kan modtage et stipendium til Erasmus Mundus Joint Master Degree i samme optagelsesrunde. Studerende 
med dobbelt statsborgerskab skal angive, under hvilket statsborgerskab de indgiver stipendieansøgningen. Der kan dog 
gælde særlige regler ved yderligere tilskud til specifikke regioner i verden. Konsortierne opfordres desuden til at optage 
studerende, som selv betaler for uddannelsen

185
. De skal udgøre ca. 25 % af modtagerne af studiestipendier inden for 

Erasmus+. 
 
Studiestipendierne til Erasmus Mundus Joint Master Degree uddeles med det formål, at den studerende deltager i hele 
Erasmus Mundus Joint Master Degree. Stipendiemodtagere kan ikke overføre merit fra universitetsfag, de har taget inden 
deres optagelse i Erasmus Mundus Joint Master Degree, for at mindske deres obligatoriske aktiviteter i det fælles program. 
Desuden kan modtagere af stipendier til Erasmus Mundus Joint Master Degree ikke samtidig modtage tilskud til 
mobilitetsaktiviteter for studerende eller personale inden for rammerne af andre programmer vedrørende videregående 
uddannelse, som finansieres over EU-budgettet, og omvendt. 
 
For at sikre fuld gennemsigtighed i gennemførelsesbestemmelserne for Erasmus Mundus Joint Master Degree og definere 
de optagne studerendes rettigheder og forpligtelser over for konsortiet, skal begge parter (dvs. de studerende og konsortiet) 
underskrive en studieaftale (se modellen på forvaltningsorganets hjemmeside), inden den studerende optages på Erasmus 
Mundus Joint Master Degree. Denne studieaftale skal dække alle de akademiske, finansielle, administrative, 
adfærdsmæssige osv. aspekter, der er forbundet med gennemførelsen af Erasmus Mundus Joint Master Degree og, for 
modtagerne af stipendierne, forvaltningen af stipendierne. Aftalen skal indeholde resultatindikatorer for en korrekt 
optjening af de ECTS-point, der kræves som minimum (samt beskrive konsekvenserne, hvis det nødvendige antal point ikke 
opnås), oplysninger om de tjenester, de studerede tilbydes, samt nærmere oplysninger om sundhed/social sikring, 
mobilitetsbetingelser og bestemmelser om afhandling/eksamen/dimission osv. Af hensyn til gennemsigtigheden skal 
skabelonen for studieaftalen offentliggøres på hjemmesiden for Erasmus Mundus Joint Master Degree (alle 
masteruddannelser under Erasmus Mundus skal have deres egne hjemmesider). 
 

3. OVERVÅGNING OG KVALITETSSIKRING 

For at sikre en effektiv overvågning af gennemførelsen af Erasmus Mundus Joint Master Degree skal modtagekonsortierne 
anvende en række overvågnings- og kvalitetssikringsordninger: 
 
 udarbejdelse af en fælles plan for kvalitetssikring med fælles evalueringsmetoder og -kriterier, aftalt tids-

plan/milepæle for gennemførelsen samt opfølgningstiltag. Disse kvalitetssikringsordninger skal indgå i udformningen 
af projektet vedrørende Erasmus Mundus Joint Master Degree allerede i ansøgningsfasen, herunder især interne og 
eksterne evalueringsprocesser, feedback via indikatorer (herunder beskæftigelsen blandt nyuddannede, bæredygtig-
hed) osv. Konsortiet skal indberette resultaterne og konklusionerne fra kvalitetssikringsprocessen via deres sædvanlige 
rapportering til forvaltningsorganet 

 indsendelse af regelmæssige statusrapporter (nogle af disse rapporter er afgørende for de følgende udbetalinger af 
tilskuddet) 

 kvantitativ og kvalitativ overvågning af de studerendes mobilitetsaktiviteter og resultater (i form af gennemførte akti-
viteter, optjente ECTS-point og udstedte eksamensbeviser) via forvaltningsorganets online Mobility Tool 

 kontakt til og samarbejde med Erasmus Mundus-alumneorganisationen (hvis det er relevant og forventes) (alumneor-
ganisationens hjemmeside: www.em-a.eu) 

 fælles møder for de deltagende videregående uddannelsesinstitutioner, repræsentanter for de studerende, program-
ledere fra forvaltningsorganet, personale fra de pågældende nationale agenturer og, om nødvendigt, eksterne eksper-
ter. Mindst to af disse møder skal afholdes af konsortiet i løbet af den periode, tilskudsaftalen dækker 

 evalueringsrapporter fra de studerende, der er blevet optaget 

 deltagelse i møder i temaklynger, som Kommissionen, de nationale agenturer og forvaltningsorganet afholder for at 
fremme udveksling af god praksis og gensidig læring. 

 

                                                                                                                                                         
år af deres første videregående uddannelse. 

185 Studerende, som selv betaler for uddannelsen, er enten studerende, som selv betaler, eller studerende, som har fået tildelt et stipendium under en anden 
ordning. 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
http://www.em-a.eu/
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4. UDVÆLGELSESPROCEDURE AF EMJMD KONSORTIA 

Det primære mål med Erasmus Mundus Joint Master Degree er at tiltrække, udvælge og yde støtte til toppræstationer. 
Dette skal forstås både som de centrale aktørers (deltagende organisationer og studerende på Erasmus Mundus Joint 
Master Degree) akademiske niveau og konsortiernes evne til at gennemføre integrerede studieprogrammer med studerende 
fra program- og partnerlande. Forslag vurderes udførligt af akademiske eksperter i  en evalueringsproces med ét trin. 
 
På grundlag af vurderingen af de fire tildelingskriterier, dvs. "projektets relevans", "kvaliteten af projektets udformning og 
gennemførelse", "kvaliteten af projektgruppen og samarbejdsaftalerne", "effekt og formidling", opstilles en prioriteret liste 
over forslagene. Kun forslag, der opfylder mindstekravet på 30 point ud af 40 efter tildelingskriteriet "projektets relevans", 
og som opnår i alt mindst 70 point ud af 100, vil blive vurderet med henblik på tildeling af tilskud. 
 
De forslag, der opfylder alle mindstekrav, vurderes med henblik på tildeling af yderligere stipendier til udpegede regioner i 
partnerlande defineret i afsnittet "Yderligere stipendier til studerende fra udpegede regioner i verden". De akademiske 
eksperter analyserer og evaluerer de svar, der er givet under det yderligere tildelingskriterium: "Projektets relevans i den 
udpegede region", og angiver med ja/nej, om oplysningen er relevant.  
 
Vurderingen af det yderligere kriterium har ikke indflydelse på den oprindelige prioriterede liste som følge af evalueringen af 
de fire tildelingskriterier ("projektets relevans", "kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse", "kvaliteten af 
projektgruppen og samarbejdsaftalerne", "effekt og formidling"). 
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STRATEGISKE PARTNERSKABER  

1. PROJEKTFORMATER  

Strategiske partnerskaber støtter en lang og mangfoldig række af aktiviteter med henblik på at gennemføre innovativ 
praksis, fremme organisationernes udvikling og modernisering og støtte udviklingen af politikker på europæisk, nationalt og 
regionalt niveau. 
 
Afhængigt af projektets mål, de deltagende organisationer, de forventede resultater og andre faktorer kan strategiske 
partnerskaber have forskellig størrelse og tilpasse deres aktiviteter hertil. Kort sagt giver denne aktion de deltagende 
organisationer mulighed for at opnå erfaring inden for internationalt samarbejde og styrke deres kompetencer, men også for 
at skabe innovative resultater af høj kvalitet. Vurderingen af projektansøgningens kvalitet vil afspejle målene med 
samarbejdet og de deltagende organisationers karakter.   
 
Afsnittet nedenfor giver inspiration til, hvilke typer aktiviteter der kan gennemføres inden for et strategisk partnerskab, 
enten for at fremme samarbejde på tværs af sektorer eller for at fokusere på specifikke uddannelsesområder eller 
ungdomsaktiviteter. Afsnittet indeholder udelukkende eksempler tænkt som inspiration og skal ikke hindre deltagende 
organisationer i at planlægge deres projekt på en anden måde.  

AKTIVITETER 

 pensum, fag, fælles studieprogrammer, fælles moduler (herunder e-moduler) og anvendelse af en bredere vifte 
af læringsformer (fjernstudier, deltidsstudier og modulopbygget undervisning) 

 materialer og metoder inden for læring, undervisning og ungdomsarbejde samt pædagogiske tilgange og 
redskaber 

 projektbaseret samarbejde, peer-læring, workshops, virtuelle laboratorier og virtuelle samarbejdsfora  
 kapacitetsopbygning og netværksaktiviteter 
 udformning og gennemførelse af strategiske samarbejdsplaner 
 oplysnings-, vejlednings-, coaching- og rådgivningsaktiviteter 
 undersøgelser, komparative analyser, indsamling af empiri og casestudier 
 fastlæggelse af kvalitetsstandarder, kompetencebaserede profiler og beskæftigelsesprofiler 
 forbedring af referencerammerne for kvalifikationer, meritoverførsel, kvalitetssikring, anerkendelse og validering 
 undervisnings- og læringsaktiviteter (se afsnit 2 nedenfor). 

 
Desuden forventes det, at alle strategiske partnerskaber formidler deres resultater både bredt og målrettet for at sikre, at 
flere gør brug af dem, og at de får effekt på andre end de organisationer, der deltager direkte i projektet. Kravene til 
formidling vil stå i rimeligt forhold til projektets mål og omfang. 
 
Organisationer, institutioner fra forskellige uddannelses- og ungdomsområder samt fra andre samfundsøkonomiske sektorer 
kan indgå et fælles samarbejde for igennem deres projekter at nå målene på et eller flere uddannelses- eller 
ungdomsområder. Følgende typer aktiviteter er særligt relevante for at nå de politiske mål, som er beskrevet i del B i denne 
guide, inden for eller på tværs af de enkelte sektorer. 

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF SEKTORERNE  

Udvikling, afprøvning, tilpasning og gennemførelse af innovativ praksis inden for:   
 Strategisk samarbejde mellem forskellige uddannelsessektorer og lokale/regionale virksomheder, f.eks. med 

henblik på at undersøge jobmuligheder eller undersøge, hvor gnidningsløs overgangen til arbejdsmarkedet eller 
mellem de forskellige uddannelsesniveauer er 

 Fælles forskningsprojekter, der gennemføres gennem partnerskaber mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner og andre uddannelsesniveauer, f.eks. om bedømmelse af læringsresultater vedrørende 
tværfaglige kompetencer 

 Strategisk samarbejde mellem formelle og ikkeformelle/uformelle uddannelsesudbydere, f.eks. vedrørende ikt-
baseret undervisning eller øget digital integration i undervisningen  

 Undersøgelse og analyse af sammenhængende pædagogiske tilgange og metoder, navnlig dem, der giver 
tværfaglige kompetencer (såsom iværksættelse), som udvikles på tværs af uddannelsessektorer 

 Projektbaseret tværnationalt samarbejde mellem partnere fra forskellige uddannelsessektorer (f.eks. de tidlige 
skoleår parret med gymnasiale uddannelser) med henblik på undersøgelse af brugen af CLIL

186
 eller gensidig 

                                                 
186

 Integreret læring af indhold og sprog.  
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læring for at forbedre de sproglige kompetencer hos studerende i alle aldre fra forskellige uddannelses- og 
ungdomsområder, herunder studerende med indvandrerbaggrund 

 - Samarbejde og udveksling af praksis mellem medarbejdere, der er ansvarlige for bistand på forskellige 
uddannelsesniveauer (i form af f.eks. vejledning, rådgivning, coachingmetoder og -redskaber og udvikling af 
systemer, der måler de studerendes udvikling), eller mellem aktører, der beskæftiger sig med support til de 
studerende, for at sikre højere kvalitet og sammenhæng mellem de forskellige uddannelsessektorer 

 Partnerskaber på tværs af uddannelsesniveauer med henblik på at fremme adgang til og læring via åbne 
uddannelsesressourcer gennem udveksling af best practise og udvikling af åbne uddannelsesressourcer på 
forskellige niveauer  

 Fælles forskningsprojekter, som indebærer partnerskaber på tværs af uddannelses- og ungdomssektorer, og som 
undersøger læringsanalysers og modtagervurderingers potentiale til at forbedre kvaliteten af undervisningen 

 Samarbejde mellem skoler, erhvervsuddannelsesinstitutioner og videregående uddannelsesinstitutioner med 
henblik på at øge sammenhængen mellem forskellige europæiske og nationale gennemsigtigheds- og 
anerkendelsesværktøjer 

 Samarbejde mellem ungdomssektoren og de videregående uddannelsesinstitutioner med henblik på at fremme 
anerkendelse og validering af ikkeformel og uformel læring og foreneligheden heraf med formelle 
uddannelsesforløb og med forskellige områder.  

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 

 Udvikling, afprøvning, tilpasning og gennemførelse af innovativ praksis inden for:   
o fælles studieprogrammer og fælles pensum, intensive programmer og fælles moduler – herunder e-

moduler – for partnerskabsmedlemmer fra forskellige lande, fagområder og økonomiske sektorer 
(offentlige/private), som tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov 

o projektbaseret tværnationalt samarbejde mellem virksomheder og studerende/personale på 
videregående uddannelsesinstitutioner om casestudier  

o pædagogiske tilgange og metoder, navnlig dem, der giver tværfaglige kompetencer og styrker 
iværksætteri og kreativ tænkning, bl.a. ved at indføre tværfaglige strategier, en mere systematisk 
integrering af læringsmobilitet i pensum (indbygget mobilitet) og en bedre udnyttelse af ikt  

o brug af et større udvalg af studieformer (f.eks. fjernstudier, deltidsstudier og modulopbygget 
undervisning), navnlig via nye typer personligt tilpasset læring, strategisk brug af åbne 
uddannelsesressourcer og læringsplatforme for virtuel mobilitet og virtuel læring 

o nye initiativer, der skal gøre det nemmere at bevæge sig mellem de forskellige uddannelsessektorer 
(f.eks. gennem anerkendelse af tidligere opnåede kompetencer og mulighed for fleksibel læring, 
modulopbygget undervisning og kombinerede læringsmetoder) 

o professionel rådgivning og vejledning samt coachingmetoder og -værktøjer 
o videregående uddannelsesinstitutioners samspil med lokale og regionale myndigheder og andre 

interessenter med udgangspunkt i et samarbejde i internationalt regi for at fremme regional udvikling og 
samarbejde på tværs af sektorer med det formål at bygge bro og overføre viden mellem de forskellige 
formelle og uformelle uddannelsessektorer 

o samarbejde og udveksling af praksis mellem medarbejdere, der er ansvarlige for bistand i form af f.eks. 
vejledning, rådgivning, coachingmetoder og -redskaber og udvikling af systemer, der måler de 
studerendes udvikling, eller mellem aktører, der beskæftiger sig med support til de studerende, for at 
sikre højere kvalitet (dvs. tiltrække og fastholde ikke-traditionelle studerende, f.eks. voksne og grupper, 
der er underrepræsenterede på de videregående uddannelser) 
 

 Fremme af anerkendelsen og certificeringen af kompetencer på nationalt niveau ved hjælp af en effektiv 
kvalitetssikring baseret på læringsresultater og ved at gøre det lettere at sammenligne dem ud fra europæiske og 
nationale bedømmelseskriterier.  

 Udvikling af fleksible forløb for studerende på og dimittender fra videregående uddannelser, herunder 
anerkendelse af deres tidligere opnåede kompetencer. 

ERHVERVSRETTET GRUND- OG EFTERUDDANNELSE 

 Udvikling, afprøvning, tilpasning og gennemførelse af innovativ praksis inden for: 
o (om-)definering af kompetencestandarder på basis af læringsresultater tilpasning eller udvikling af 

erhvervsuddannelsespensum og -fag samt af relaterede undervisningsmaterialer og -redskaber 
o erhvervsrettede lærings- og undervisningsmetoder og pædagogiske tilgange for voksne studerende, 

særligt dem, der fører til nøglekompetencer og grundlæggende færdigheder sprogkundskaber fokus på 
anvendelsen af ikt  

o nye former for praktikordninger og studier af cases fra erhvervslivet og industrien udvikling og 
gennemførelse af projektbaseret, tværnationalt samarbejde mellem virksomheder og 
studerende/personale på erhvervsuddannelsesinstitutioner 



  

 

307 
 

Bilag I – Strategiske partnerskaber 

o udvikling af nye undervisningsmaterialer og indførelse af nye metoder inden for erhvervsuddannelse, 
herunder læring på arbejdspladsen, virtuel mobilitet, åbne uddannelsesressourcer og bedre udnyttelse 
af IKT's potentiale ved f.eks. at etablere virtuelle laboratorier/arbejdspladser, der er tilpasset 
arbejdsmarkedets behov  

o professionel rådgivning og vejledning samt coachingmetoder og -værktøjer  
o redskaber og metoder til professionalisering og faglig udvikling af undervisere og personale på 

erhvervsuddannelser særligt fokus på forbedring af grunduddannelse og efteruddannelse for 
undervisere på erhvervsuddannelser 

o forvaltning og ledelse af erhvervsuddannelsesinstitutioner 
o strategisk samarbejde mellem erhvervsuddannelsesinstitutioner og det lokale/regionale erhvervsliv, 

herunder centre for økonomisk udvikling 
o samarbejde om udvikling af kreativitet og innovation mellem erhvervsuddannelsesinstitutioner, 

videregående uddannelsesinstitutioner og design-, kunst-, forsknings- og innovationscentre. 
 Fremme af anerkendelsen og certificeringen af kompetencer på nationalt niveau ved at gøre det lettere at 

sammenligne dem ud fra europæiske og nationale bedømmelseskriterier og ved at anvende europæiske 
værktøjer, og udvikling af fleksible forløb for studerende og dimittender fra erhvervsuddannelser, herunder 
anerkendelse af deres tidligere opnåede kompetencer. 

 Indførelse af meritoverførsel (ECVET) og kvalitetssikring (EQAVET) hos erhvervsuddannelsesinstitutioner. 

BØRNEHAVER, GRUNDSKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER (SKOLER) 

 Udvikling, afprøvning, tilpasning og gennemførelse af innovativ praksis inden for:   
o nye pensum, fag, undervisningsmaterialer og -værktøjer  
o lærings- og undervisningsmetoder og pædagogiske tilgange, særligt dem, der fører til 

nøglekompetencer, grundlæggende færdigheder og sprogkundskaber med fokus på anvendelsen af ikt  
o nye former for praktikordninger og studier af cases fra erhvervslivet og industrien  
o nye former for læring og undervisning, navnlig strategisk brug af åben og fleksibel læring, virtuel 

mobilitet, åbne uddannelsesressourcer og bedre udnyttelse af potentialet inden for ikt  
o rådgivning og vejledning samt coachingmetoder og -værktøjer  
o redskaber og metoder til professionalisering og faglig udvikling af undervisere og personale med særligt 

fokus på forbedring af grunduddannelse og efteruddannelse for undervisere 
o forvaltning og ledelse af skoler og uddannelsesinstitutioner 
o outreach-aktiviteter mellem organisationer fra forskellige uddannelses- og ungdomssektorer  
o strategisk samarbejde mellem uddannelsesudbydere på den ene side og lokale og regionale 

myndigheder på den anden side 
 Udveksling af erfaringer og god praksis og gennemførelse af peerlæringsaktiviteter og workshops 
 Gennemførelse af fælles forskning, undersøgelser, studier og analyser 
 Fremme af anerkendelsen og certificeringen af kompetencer på nationalt niveau ved at gøre det lettere at 

sammenligne dem ud fra europæiske og nationale bedømmelseskriterier og ved at anvende europæiske 
valideringsværktøjer. 

 Fremme af samarbejdet mellem lokale og/eller regionale skolemyndigheder fra forskellige programlande med 
henblik på at støtte strategisk udvikling gennem projekter, der involverer skoler samt lokale private organisationer 
og civilsamfundsorganisationer, som er aktive på arbejdsmarkedet eller inden for uddannelses- og 
ungdomsområdet. 

VOKSENUDDANNELSE: 

 Udvikling, afprøvning, tilpasning og gennemførelse af innovativ praksis inden for:  
o nye pensum, fag og relaterede undervisningsmaterialer og -værktøjer for voksne studerende  
o lærings- og undervisningsmetoder og pædagogiske tilgange for voksne studerende, særligt dem, der 

fører til nøglekompetencer og grundlæggende færdigheder sprogkundskaber fokus på anvendelsen af ikt  
o nye former for voksenlæring og voksenuddannelse, navnlig strategisk brug af åben og fleksibel læring, 

virtuel mobilitet, åbne uddannelsesressourcer og bedre udnyttelse af potentialet inden for ikt  
o rådgivning og vejledning samt coachingmetoder og -værktøjer for voksne studerende  
o redskaber og metoder til professionalisering og faglig udvikling af undervisere og personale på 

voksenuddannelser særligt fokus på forbedring af grunduddannelse og efteruddannelse for undervisere 
på voksenuddannelser 

o forvaltning og ledelse af voksenuddannelsesinstitutioner 
o outreach-aktiviteter mellem organisationer fra forskellige uddannelses- og ungdomssektorer  
o strategisk samarbejde mellem udbydere af voksenuddannelse på den ene side og lokale og regionale 

myndigheder på den anden side 
 Udvikling af fleksible forløb for voksne studerende, herunder anerkendelse af deres tidligere opnåede 

kompetencer:  
o komparative analyser af forvaltnings- eller gennemførelsesmodeller og -strategier 
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o praktisk anvendelse og afprøvning af metoder til vurdering af viden og kompetencer, der er opnået via 
uformel og ikkeformel læring 

 Forbedring af voksnes adgang til læringsmuligheder: 
o fremme af udviklingen af multilæringscentre og regionale netværk af uddannelsesinstitutioner 
o tiltag til udvikling af læringsdimensionen hos organisationer, der ikke primært beskæftiger sig med 

uddannelse (f.eks. kulturelle organisationer) 
o udvikling af uddannelsesforløb, der skal forbedre tilgængeligheden og kvaliteten af europæiske 

uddannelsesforløb for undervisere, ledere eller andet personale på voksenuddannelser 
 Fremme af anerkendelsen og certificeringen af kompetencer på nationalt niveau ved at gøre det lettere at 

sammenligne dem ud fra europæiske og nationale bedømmelseskriterier og ved at anvende europæiske 
værktøjer.  

UNGDOM 

 Samarbejdsaktiviteter, der fremmer udvikling, afprøvning, tilpasning og/eller gennemførelse af innovativ praksis 
inden for ungdomsarbejde. Aktiviteterne kan omfatte:  
o metoder, redskaber og materialer, der skal fremme unges nøglekompetencer og grundlæggende færdigheder 

samt sprog- og ikt-kundskaber  
o metoder, redskaber og materialer til ungdomsarbejderes professionalisering og faglige udvikling (pensa, ud-

dannelsesmoduler, uddannelsesmateriale, god praksis, valideringsværktøjer osv.) 
o nye former for udførelse af ungdomsarbejde og uddannelse og support, navnlig strategisk brug af åben og 

fleksibel læring, virtuel mobilitet, åbne uddannelsesressourcer og bedre udnyttelse af potentialet inden for 
ikt  

o programmer og værktøjer inden for ungdomsarbejde, der sigter mod at bekæmpe social udstødelse og redu-
cere antallet af unge, der forlader skolen tidligt 

o strategiske netværksaktiviteter og strategisk samarbejde blandt ungdomsorganisationer og/eller med organi-
sationer inden for uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet     

o  strategisk samarbejde med lokale og regionale myndigheder  
 Anerkendelse og certificering af kompetencer på nationalt niveau ved at gøre det lettere at sammenligne dem ud 

fra europæiske og nationale bedømmelseskriterier og ved at anvende europæiske valideringsværktøjer. 
 Tværnationale initiativer for unge: samarbejdsaktiviteter, som fremmer socialt engagement og iværksætteri, og 

som gennemføres i fællesskab af to eller flere grupper af unge fra forskellige lande (se nedenfor). 

FOKUS PÅ 

 kreativitet, innovation og modernisering 
 strategisk brug af informations- og kommunikationsteknologi (ikt), metoder og virtuelt samarbejde 
 åbne uddannelsesressourcer 
 kvaliteten af uddannelse og ungdomsarbejde 
 iværksætterundervisning (bl.a. socialt iværksætteri)  
 lighed og integration 
 grundlæggende færdigheder (sprogkundskaber, digitale færdigheder og iværksætteri)  
 anerkendelse og validering af læringsresultater fra formel, ikkeformel og uformel læring 
 fremme af fleksible læringsforløb 
 professionalisering og faglig udvikling inden for uddannelse og ungdomsarbejde 
 forvaltnings- og lederkompetencer 
 unges aktive deltagelse i samfundslivet 
 samarbejde mellem institutioner 
 samarbejde mellem regioner 
 synergi mellem politik og praksis. 

MÅLGRUPPER OG DELTAGERE  

 undervisere  
 personale fra uddannelsessystemet 
 ungdomsarbejdere 
 eksperter, specialister, fagfolk 
 studerende, praktikanter, lærlinge, elever, voksne studerende, unge og frivillige 
 personer, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse 
 unge med færre muligheder  
 personer, der har forladt skolen før tid 
 beslutningstagere 
 forskere. 



  

 

309 
 

Bilag I – Strategiske partnerskaber 

PARTNERE, DER KAN DELTAGE I DET SAMME PROJEKT   

 uddannelsesinstitutioner og ungdomsorganisationer 
 organisationer, der arbejder på tværs af en række områder og sektorer (f.eks. kompetencecentre, handelskamre 

osv.) og offentlige organer 
 virksomheder, repræsentanter fra erhvervslivet og arbejdsmarkedet 
 lokalsamfundsorganisationer 
 forsknings- og innovationsorganer 
 civilsamfundsorganisationer 
 arbejdsmarkedets parter. 

2. INTEGRERET UDDANNELSE OG LÆRING I DE STRATEGISKE PARTNERSKABER  

Strategiske partnerskaber kan også tilrettelægge undervisnings- og læringsaktiviteter for enkeltpersoner, hvis de bidrager til 
at nå projektets mål.  Visse af disse aktiviteter er særlig relevante inden for et eller flere uddannelses- og ungdomsområder. 
Navnlig:  
 

Aktivitetstype Særlig relevant for 

Kombineret mobilitet for studerende Alle uddannelses- og ungdomsområder 

Kortvarige udvekslinger af grupper af elever Skoleuddannelse 

Intensive studieprogrammer Videregående uddannelse 

Længerevarende studiemobilitet for elever Skoleuddannelse 

Længerevarende undervisnings-/kursusopgaver 
Videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, 
skoleuddannelse og voksenuddannelse 

Længerevarende mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere Unge 

Kortvarige fælles uddannelsesarrangementer for 
undervisere og øvrige medarbejdere 

Alle uddannelses- og ungdomsområder 

 
I afsnittene nedenfor beskrives førnævnte aktiviteter nærmere. 

LÆRENDE  

INTENSIVE STUDIEPROGRAMMER (FEM DAGE TIL TO MÅNEDER) 

Et intensivt studieprogram er et kort studieprogram, som samler studerende og undervisningspersonale fra deltagende 
videregående uddannelsesinstitutioner samt andre relevante eksperter/specialister/fagfolk, med henblik på at: 
 

 fremme effektiv og multinational undervisning inden for fagområder 
 give studerende og undervisere mulighed for at arbejde sammen i multinationale og tværfaglige grupper og 

drage fordel af særlige indlærings- og undervisningsforhold, der ikke er til rådighed på de enkelte institutioner, og 
få nye synsvinkler på de emner, der undervises i 

 give undervisningspersonalet mulighed for at udveksle synspunkter om undervisningsmaterialet og nye tilgange 
til pensum og afprøve innovative undervisningsmetoder, der kan munde ud i at blive en del af et nyudviklet fag 
eller pensum i et internationalt undervisningsmiljø. 

 
Et intensivt studieprogram skal omfatte følgende: 
 

 det skal give de deltagende undervisere og studerende væsentlige nye læringsmuligheder, øgede kompetencer og 
adgang til information samt til de nyeste forskningsresultater og anden viden mv. 

 de deltagende studerendes arbejdsopgaver skal anerkendes i form af ECTS-point (eller et lignende system) 
 det forventes, at intensive studieprogrammer bruger ikt-værktøjer og -tjenester til at støtte forberedelsen af og 

opfølgningen på programmet og dermed bidrager til et bæredygtigt læringsfællesskab på det pågældende 
fagområde 

 antallet af studerende pr. lærer skal sikre en aktiv deltagelse i timerne 
 der skal sikres en balance mellem antallet af tværnationale og nationale studerende og personale 
 det intensive studieprogram skal anvende en stærk tværfaglig tilgang, der fremmer interaktion mellem 

studerende fra forskellige akademiske fagområder 
 ud over læringsresultaterne vedrørende faglige kompetencer skal de intensive studieprogrammer fremme 

tværfaglige kompetencer. 
 
Det strategiske partnerskabskonsortium skal stå for udvælgelsen af deltagere til de intensive studieprogrammer 
(undervisningspersonale og studerende). 
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Antallet af undervisningstimer skal sikre, at hovedparten af udlandsopholdet vedrører uddannelse og ikke forskning eller 
andre aktiviteter. 
 

KOMBINERET MOBILITET FOR STUDERENDE, PRAKTIKANTER, STUDERENDE PÅ VOKSENUDDANNELSER, ELEVER OG UNGE 

(5 DAGE TIL 2 MÅNEDERS FYSISK MOBILITET) 

Aktiviteter, der kombinerer en eller flere korte perioder med fysisk mobilitet (op til to måneder i alt) med virtuel mobilitet 
(dvs. brug af informations- og kommunikationsteknologi som f.eks. arbejdsfællesskaber, livestreaming, videokonferencer, 
sociale medier osv. for at supplere eller forøge læringsresultaterne af de fysiske mobilitetsaktiviteter). De kan anvendes til at 
forberede, understøtte og følge op på fysiske mobilitetsaktiviteter. De kan også tilrettelægges til personer med særlige 
behov eller begrænsede muligheder for at hjælpe dem med at overvinde forhindringerne i forbindelse med et 
længerevarende fysisk mobilitetsophold.  

KORTVARIGE ELEVUDVEKSLINGER FOR GRUPPER AF SKOLEELEVER (FEM DAGE TIL TO MÅNEDER) 

Kortvarige elevudvekslinger for grupper af skoleelever kan tilrettelægges mellem skoler fra forskellige lande, som deltager i 
det samme strategiske partnerskab. Under disse projekter arbejder eleverne sammen på en af partnerskolerne og bor som 
regel hos hinandens familier. Det fælles projektarbejde skal under besøget være relateret til det strategiske partnerskabs 
mål. Bemærk, at samarbejdet mellem skolerne i et partnerskab ikke er begrænset til sådanne projekter, men at de også kan 
omfatte fælles onlineprojekter og lokale aktiviteter. Skolerne opfordres til at benytte eTwinning-platformen i deres 
samarbejde om projektet før og efter mobilitetsaktiviteterne. 
 
Elever, der deltager i en kortvarig elevudveksling, skal altid ledsages af voksne for sikre en effektiv læring under udveksling 
samt af hensyn til elevernes beskyttelse og sikkerhed  
 
Det fælles projektarbejde skal give elever og undervisere i forskellige lande mulighed for at samarbejde om et eller flere 
emner af fælles interesse. Det giver elever og undervisere mulighed for at opnå og forbedre færdigheder både inden for det 
emne eller område, projektet vedrører, og inden for teamwork, interkulturel læring, sociale relationer, planlægning og 
gennemførelse af projektaktiviteter samt brug af informations- og kommunikationsteknologi (ikt). Ved at deltage i fælles 
projektarbejde for grupper af elever fra partnerskoler i forskellige lande får eleverne og underviserne mulighed for at tale 
fremmedsprog, hvilket øger deres motivation for at lære sprog. 
 
Det er optimalt, hvis projektaktiviteterne integreres i skolernes sædvanlige aktiviteter og i de deltagende elevers pensum. 
Eleverne skal deltage i alle projektets faser, herunder planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af aktiviteterne.  

LÆNGEREVARENDE STUDIEMOBILITETSOPHOLD FOR ELEVER (2 TIL 12 MÅNEDER)  

Målet med denne aktivitet er at styrke samarbejdet mellem skoler inden for det samme strategiske partnerskab. 
Mobilitetsaktiviteterne skal være relateret til det strategiske partnerskabs mål og være en del af projektets udformning. 
Skolerne opfordres til at benytte eTwinning-platformen i deres samarbejde om projektet før, under og efter elevernes 
mobilitetsaktiviteter. Disse foranstaltninger skal bidrage til at maksimere effekten for de deltagende skoler. Aktiviteten giver 
desuden eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse af Europas mangfoldige kulturer og sprog samt for at opnå 
kompetencer, der bidrager til deres personlige udvikling. Skoler, der deltager i partnerskabet, arbejder sammen om at 
udforme læringsaftaler, anerkende de studier, der er gennemført på den udenlandske partnerskole, og styrke 
skoleuddannelsernes europæiske dimension. Denne aktivitet skal også være en værdifuld international pædagogisk 
oplevelse for de undervisere, der deltager i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den.  
 
Deltagerne udvælges af skolerne. De skal være elever på mindst 14 år, som læser på fuld tid på en skole, der deltager i det 
strategiske partnerskab. De elever, der udvælges, kan opholde sig mellem 2 og 12 måneder på en udenlandsk modtageskole 
og hos en værtsfamilie. 
 
Der opfordres til en gensidig udveksling af elever mellem skolerne/værtsfamilierne, men dette er ikke obligatorisk. 
 
De aktører, der er involveret i studiemobilitetsopholdet – skoler, elever, deres forældre og værtsfamilier – skal læse den 
særlige vejledning om studiemobilitet for elever, der skal hjælpe dem i gennemførelsen af aktiviteterne og sikre, at de 
deltagende elever får en sikker og tryg oplevelse. Vejledningen fastlægger roller og ansvar, rådgiver og indeholder de 
deltagerformularer, der skal bruges. Vejledningen kan findes på engelsk på EU's websted, og en oversat version findes på det 
nationale agenturs websted.  

SPROGLIG ONLINESUPPORT 

Deltagere i langsigtede mobilitetsaktiviteter (2-12 måneder) som led i et strategisk partnerskab kan nyde godt af sproglig 
forberedelse. I denne henseende vil der gradvist blive iværksat sproglig onlinesupport i løbet af programmet. Kommissionen 



  

 

311 
 

Bilag I – Strategiske partnerskaber 

gør onlinetjenesten tilgængelig for de udvalgte elever, så de kan få vurderet deres færdigheder i det sprog, de skal bruge i 
forbindelse med deres studieophold i udlandet. Med dette redskab kan de også om nødvendigt forbedre deres 
sprogkundskaber før og/eller under mobilitetsopholdet.  
 
Når den gennemføres for skoler, gøres den sproglige onlinesupport tilgængelig som følger: 
 

 De nationale agenturer tildeler onlinelicenser til skoler i henhold til generelle kriterier, som fastlægges af 
Kommissionen. 

 Når de er blevet udvalgt, skal alle elever (medmindre der er tale om deres modersmål), der vil benytte onlinetjenesten, 
lave en onlinetest til vurdering af deres kompetencer i det sprog, de skal bruge under uddannelsen. Den enkelte elev og 
skolen vil blive underrettet om testresultaterne. 

 Ud fra antallet af tilgængelige onlinelicenser til sprogkurser vil skolerne fordele licenserne efter behov. 

 Når mobilitetsopholdet afsluttes, skal eleverne lave en ny test, så det kan vurderes, hvor store fremskridt de har gjort i 
det pågældende fremmedsprog.  

 
Flere oplysninger om sproglig onlinesupport findes på Kommissionens og de nationale agenturers hjemmesider. 
 
Hvis der er tale om sprog, der ikke dækkes af Kommissionens onlinesupport, kan der ydes et særskilt tilskud til "sproglig 
bistand". 
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UNDERVISNINGSPERSONALE OG UNGDOMSARBEJDERE  

FÆLLES UDDANNELSESAKTIVITETER FOR PERSONALE (TRE DAGE TIL TO MÅNEDER) 

Fælles uddannelsesaktiviteter for personale giver de deltagende organisationer i det strategiske partnerskab mulighed for at 
organisere kortvarige uddannelsesaktiviteter for undervisningspersonale eller ungdomsarbejdere, der er knyttet til temaet 
eller rammerne for det strategiske partnerskab. Aktiviteterne skal tilrettelægges for mindre grupper af personale fra 
forskellige lande for at maksimere effekten for de enkelte deltagende organisationer.  
 
De kan have forskellige formater, f.eks. studiebesøg, der omfatter besøg hos relevante organisationer, præsentationer, 
debatter og workshops, uddannelseskurser osv. Der skal sikres en balance mellem antallet af tværnationale og nationale 
deltagere. 

UNDERVISNINGS-/KURSUSOPGAVER (2 TIL 12 MÅNEDER) 

Målet med denne aktivitet er at styrke samarbejdet mellem organisationer inden for det samme strategiske partnerskab. 
Aktiviteten giver undervisere mulighed for at øge deres viden om og udvikle deres forståelse af europæiske 
uddannelsessystemer samt for at udveksle faglige kompetencer, metoder og praksisser.  
 
Denne aktivitet giver undervisere/professorer og andet undervisningspersonale inden for almen skoleuddannelse, 
videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse, hvis uddannelsesinstitution deltager i et strategisk 
partnerskab, mulighed for et ophold på 2 til 12 måneder i udlandet, hvor de underviser på en partnerinstitution eller 
deltager i faglige aktiviteter i en partnerorganisation inden for deres fagområde. Aktiviteten kan bestå af arbejde på en 
uddannelsesinstitution/et uddannelsescenter eller en anden relevant organisation (f.eks. virksomheder, NGO'er, 
skolemyndigheder osv.), deltagelse i strukturerede kurser eller seminarer (f.eks. på uddannelsesinstitutioner for undervisere 
eller forskningsinstitutter), praktik- eller observationsperioder i en virksomhed eller organisation inden for uddannelses- 
eller ungeområdet. 
Sendeorganisationen skal sikre en retfærdig, gennemsigtig og åben udvælgelsesproces, fastlægge aktivitetens indhold 
sammen med deltageren og sikre intern og så vidt muligt ekstern anerkendelse af denne længerevarende mobilitetsperiode 
i udlandet. 
 
Ved ophold for undervisere inden for videregående uddannelse kan følgende typer sende- og modtageorganisationer 
komme på tale: 
 

 Ved længerevarende personalemobilitet med henblik på undervisning kan sendeorganisationen være en hvilken 
som helst deltagende organisation, mens modtageorganisationen skal være en deltagende videregående 
uddannelsesinstitution. 

 Ved længerevarende personalemobilitet med henblik på modtagelse af undervisning skal sendeorganisationen 
være en deltagende videregående uddannelsesinstitution, mens modtageorganisationen kan være en hvilken 
som helst deltagende organisation. 

 Sende- og modtageorganisationerne skal være etableret i forskellige lande, og modtagelandet skal være 
forskelligt fra deltagerens bopælsland. 

 
Organisationerne, der deltager i det strategiske partnerskab, samarbejder om at udforme mobilitetsaftaler, anerkende det 
arbejde, der er gennemført på den udenlandske partnerorganisation, og styrke undervisningens europæiske dimension. 
Denne aktivitet skal også være en værdifuld international oplevelse for dem, der deltager i tilrettelæggelsen og 
gennemførelsen af mobilitetsaktiviteten, både hos sende- og modtageorganisationen.  

MOBILITETSPROJEKTER FOR UNGDOMSARBEJDERE (2 TIL 12 MÅNEDER) 

Denne aktivitet giver ungdomsarbejdere mulighed for at få en anderledes arbejdsoplevelse end den, der findes i deres 
hjemland, og for at forbedre deres faglige, personlige og interkulturelle kompetencer. Ungdomsarbejdere har mulighed for 
at arbejde i udlandet mellem 2 og 12 måneder, hvor de bidrager til det daglige arbejde i modtageorganisationen og samtidig 
styrker deres profil som fagperson på området. Disse aktiviteter har også til formål at styrke de involverede organisationers 
kompetencer og give dem nye perspektiver og erfaringer. Mobilitetsaktiviteterne kan gennemføres enten som individuelle 
aktiviteter (dvs. at en ungdomsarbejder sendes til en modtageorganisation) eller parvis som en gensidig udveksling af 
ungdomsarbejdere (i samme tidsrum eller forskudt) mellem de to partnerorganisationer.  
 

SPROGLIG ONLINESUPPORT 

Deltagere i langsigtede mobilitetsaktiviteter som led i et strategisk partnerskab kan nyde godt af sproglig forberedelse. I 
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denne henseende vil der gradvist blive iværksat sproglig onlinesupport i løbet af programmet. Kommissionen gør 
onlinetjenesten tilgængelig for de udvalgte medarbejdere og ungdomsarbejdere, så de kan få vurderet deres færdigheder i 
det sprog, de skal bruge i forbindelse med deres studieophold i udlandet. Med dette redskab kan de også om nødvendigt 
forbedre deres sprogkundskaber før og/eller under mobilitetsopholdet.  
 
Når den gennemføres for medarbejdere og ungdomsarbejdere, gøres den sproglige onlinesupport tilgængelig som følger: 
 

 De nationale agenturer tildeler onlinelicenser til organisationer i henhold til generelle kriterier, som fastlægges af 
Kommissionen. 

 Når de er blevet udvalgt, skal alle deltagere (medmindre der er tale om deres modersmål), der vil benytte 
onlinetjenesten, lave en onlinetest til vurdering af deres kompetencer i det sprog, de skal bruge under uddannelsen. 
Den enkelte deltager vil blive underrettet om testresultaterne. 

 Ud fra antallet af tilgængelige onlinelicenser til sprogkurser vil organisationerne fordele licenserne efter behov. 

 Når mobilitetsopholdet afsluttes, skal deltagerne lave en ny test, så det kan vurderes, hvor store fremskridt de har gjort 
i det pågældende fremmedsprog.  

 
Flere oplysninger om sproglig onlinesupport findes på Kommissionens og de nationale agenturers hjemmesider. 
 
Hvis der er tale om sprog, der ikke dækkes af Kommissionens onlinesupport, kan der ydes et særskilt tilskud til "sproglig 
bistand". 
 

TVÆRNATIONALE INITIATIVER FOR UNGE  

Strategiske partnerskaber på ungdomsområdet fremmer desuden udviklingen af tværnationale initiativer for unge, der 
styrker det sociale engagement og iværksætterånden, og som gennemføres i samarbejde mellem to eller flere grupper af 
unge fra forskellige lande.  
 
Disse initiativer kan f.eks. omfatte:  
 

 etablering af (netværk af) socialøkonomiske virksomheder, sammenslutninger, klubber, NGO'er  
 udformning og gennemførelse af kurser og uddannelsesforløb om iværksætteri (navnlig socialt iværksætteri og 

brug af ikt) 
 information, mediekundskab, bevidstgørelsestiltag eller tiltag, der fremmer det civile engagement blandt unge 

(f.eks. debatter, konferencer, arrangementer, høringer, initiativer om europæiske temaer osv.) 
 tiltag til gavn for lokalsamfundene (f.eks. tilskud til udsatte grupper som ældre, minoriteter, migranter, 

handicappede osv.) 
 kunstneriske og kulturelle initiativer (teaterstykker, udstillinger, koncerter, diskussionsfora osv.). 

 
Et initiativ for unge er et projekt, der iværksættes, organiseres og gennemføres af unge. Det giver unge chancen for at 
afprøve idéer gennem initiativer, hvilket giver dem muligheden for at være direkte og aktivt involveret i planlægningen og 
gennemførelsen af et projekt. Deltagelse i et initiativ for unge er en vigtig ikkeformel læringsoplevelse. I løbet af 
gennemførelsen af et initiativ for unge får deltagerne mulighed for at tage hånd om særlige udfordringer eller problemer i 
deres lokalsamfund. De får mulighed for at drøfte og reflektere over det valgte emne i en europæisk kontekst og at bidrage 
til opbygningen af Europa. 
 
Et initiativ for unge skal være tværnationalt: et netværk af lokale aktiviteter, der gennemføres af to eller flere grupper fra 
forskellige lande. Samarbejde med internationale partnere i tværnationale initiativer for unge tager udgangspunkt i fælles 
behov eller interesser og sigter mod at udveksle praksis og viden mellem fagfæller. 
 
Initiativer for unge giver et stort antal unge mulighed for at være opfindsomme og kreative i deres dagligdag samt at pege 
på lokalsamfundets behov og interesser, men også på dets udfordringer.  
 
Unge kan afprøve idéer ved at tilrettelægge, iværksætte og gennemføre et projekt, der påvirker forskellige områder af 
hverdagslivet. Initiativer for unge kan også føre til selvstændig erhvervsvirksomhed eller etablering af sammenslutninger, 
NGO'er eller andre socialøkonomiske, almennyttige og ungdomsrelaterede organer. 
 
Unge, der deltager i et tværnationalt initiativ for unge, kan få støtte fra en coach. En coach er en ressourceperson, der har 
erfaring med ungdomsarbejde og/eller initiativer for unge, og som kan følge grupper af unge, fremme læringsprocessen og 
støtte dem i deres deltagelse. Coachen indtager forskellige roller afhængigt af de behov, den enkelte gruppe af unge har.  
Coachen deltager ikke i initiativet for unge, men støtter gruppen af unge i forbindelse med deres forberedelse, 
gennemførelse og evaluering af projektet, afhængigt af gruppens behov. Coachen øger kvaliteten af læringsprocessen og 
indgår i et løbende partnerskab, der skal hjælpe en gruppe eller enkeltpersoner med at opnå tilfredsstillende resultater med 
deres projekter. En coach er ikke: en projektleder, en konsulent/rådgiver, et medlem af den gruppe, der gennemfører 
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projektet, en professionel underviser/ekspert, der kun yder teknisk support på et specifikt område, eller juridisk 
repræsentant for projektet. Hvis initiativet for unge gennemføres af mindreårige, er tilknytning af en coach obligatorisk. 

3. EKSEMPLER PÅ STRATEGISKE PARTNERSKABER  

FREMME AF FLEKSIBLE LÆRINGSFORLØB  

Integrering af praktisk og teoretisk viden i videregående uddannelsesinstitutioners pensum kan give de studerende 
mulighed for at opnå de færdigheder, arbejdsmarkedet efterspørger nu og i fremtiden, og dermed forbedre deres fremtidige 
beskæftigelsesmuligheder. Et strategisk partnerskab støtter et projektbaseret samarbejde mellem virksomheder, studerende 
og undervisere/ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner om at udforme, afprøve og tilpasse et fælles pensum 
med udgangspunkt i en grundig behovsanalyse og en hverdagsbaseret tværnational tilgang. Dette omfatter desuden 
undervisnings-/læringsaktiviteter, herunder udveksling af undervisere/ansatte mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder og integreret ("indbygget") mobilitet: De studerende følger et fælles program, 
hvor forskellige partnere på forskellige institutioner underviser i de enkelte moduler. Målet er et fælles pensum og 
videreformidling til organisationer uden for partnerskabet. Partnerskabet består af videregående uddannelsesinstitutioner 
og virksomheder, herunder SMV'er og socialøkonomiske virksomheder, for at sikre, at de nødvendige kompetencer er til 
stede, samt at de kompetencer, der opnås gennem det fælles pensum, er relevante. 

INTEGRERET LOKAL-/REGIONALUDVIKLING 

Inddragelse af alle relevante interessenter kan tilføre stor værdi til udformningen af integrerede lokale/regionale 
udviklingsplaner. Et strategisk partnerskab udformer, afprøver og gennemfører innovative fagpakker, der bidrager til det 
enkelte pensum på de videregående partneruddannelsesinstitutioner med henblik på at udstede dobbelte eksamensbeviser 
eller udbyde dobbelte masteruddannelser. Projektet inddrager centrale interessenter, der foretager løbende tilsyn, navnlig 
via en særlig styringsgruppe, for at sikre, at lokale/regionale aktørers behov imødekommes på en hensigtsmæssig måde. 
Projektet omfatter desuden undervisnings-/læringsaktiviteter, f.eks. udveksling af undervisere/ansatte mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner og kombinerede mobilitetsaktiviteter for studerende. Målet er at integrere disse fagpakker i 
pensum og udstede dobbelte eksamensbeviser eller udbyde dobbelte masteruddannelser. Partnerskabet omfatter 
videregående uddannelsesinstitutioner samt lokale aktører og offentlige myndigheder på lokalt niveau.  
 
Gradvist kan der ske inddragelse af partnere med mindre erfaring i aktiviteterne, således at det sikres, at alle partnere 
senest i projektets sidste år er integreret i hele aktivitetspakken. 

KREATIVITET OG INNOVATION 

Små og mellemstore virksomheder står over for udfordringer, hvad angår kompetenceudvikling og innovation, men de har 
ikke nødvendigvis tilstrækkelige ressourcer eller det strategiske udsyn, der kræves for at klare sig i den benhårde 
markedskonkurrence. Et strategisk partnerskab støtter udbredelsen af en kreativ og innovativ kultur blandt små 
virksomheder via overførsel og integration af metoder, redskaber og koncepter, der fremmer organisatorisk udvikling og 
produktskabelse. Partnere fra de kreative sektorer og videregående uddannelsesinstitutioner hjælper de øvrige partnere 
med at lære, hvordan de får gavn af kreativ tænkning i deres organisationer og udvikler kapaciteten til innovation og 
forandring.  
 
Et håndgribeligt resultat er udfærdigelsen af skræddersyede handlingsplaner til udvikling af kreativitet og innovation med 
udgangspunkt i forudgående analyser af vellykkede cases og metoder. Partnerskabet omfatter kreative sektorer, små og 
mellemstore virksomheder, arbejdsgiverorganisationer, handelskamre og industri- og håndværkerforeninger. 

UDDANNELSESKVALITETEN 

Lokale skolemyndigheder i Sverige, Danmark og Storbritannien er gået sammen om at foreslå et strategisk partnerskab. De 
lokale myndigheder har identificeret et behov for at forbedre uddannelseskvaliteten inden for naturvidenskab, matematik 
og teknologi og har udformet et projekt, der har til formål at udvikle en fælles ramme, som fremmer elevernes engagement 
i læringsprocessen. Målene med projektet er at forbedre uddannelseskvaliteten inden for matematik og naturvidenskab og 
øge tilslutningen til disse fag på de gymnasiale og de videregående uddannelser. Projektet føres an af de to lokale 
myndigheder og inddrager alle folkeskoler i de pågældende områder. Desuden har de lokale myndigheder inddraget andre 
partnere fra deres lokalsamfund: universiteter, et pressecenter og flere virksomheder og erhvervssammenslutninger inden 
for teknologi, naturvidenskab og miljø. Projektaktiviteterne omfatter udveksling af personale mellem de deltagende 
organisationer med henblik på at udveksle erfaringer og god praksis. Partnerne udveksler materialer og ressourcer og 
udvikler tværfaglige moduler inden for matematik, naturvidenskab og teknologi, som afprøves/gennemføres i folkeskoler og 
gymnasier. Partnerne fra erhvervslivet inviterer skoleklasserne på studiebesøg for at give eleverne indsigt i, hvordan de 
emner, de arbejder med, kan anvendes på mange forskellige måder i praksis. Universitetsstuderende bidrager som mentorer 
for eleverne, hjælper dem på tomandshånd med fagene og fungerer som rollemodeller, der kan motivere eleverne til at 
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læse videre inden for naturvidenskab og teknologi. Projektet munder ud i et universitetssamarbejde om grundlæggende 
uddannelse af undervisere samt yderligere pædagogisk samarbejde og nye projekter mellem de deltagende skoler. 

EN ØGET GENNEMFØRELSE AF UDDANNELSERNE 

Mange lande står over for store udfordringer i forhold til at øge den andel af befolkningen, der får en videregående 
uddannelse, forbedre adgangen til og øge gennemførelsen af videregående uddannelser. Et strategisk partnerskab bidrager 
til at forbedre progressionsforløbet op til de videregående uddannelser og forbedre gennemførelsen af disse med særligt 
fokus på ikke-traditionelle studerende, f.eks. studerende fra underrepræsenterede grupper eller fra dårligt stillede miljøer, 
ved at udveksle og afprøve innovative strategier. Partnerskabet ser nærmere på, hvordan studerende på det gymnasiale 
niveau med særlige baggrunde forberedes og vejledes, inden de fortsætter på videregående uddannelser, i et samarbejde 
mellem videregående uddannelsesinstitutioner, skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner. Overvågningen af og støtten til 
disse grupper af studerende vil også blive afprøvet, især via skræddersyede tjenester (rådgivning, vejledning, coaching osv.), 
som sigter mod at forhindre frafald og tilskynde de studerende til at færdiggøre uddannelsen på den normerede tid. 
Projektet omfatter videregående uddannelsesinstitutioner samt almene gymnasiale og erhvervsrettede 
uddannelsesinstitutioner for at sikre, at de tjenester, der tilbydes, er relevante og imødekommer de identificerede behov. 
Projektet omfatter desuden undervisnings-/læringsaktiviteter, bl.a. kombinerede mobilitetsaktiviteter for studerende. Målet 
er en tilpasning af modellen, anvendelse af den hos deltagende videregående uddannelsesinstitutioner og udbredelse af 
den til organisationer uden for partnerskabet med særligt fokus på andre uddannelsesinstitutioner og vigtige politiske 
beslutningstagere. 

INNOVATION 

Et strategisk partnerskab støtter udviklingen af nye pædagogiske tilgange og navnlig e-læringsredskaber og 
samarbejdsplatforme online, hvor elever, studerende og undervisere har mulighed for at lære, undervise og bidrage til 
fagenes indhold. Partnerskabet, der består af universiteter, skoler, forskningsinstitutter og/eller virksomheder, udvikler i 
fællesskab de redskaber, som skolerne og de videregående uddannelsesinstitutioner skal bruge i undervisningen og 
læringen i de enkelte fag på forskellige niveauer. Forskningsinstitutter og/eller virksomheder spiller en vigtig rolle i 
udviklingen af redskaberne, eller når indholdet skal gøres mere relevant og praktisk. Desuden tilrettelægges intensive 
studieprogrammer med studerende og undervisere til afprøvning af de redskaber, partnerskabet har udviklet. Fælles 
uddannelsesaktiviteter for personalet gør det muligt for underviserne at lære at anvende redskaberne.  

SPROGKUNDSKABER  

Et strategisk partnerskab på tværs af sektorer, der skal støtte de familier, hvor der tales mere end ét sprog, ved at udvikle 
sprogressourcer til børn, der skal vise dem fordelene ved at have to eller flere sprog. Det gælder både værdien af sprogene i 
sig selv, og den måde, de kan bruge dem på i praksis. Projektet henvender sig til alle interessenter, der arbejder med 
tosprogede familier, med henblik på at de viderefører projektets ressourcer til dem. Der gennemføres forskning for at 
afprøve virkningen af de pædagogiske tilgange, der bruges til at styrke flersprogede børns sproglige kompetencer, både i 
klasseværelset og gennem uformel læring. Partnerne omfatter et universitet, flere skoler, en lille og mellemstor virksomhed 
(SMV), en NGO og en sammenslutning af voksenuddannelsesinstitutioner. 

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI  

Et projekt på tværs af sektorer, der har til formål at udvikle en fælles vision om, hvordan ikt kan bidrage til at gøre livslang 
læring til virkelighed for alle med udgangspunkt i scenarier og erfaringer fra det virkelige liv. Brugen af ikt inden for læring i 
Europa er stigende, men for at realisere IKT's potentiale som en drivkraft til forandring for vores økonomier og samfund er 
der behov for at skifte retning fra en fragmenteret og forsøgsvis anvendelse af ikt til en målrettet og integreret anvendelse 
af ikt. Partnerne omfatter en række videregående uddannelsesinstitutioner og kompetenceorganisationer, der arbejder 
inden for en række forskellige uddannelsesområder. 

SAMARBEJDE MELLEM REGIONER 

En spansk, en portugisisk, en italiensk og en tjekkisk lokal myndighed er gået sammen om at undersøge årsagerne til tidligt 
skolefrafald i deres regioner og om at udvikle nye løsninger på problemet. De inddrager de institutioner fra det gymnasiale 
niveau i deres regioner samt to institutioner, der uddanner undervisere. De vil se nærmere på problemet med tidligt 
skolefrafald i et bredere perspektiv og tage hånd om flere aspekter af de unges liv. Derfor opfordres lokale 
ungdomsorganisationer og forældresammenslutninger til at deltage i det strategiske partnerskab. De lokale myndigheder 
deltager selv med et bredt, tværfagligt udgangspunkt, som omfatter uddannelsesafdelinger og ungdoms- og 
socialforvaltninger.  
 
Målet er at etablere et permanent netværk i hver region, der samler forskellige aktører og tjenester og skaber en effektiv 
støtteordning for unge. 
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Partnerinstitutionernes samarbejde består af regelmæssige projektmøder og et onlinefællesskab. Først vil de kortlægge 
omfanget af tidligt skolefrafald i deres område og undersøge årsagerne hertil. Derefter vil de forsøge at udvikle og indføre 
effektive metoder til at støtte unge, der er i fare for udstødelse. Som led i projektaktiviteterne gennemfører de 
undersøgelser, hvad angår elever, undervisere og familier, for at indkredse årsagerne til tidligt skolefrafald i deres 
lokalsamfund. De organiserer desuden workshops og seminarer om en række emner, for eksempel effekten af uformelle 
læringsmuligheder.  
 
På den måde udvikler de en fælles metode, som indføres i de to regioner. Til støtte for metoden udgives en vejledning til 
undervisere og lokale myndigheder. Alle resultater og materialer offentliggøres på projektets hjemmeside, via 
papirudgivelser og via afholdelse af en konference i alle deltagende regioner. Dermed udbredes den metode og de 
ressourcer, projektet har udviklet, til andre skoler og lokale myndigheder. 

LIGHED OG INTEGRATION 

Ungdomsorganisationer, institutioner, skoler, erhvervsuddannelsesinstitutioner og myndigheder på ungdomsområdet, som 
arbejder med personer, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og personer, der har forladt skolen tidligt, samles 
med henblik på at udvikle en forbedret metode, der kan få flere unge tilbage på skolebænken eller i arbejde. Inden for 
rammerne af deres strategiske partnerskaber organiserer de tværnationale personalemøder for at udveksle praksis og 
tilrettelægge projektet samt gennemføre skyggepraktik og aktiviteter til faglig udvikling af ungdomsarbejdere. Samtidig er 
der ved at blive udarbejdet et forskningsværk på området, som drøftes på et tværnationalt møde, hvor man arbejder på en 
endelig håndbog og på at afprøve og evaluere den forbedrede metode. For at sikre bæredygtighed og formidling af 
projektets resultater planlægger det strategiske partnerskab konferencer på lokalt, nationalt og europæisk niveau og 
arbejder på at udforme en fælles opfølgningsstrategi.  

ÅBNE UDDANNELSESRESSOURCER 

Brandmænd kan miste livet eller komme til skade, når de udfører slukningsarbejde i brændende bygninger. Praktisk 
uddannelse, der er skræddersyet til kritiske situationer i brændende bygninger, kan forhindre dødsulykker. Et strategisk 
partnerskab udformer en læringspakke med udgangspunkt i de mest avancerede metoder og den nyeste teknologi. Målet er 
et kombineret e-læringsprogram, der tilbyder supplerende uddannelse i brandslukningsstrategi og -taktik til den indledende 
fase af slukningsarbejdet med henblik på et hurtigt og effektivt beredskab. E-læringen kombineres med praktiske øvelser. 
Det strategiske partnerskab omfatter brand- og redningstjenester, offentlige myndigheder med ansvar for befolkningens 
sikkerhed og naturligvis erhvervsuddannelsesinstitutioner. 

UNGES AKTIVE DELTAGELSE I SAMFUNDSLIVET  

Tre gymnasiale institutioner fra Finland, Tyskland og Nederlandene har fundet hinanden på eTwinning-platformen, fordi de 
alle er interesserede i at udvikle et projekt om demokrati i skolen. De tre skoler har besluttet at ansøge om tilskud til et 
strategisk partnerskab. Målet med projektet er at udvikle ledelsen af skolen ved at inddrage undervisere, elever og forældre 
i skolens beslutningsproces. Projektet varer tre år, og hvert år gør de deltagende skoler status og ser på de enkelte gruppers 
inddragelse i skolens beslutningsproces og på, hvordan deres deltagelse realistisk set kan forbedres ud fra, hvad de lærer fra 
deres partnere. Skolens ledelse, undervisere og forældre støtter projektet og inddrages aktivt. De deltagende elever udvikler 
deres selvstændighed og kritiske tænkning samt deres forståelse af begreber som frihed, rettigheder og forpligtelser. De 
reflekterer også over, hvordan de kan bidrage til at gøre deres skole mere relevant for sig selv. I løbet af projektets aktiviteter 
får eleverne mulighed for at give udtryk for deres synspunkter, lytte til andres synspunkter, drøfte relevante argumenter og 
forklare deres beslutninger med fornuftige begrundelser. Projektets aktiviteter gennemføres via projektet TwinSpace på 
eTwinning-platformen og fysisk gennem to møder, hvor en gruppe elever fra hver skole deltager sammen med deres 
undervisere. På møderne deltager skoleledelsen og repræsentanter for forældrene også. Mellem møderne bruger partnerne 
eTwinning-platformen til at samarbejde omkring udviklingen af projektets aktiviteter og drøfte og udveksle materiale. 
Eleverne skriver på en fælles blog, hvor de uploader billeder og opdateringer fra deres projektaktiviteter og udveksler 
meninger og overvejelser omkring de emner, de arbejder med. Bloggen, undervisningsplanerne og læringsmaterialerne, 
som er blevet udviklet i løbet af projektet, samt dele af elevernes arbejde offentliggøres via eTwinning og er tilgængelige 
som en ressource til andre, der ønsker at iværksætte et lignende projekt. 

TVÆRFAGLIGE FÆRDIGHEDER/GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER  

Med henblik på at forbedre talforståelsen og de finansielle færdigheder blandt ugunstigt stillede grupper af voksne 
(migranter, lavtuddannede, socioøkonomisk dårligt stillede personer osv.) tilrettelægger voksenuddannelsesinstitutioner i 
samarbejde med lokale og regionale myndigheder og arbejdsmarkedets parter relevante uddannelsestilbud, hvor man 
bruger de sidste nye uddannelsesmetoder og -materialer. Output, som f.eks. pensa, håndbøger til undervisere og 
mapper/værktøjskasser til voksne studerende, afprøves af partnerorganisationerne og valideres af de relevante 
interessenter. En målrettet udbredelse er en forudsætning for at opnå effekt, ikke blot hvad angår den enkelte 
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voksenstuderendes kompetencer, men også lokalt og regionalt, da projektet kan give ugunstigt stillede grupper 
skræddersyede læringsmuligheder og munde ud i, at de integreres i lokalsamfundet. 

ANERKENDELSE OG VALIDERING AF LÆRINGSRESULTATER 

Partnerinstitutioner kan i høj grad bidrage til processen vedrørende validering af ikkeformel og uformel læring. På baggrund 
af partnernes forskellige situationer og udvekslingen af idéer og erfaringer kan det strategiske partnerskab analysere de 
aktuelle læringsresultater og komme med anbefalinger vedrørende validering i de enkelte lande.  

FAGLIG UDVIKLING OG PROFESSIONALISERING INDEN FOR UNGDOMSARBEJDE 

En gruppe af erfarne ungdomsarbejdere har med inspiration fra prioriteterne for EU's ungdomsstrategi etableret et 
strategisk partnerskab med aktører, der er ansvarlige for ungdomsarbejde på institutionelt niveau, tænketanke for unge, 
uddannelsesinstitutioner med speciale i ungdomsarbejde og forskere med henblik på at udarbejde en række 
referencedokumenter, der kan støtte ungdomsarbejdere i deres aktiviteter vedrørende unges mentale sundhed. Inden for 
rammerne af projektet samles partnerne for at kortlægge og analysere nøglebegreber, der skal ligge til grund for deres 
forskning. De organiserer seminarer med eksperter, møder og studiebesøg for at dokumentere deres arbejde og samler 
unge og ungdomsarbejdere med erfaring inden for mental sundhed for at udveksle god praksis og idéer, hvilket skal 
udmønte sig i udgivelsen af en bog, når projektet er ovre, som skal sendes ud til fagfolk på området.  
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KAPACITETSOPBYGNING INDEN FOR DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 

1. PRÆCISERINGER VEDRØRENDE EU-TILSKUDDETS ANVENDELSESOMRÅDE  

PERSONALEOMKOSTNINGER 

Ansøgeren giver et overslag over den nødvendige arbejdsbyrde baseret på den relevante personalekategori og antallet af 
arbejdsdage på projektet sammenholdt med aktiviteterne, arbejdsplanen og de forventede output og resultater. Arbejds-
dage kan omfatte weekender og helligdage. Af hensyn til budgetoverslaget overstiger antallet af arbejdsdage pr individ 
ikke 20 dage om måneden eller 240 dage om året. Budgetoverslaget opnås ved anvendelse af bidrag til enhedsomkostnin-
ger til personale under Erasmus+. Det er uafhængigt af den reelle aflønningsform, som fastlægges i partnerskabsaftalen og 
gennemføres af tilskudsmodtagerne.   
 
Profilen for personale, der er involveret i kapacitetsopbygningsprojekter, er inddelt i fire kategorier: 
 

 Ledere (personalekategori 1) (herunder lovgivere, højtstående embedsmænd og ledere) udfører aktiviteter på det 
øverste ledelsesniveau i forbindelse med forvaltning og koordinering af projektaktiviteter. 

 
 Forskere, undervisere og kursusledere (personalekategori 2) gennemfører typisk akademiske aktiviteter i 

forbindelse med udvikling af pensa/uddannelsesprogrammer, udarbejdelse og tilpasning af 
undervisningsmaterialer, forberedelse af kurser og undervisning. 

 
 Teknisk personale (personalekategori 3) (herunder teknikere og tilknyttede fagfolk) udfører tekniske opgaver 

såsom bogføring, revision og oversættelse. Omkostninger til eksterne oversættelsestjenester og eksterne 
sprogkurser leveret af underleverandører, som ikke er medlemmer af konsortiet, bør klassificeres som 
"omkostninger til underentrepriser". 

 
 Administrativt personale (personalekategori 4) (herunder kontormedarbejdere og kundeservicemedarbejdere) 

udfører administrative opgaver såsom sekretærarbejde.  
 
Hvordan det personale, der er involveret i projektet, reelt aflønnes, fastlægges i fællesskab af de deltagende organisationer, 
godkendes af de ledere, der er ansvarlige for at ansætte medarbejderne, og indgår i den partnerskabsaftale, der skal 
underskrives af partnerne ved projektets opstart. I modsat fald finder den relevante organisations sædvanlige 
aflønningspolitik anvendelse.  

REJSEOMKOSTNINGER – PERSONALE  

Enhver personalekategori (f.eks. ledere, forskere, undervisere og kursusledere, teknisk personale og administrativt perso-
nale), som officielt er ansat i de tilskudsmodtagende institutioner og involveret i projektet, kan få finansielt tilskud til at 
dække rejse- og opholdsomkostninger, hvis rejseaktiviteten er direkte nødvendig for at nå projektets mål. 
 
Det gælder rejser med henblik på følgende aktiviteter: 
 

 
 Undervisnings-/kursusopgaver 
 Uddannelse og omskoling (kun tilskudsberettiget, når der er tale om personale fra partnerlande) 
 Genopfriskningsprogrammer og -kurser 
 Praktikophold i virksomheder, industrier og institutioner (kun tilskudsberettiget, hvis der er tale om personale fra 

partnerlande) 
 Projektstyringsrelaterede møder (f.eks. med henblik på forvaltning, koordinering, planlægning, overvågning og 

kvalitetskontrol) 
 Workshops og besøg med henblik på formidling af resultater. 

 

 
Medmindre andet er fastsat i den nationale lovgivning, må tilskudsmodtagende institutioner ikke suspendere udbetalingen 
af almindelig løn til deres medarbejdere i den tid, de arbejder på projektet. 
 
Varigheden af rejseaktiviteterne må ikke overstige tre måneder.  
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REJSEOMKOSTNINGER – STUDERENDE  

Rejseomkostninger – studerende (på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau), som er optaget på en af de tilskudsmodtagen-
de institutioner, kan få finansielt tilskud til at dække rejse- og opholdsomkostninger, hvis rejseaktiviteten er direkte nød-
vendig for at nå projektets mål. Rejseaktiviteter for studerende skal finde sted i en deltagende organisation eller i en anden 
organisation under en deltagende organisations tilsyn.  
 
De skal primært målrettes mod studerende fra partnerlande og omfatte følgende aktiviteter: 
 

Aktivitet Varighed 

 
 Studieophold i en institution i et partnerland  
 Studieophold i en institution i et programland (kun for studerende fra 

partnerlande) 
 Deltagelse i intensive kurser afholdt i en institution i et programland eller et 

partnerland 
 Praktikophold i virksomheder, industrier eller institutioner i et partnerland 
 Praktikophold i virksomheder, industrier eller institutioner i et programland 

(kun for studerende fra partnerlande) 
 

 
 
 
 
To uger – max. 3 måneder 
 

 
 Deltagelse i kortvarige aktiviteter i forbindelse med forvaltningen af et 

projekt (styringsudvalg, koordineringsmøder, kvalitetskontrol osv.). 
 

 
 
Højst en uge 

 
 
Der stilles krav om forudgående godkendelse fra forvaltningsorganet, hvis den studerende skal gennemføre andre aktiviteter 
end dem, der er beskrevet ovenfor. 

UDSTYR 

EU-tilskuddet kan bruges som tilskud til køb af udstyr. Kun køb af udstyr med direkte relevans for projektmålene kan 
betragtes som tilskudsberettigede udgifter. Der kan f.eks. være tale om omkostninger til (e-)bøger og tidsskrifter, 
telefaxapparater, kopimaskiner, computere og tilbehør (herunder bærbare computere og tablets), software, maskiner og 
udstyr til undervisningsformål, laboratorieudstyr (undervisningsformål), videoprojektorer (hardware) og 
videopræsentationer (software), fjernsynsapparater, installation/opsætning af kommunikationslinjer til internetforbindelse, 
adgang til databaser (biblioteker og elektroniske biblioteker uden for partnerskabet) og "skyer", vedligeholdelse af udstyr, 
forsikring, transport og installation. 
 
Udstyret må kun bruges i de af partnerlandets videregående uddannelsesinstitutioner, der er involveret i partnerskabet, og 
det skal installeres der, så snart det kan lade sig gøre. Udstyret skal fremgå af inventarfortegnelsen i den institution, hvor det 
er installeret. Denne institution er eneejer af udstyret.  
 

 Udstyret skal bidrage til projektmålene og skal derfor købes i begyndelsen af projektgennemførelsesperioden og ikke 
senere end fire måneder inden udløbet af projektets levetid. 

 

 Der må under ingen omstændigheder købes udstyr til institutioner/organisationer i programlande eller til ikke-
videregående uddannelsesinstitutioner i partnerlandene. 

 

 Leje af udstyr kan betragtes som tilskudsberettiget, men kun undtagelsesvis og under behørigt begrundede 
omstændigheder, og forudsat at lejeforholdet ikke fortsætter efter tilskudsaftalens udløb. 

 

 I betragtning af aktionens særlige karakter under Erasmus+ tages der højde for de samlede købsudgifter for udstyret og 
ikke afskrivninger.  

 
Hvis der købes udstyr for over 25 000 EUR og under 134.000 EUR, skal tilskudsmodtagerne indhente tilbud fra mindst tre 
leverandører og vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilskudsmodtagerne skal overholde principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling af potentielle kontrahenter samt undgå interessekonflikter. Ved køb af udstyr på over 
134.000 EUR vil national lovgivning skulle anvendes. Tilskudsmodtagerne må ikke opdele købet af udstyr i mindre 
kontrakter, som ligger under denne grænse. 
 
Ansøgere skal være bevidste om, at køb og levering af udstyr til institutioner i partnerlande ofte er en ret kompleks 
procedure, hvilket bør overvejes i planlægningsfasen. 
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INDGÅELSE AF UNDERKONTRAKTER 

Indgåelse af underkontrakter anvendes i forbindelse med specifikke, tidsbestemte, projektrelaterede opgaver, der ikke kan 
udføres af konsortiets medlemmer selv. Indgåelse af underkontrakter omfatter selvstændige eksperter/freelanceeksperter. 
Der bør kun i undtagelsestilfælde gives opgaver i underentreprise til eksterne organer. De specifikke kompetencer og den 
særlige ekspertise, der er nødvendig for at nå projektets mål, bør findes i konsortiet og bør være afgørende for 
sammensætningen heraf. Det er således ikke tilladt at give projektstyringsopgaver i underentreprise.  

Aktiviteter, der typisk kan gives i underentreprise, er (forudsat at de ikke udføres af tilskudsmodtagernes personale): 

 Evaluering og revision 
 IT-kurser 
 Sprogkurser 
 Trykning, udgivelse og formidling 
 Oversættelse 
 Design og vedligeholdelse af websteder. 
 

Under alle omstændigheder skal de opgaver, som vil blive givet i underentreprise, være identificeret i forslaget (baseret på 
relevant understøttende information og en klar redegørelse for, hvorfor opgaven ikke kan udføres af tilskudsmodtagerne), 
og det anslåede beløb skal fremgå af budgettet. Underentrepriser, der ikke fremgår af det oprindelige budget, skal 
godkendes skriftligt af forvaltningsorganet i forbindelse med projektgennemførelsen. 

Hvis der gives underentrepriser for over 25 000 EUR og under 134.000 EUR, skal tilskudsmodtagerne indhente tilbud fra 
mindst tre leverandører og vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilskudsmodtagerne skal overholde principperne 
om gennemsigtighed og ligebehandling af potentielle kontrahenter samt undgå interessekonflikter. Ved køb af udstyr på 
over 134.000 EUR vil national lovgivning skulle anvendes. Tilskudsmodtagerne må ikke opdele købet af tjenesteydelser i 
mindre kontrakter, som ligger under denne grænse. 

Indgåelse af underkontrakter skal foregå på grundlag af en kontrakt, som beskriver den specifikke opgave, der udføres, og 
varigheden heraf. Kontrakten skal indeholde dato, projektnummer og begge parters underskrift. 

Personale hos medmodtagere må ikke fungere som underleverandører til projektet. 

De faktiske rejse- og opholdsomkostninger i forbindelse med underleverandører skal angives under budgetposten 
underentrepriser og skal begrundes og dokumenteres. 

2. REGNSKABSAFLÆGGELSE OG BEREGNING AF DET ENDELIGE TILSKUDSBELØB 

Budgettet til de enkelte projekter skal fremgå af tilskudskontrakten og skal bruges i henhold til bestemmelserne heri. 
Projekternes budgetposter kan forhøjes ved overførsel fra en anden budgetpost med op til 10 % uden forudgående 
godkendelse, selv hvis det forhøjede beløb ligger over referencelofterne.  
 
Anmodninger om forhøjelse af budgetposter med over 10 % skal indgives skriftligt til agenturet og medfører en ændring. 
Hvis loftet over omkostninger til personale, udstyr og underentrepriser overskrides som følge af forhøjelsen, imødekommes 
anmodningen ikke. 
 
I rapporteringsfasen opfordrer forvaltningsorganet partnerne til at indsende oplysninger om eventuel medfinansiering til 
statistiske formål. 

PERSONALEOMKOSTNINGER 

Med henblik på en eventuel finansiel vurdering og/eller revision vil tilskudsmodtagere skulle kunne dokumentere følgende 
elementer: 
 

 tilstedeværelsen af et formelt ansættelsesforhold mellem medarbejderen og arbejdsgiveren.  
 den erklærede arbejdsbyrde kan identificeres og verificeres. Der skal indsendes dokumentation om arbejde udført 

og tid brugt på projektet (f.eks. deltagerlister, håndgribelige resultater/produkter, obligatoriske arbejdssedler) 
 der vil ikke blive anmodet om dokumentation for udgiftsniveauet. 

 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal projektets regnskab vedhæftes en behørigt udfyldt ansættelseskontrakt for 
hver enkelt person, der arbejder på projektet, som opbevares af koordinatoren som bilag. Kontrakterne skal være 
underskrevet af den relevante person og derefter underskrevet og stemplet af den ansvarlige person (f.eks. dekanen) i den 
institution, hvor den pågældende person normalt er ansat. Når en medarbejder udfører forskellige typer opgaver, skal der 
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underskrives en kontrakt for hver enkelt type opgave.  
 
Derudover skal de enkelte ansættelseskontrakter være vedhæftet arbejdssedler. De skal indeholde følgende: 

 datoen for den udførte opgave 
 antal arbejdsdage pr. disse datoer  
 udførte opgaver (kort beskrivelse) i forhold til aktivitetsplanen. 

 
Arbejdssedlerne skal være underskrevet af den relevante person og derefter underskrevet af den ansvarlige person i den 
institution, hvor den pågældende person normalt er ansat. Der skal ikke indsendes bilag sammen med regnskabet ved 
projektets afslutning. Ansættelseskontrakterne (og arbejdssedlerne) bør dog opbevares sammen med regnskabet for 
projektet. 
 
På dette trin kontrollerer forvaltningsorganet udgifternes tilskudsberettigelse på grundlag af det regnskab, der er indsendt 
af koordinatoren (se bilaget til tilskudsaftalen – "Endelig rapport"). Hvis der er tvivl på et enkelt punkt, kan 
forvaltningsorganet anmode om, at alle bilag fremsendes. 
 
På dette tidspunkt genberegnes det faktiske EU-tilskud samlet for hele projektet, idet forvaltningsorganet bruger tilgangen 
med enhedsomkostninger på grundlag af de reelt udførte rejseaktiviteter. EU's bidrag til personaleomkostningerne må ikke 
overstige 110 % af det absolutte beløb, der er angivet i tilskudskontrakten eller dennes tillæg. 

REJSE- OG OPHOLDSOMKOSTNINGER 

Med henblik på en eventuel finansiel vurdering og/eller revision vil tilskudsmodtagere skulle kunne dokumentere følgende 
elementer: 

 Rejseaktiviteterne er direkte forbundet med specifikke og klart identificerbare projektrelaterede aktiviteter. 
 Rejseaktiviteterne fandt rent faktisk sted (boardingkort, hotelfakturaer, deltagerlister osv.). Der vil ikke blive 

anmodet om begrundelser for de faktiske rejse- og opholdsomkostninger. 
 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal projektets regnskab vedhæftes en særskilt mobilitetsrapport for hver rejse, 
som opbevares af koordinatoren som bilag. De enkelte mobilitetsrapporter skal vedhæftes bilag med henblik på at 
dokumentere, at rejsen rent faktisk fandt sted (f.eks. billetter, boardingkort, fakturaer, kvitteringer, deltagerlister). Det er 
ikke nødvendigt at dokumentere rejsens faktiske pris. Der skal ikke indsendes bilag sammen med regnskabet ved projektets 
afslutning. 
 
Der skal ikke indsendes bilag sammen med regnskabet ved projektets afslutning. De særskilte mobilitetsrapporter bør dog 
opbevares sammen med regnskabet for projektet 
 
På dette trin kontrollerer forvaltningsorganet udgifternes tilskudsberettigelse på grundlag af det regnskab, der er indsendt 
af koordinatoren (se bilaget til tilskudsaftalen – "Endelig rapport").  Hvis der er tvivl på et enkelt punkt, kan 
forvaltningsorganet anmode om, at alle bilag fremsendes. 
 
På dette tidspunkt genberegnes det faktiske EU-tilskud samlet for hele projektet, idet forvaltningsorganet bruger tilgangen 
med enhedsomkostninger på grundlag af de reelt udførte rejseaktiviteter. EU's bidrag til rejseaktiviteterne og 
opholdsomkostningerne må ikke overstige 110 % af det absolutte beløb, der er angivet i tilskudskontrakten eller dennes 
tillæg. 

UDSTYR 

Med henblik på en eventuel finansiel vurdering og/eller revision vil tilskudsmodtagere skulle kunne dokumentere følgende 
elementer: 

 De erklærede omkostninger kan identificeres og verificeres og er navnlig registreret i tilskudsmodtagerens 
regnskabssystem. 

 Udstyret er behørigt registreret i den relevante institutions inventarfortegnelse.  
 
Der skal ikke indgives bilag sammen med regnskabet. Følgende bør dog opbevares sammen med regnskabet for projektet:  
 

 Fakturaer for alt indkøbt udstyr (bemærk, at ordresedler, proformafakturaer, tilbud og overslag ikke betragtes som 
dokumentation for udgifter). 

 Når loftet på 25 000 EUR er overskredet, dokumentation for udbudsproceduren og tre tilbud.  I sådanne tilfælde 
må tilskudsmodtagerne ikke opdele købet af udstyr i mindre kontrakter, som ligger under grænsen på 25 000 EUR.  

 
I forbindelse med den endelige regnskabsaflæggelse noterer forvaltningsorganet sig udgifterne på grundlag af det regnskab 
(lister over udgifter), der er indsendt af koordinatoren (se bilaget til tilskudsaftalen – "Endelig 
rapport"). Forvaltningsorganets personale undersøger disse lister indgående med henblik på at kontrollere udgifternes 
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tilskudsberettigelse. Hvis der er tvivl på et enkelt punkt, kan forvaltningsorganet anmode om, at alle bilag fremsendes. 
Bemærk dog, at når den samlede værdi af fakturaen overstiger 25 000 EUR, skal kopierne (ikke originaler) af fakturaen og de 
tilsvarende tilbud indsendes som bilag sammen med regnskabet.  På dette tidspunkt må de tilskudsberettigede 
omkostninger til udstyr ikke overstige 110 % af det absolutte beløb, der er angivet for udstyr i tilskudsaftalen eller dennes 
tillæg.  

INDGÅELSE AF UNDERKONTRAKTER 

Med henblik på en eventuel finansiel vurdering og/eller revision vil tilskudsmodtagere skulle kunne dokumentere følgende 
elementer: 

 tilstedeværelsen af en formel kontrakt. 
 De erklærede omkostninger kan identificeres og verificeres og er navnlig registreret i tilskudsmodtagerens 

regnskabssystem. 
 

Der skal ikke indgives bilag sammen med regnskabet. Følgende bør dog opbevares sammen med regnskabet for projektet:  

 Fakturaer, underkontrakter og kontoudtog. 
 Hvis der er tale om underleverandørers rejseaktiviteter: særskilte rejserapporter (bilag) sammen med alle 

eksemplarer af billetter, boardingkort, fakturaer og kvitteringer eller i forbindelse med rejser med bil en kopi af de 
interne regler for refusion pr. km. Formålet med bilagene er at dokumentere de faktiske omkostninger til 
rejseaktiviteterne, og at rejsen rent faktisk fandt sted. 

 Når loftet på 25 000 EUR er overskredet, dokumentation for udbudsproceduren. I sådanne tilfælde må 
tilskudsmodtagerne ikke opdele købet af udstyr i mindre kontrakter, som ligger under grænsen på 25 000 EUR. 

 
I forbindelse med den endelige regnskabsaflæggelse noterer forvaltningsorganet sig udgifterne på grundlag af det regnskab 
(lister over udgifter), der er indsendt af koordinatoren. Forvaltningsorganet undersøger disse lister indgående med henblik 
på at kontrollere udgifternes tilskudsberettigelse. Hvis der er tvivl på et enkelt punkt, kan forvaltningsorganet anmode om, 
at alle bilag fremsendes. 
Bemærk dog, at når den samlede værdi af underkontrakten overstiger 25 000 EUR, skal kopierne (ikke originaler) af 
underkontrakten og de tilsvarende tilbud indsendes som bilag sammen med regnskabet. På dette tidspunkt må de 
tilskudsberettigede omkostninger til underentreprisen ikke overstige 110 % af det absolutte beløb, der er angivet for 
underentrepriser i tilskudskontrakten eller dennes tillæg. 

ENDELIG BEREGNING AF TILSKUDDET 

I rapporteringsfasen, ved projektets afslutning, genberegnes det faktiske EU-tilskud samlet for hele projektet, idet 
forvaltningsorganet bruger tilgangen med enhedsomkostninger (for løn, rejse- og opholdsomkostninger) og faktiske 
omkostninger (for udstyr og underentrepriser) på grundlag af de reelt udførte aktiviteter. EU's bidrag til de forskellige 
budgetposter må ikke overstige 110 % af det absolutte beløb, der er angivet i tilskudskontrakten eller dennes tillæg. 

3. ANDRE REGLER FOR MOBILITET FOR STUDERENDE OG UNDERVISERE/ANSATTE (SÆRLIG 

MOBILITETSSTRENG) 

FØR MOBILITETSOPHOLDET 

a. AFTALER MELLEM INSTITUTIONERNE  

Videregående uddannelsesinstitutioner forpligter sig til at overholde alle principperne i Erasmus-chartret for videregående 
uddannelse med henblik på at sikre mobilitet af høj kvalitet, herunder: sikre, at udrejsende deltagere i mobilitetsaktiviteter 
er godt forberedt på mobilitetsopholdet, bl.a. ved at have opnået de nødvendige sprogfærdigheder, og at der ydes passende 
sproglig bistand til indrejsende deltagere i mobilitetsaktiviteter. Eksisterende faciliteter i institutionerne kan benyttes til 
sprogundervisning.  
 
Under alle omstændigheder vil tilskudsmodtagere være kontraktligt forpligtet til at levere mobilitetsservice af høj kvalitet, 
og deres resultater vil blive overvåget som led i den generelle overvågning af kapacitetsopbygningsprojekter, idet der tages 
højde for feedback fra studerende og undervisere/ansatte via Mobility Tool+ (se nedenfor). 
 
Dermed skal mobilitet for studerende og undervisere/ansatte finde sted i henhold til en aftale mellem de videregående 
uddannelsesinstitutioner. Ved mobilitet mellem programlande og tilskudsberettigede partnerlande (og mellem 
tilskudsberettigede partnerlande), skal de generelle principper, der er fastlagt i ECHE-chartret, nedfældes i denne aftale 
mellem institutionerne, idet begge parter forpligter sig til at opfylde dem. 
 



  

 

323 
 

Bilag I – Strategiske partnerskaber 

Aftalen mellem institutionerne kan også udvides til at omfatte studerendes praktikophold og/eller undervisere/ansattes 
uddannelsesophold med udgangspunkt i partnerinstitutionernes kendskab til potentielle modtagende 
virksomheder/organisationer i deres land. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at institutioner skal have indført effektive procedurer og systemer til at fremme og garantere 
beskyttelse af og sikkerhed for deltagerne i deres projekt. I denne henseende skal alle studerende og medarbejdere, der 
deltager i en mobilitetsaktivitet, være forsikret mod de risici, der er forbundet med deltagelsen i aktiviteterne. Det er op til 
projektlederne at finde den mest egnede forsikring afhængigt af, hvilken type projekt der gennemføres, og hvilke 
forsikringsformer der er tilgængelige på nationalt niveau. Det er desuden ikke nødvendigt at tegne en projektspecifik 
forsikring, hvis deltagerne allerede er omfattet af eksisterende forsikringspolicer tegnet af projektlederne.  
 
Under alle omstændigheder skal følgende områder være dækket: 

 rejseforsikring (herunder mistet eller beskadiget bagage), hvor dette er relevant 
 civilretligt erstatningsansvar (herunder, alt efter hvad der er relevant, erhvervsansvarsforsikring eller 

ansvarsforsikring) 
 Under alle omstændigheder skal følgende områder være dækket: 
 dødsfald (herunder hjemsendelse i forbindelse med projekter i udlandet). 

 

b. MOBILITY TOOL+ 

Når deltagerne er udvalgt, og senest når de starter på deres mobilitet, skal modtageorganisationen indtaste generelle 
oplysninger om den enkelte deltager og den mobilitetstype, denne ønsker at gennemføre (deltagerens navn, 
destinationsland, mobilitetsopholdets varighed osv.) i Mobility Tool+. Indtastningen kan tidligst foretages ved udvælgelsen af 
deltagerne. Mobility Tool+ hjælper modtageren med at forvalte mobilitetsaktiviteterne under Erasmus+. 
Modtageorganisationen er også ansvarlig for at opdatere Mobility Tool+ med eventuelle ændringer i deltagerdataene eller 
aktiviteterne i hele projektets levetid. Tilskudsmodtagerne kan ved hjælp af Mobility Tool+ generere udfyldte rapporter med 
de oplysninger, de har indtastet. Mobility Tool+ genererer også rapporter, som deltagerne i mobilitetsaktiviteterne skal 
udfylde.  
Der findes flere oplysninger om Mobility Tool+ og om, hvordan man får adgang til det, i tilskudskontrakten mellem 
forvaltningsorganet og modtageren.  

c. BETINGELSER FOR STUDERENDES DELTAGELSE  

- UDVÆLGELSE 

Studerende indsender en ansøgning til partnerskabet, der udvælger deltagerne i mobilitetsprojektet. Udvælgelsen af 
studerende skal ligesom tilskudstildelingsproceduren være retfærdig, gennemsigtig, logisk og dokumenteret, og den 
relevante dokumentation skal være tilgængelig for alle de parter, der deltager i udvælgelsesproceduren. 
 
Uddannelsesinstitutionen skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå interessekonflikter mellem de personer, 
som inviteres til at deltage i udvælgelseskomitéerne eller i udvælgelsesprocessen for individuelle studerende. 
 
Udvælgelseskriterierne – f.eks. Udvælgelseskriterierne – f.eks. kandidatens akademiske resultater, tidligere 
mobilitetsophold, motivation og erfaringer i modtagerlandet (dvs. om kandidaten vendte tilbage til sit oprindelsesland). – 
skal offentliggøres.  
 
Når de studerende er udvalgt, får de fra deres uddannelsesinstitution tilsendt Erasmus+-chartret for studerende, der 
beskriver deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med deres studie- eller praktikophold i udlandet, og som beskriver 
de forskellige skridt, de skal tage før, under og efter mobilitetsopholdet. 

- AFTALE MED DEN STUDERENDE 

Inden afrejsen skal hver enkelt udvalgt studerende underskrive en aftale, der også omfatter en "uddannelsesaftale (Learning 
Agreement)", som beskriver det program for studie- og/eller praktikopholdet, der skal følges, og som den studerende, 
sendeorganisationen og modtageorganisationen har aftalt. Uddannelsesaftalen definerer de læringsresultater, der er målet 
for opholdet i udlandet, og indeholder bestemmelser om formel anerkendelse. Aftalen angiver også det sted, hvor studie- 
og/eller praktikopholdet skal foregå. I uddannelsesaftalen skal den udsendende institution og den studerende også 
fastsætte det sproglige niveau (hovedsproget i undervisningen eller på arbejdspladsen), som den studerende skal have 
opnået ved starten af studie-/praktikopholdet, i overensstemmelse med det niveau, der er anbefalet i aftalen mellem den 
udsendende institution og den modtagende institution (eller, ved praktikophold, i overensstemmelse med virksomhedens 
forventninger). Hvor det er relevant, skal den udsendende institution og den studerende blive enige om, hvilken sproglig 
støtte der er mest velegnet, så den studerende kan opnå det aftalte sproglige niveau.  
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- TILSKUD TIL STUDERENDE  

Når studerende underskriver en uddannelsesaftale, får de ret til et EU-tilskud under deres studie- eller praktikophold i 
udlandet. Ud over EU-tilskuddet kan de desuden modtage regionale, nationale eller enhver anden type tilskud forvaltet af 
andre organisationer (f.eks. ministerier eller regionale myndigheder). 
 
Studerende, der deltager i et særligt mobilitetstema under Kapacitetsopbygningsaktionen, er fritaget fra at skulle betale 
gebyrer for undervisning, eksaminering og adgang til laboratorie- og biblioteksfaciliteterne på den modtagende institution. 
De kan dog blive opkrævet mindre gebyrer for udgifter til f.eks. forsikring, studenterforeninger og diverse materialer, 
herunder fotokopier og laboratorieprodukter, på samme måde som disse gebyrer opkræves af de lokale studerende. 
Udrejsende studerende vil ikke blive opkrævet yderligere gebyrer eller afgifter i forbindelse med tilrettelæggelsen eller 
forvaltningen af deres mobilitetsophold. 
 
Studerendes ret til tilskud eller lån med henblik på uddannelse i deres egen institution skal desuden opretholdes under 
opholdet i udlandet. 
 
Studerende, der deltager i et særligt mobilitetstema under Kapacitetsopbygningsaktionen, må ikke samtidig modtage andre 
EU-tilskud. 
 

d. BETINGELSER FOR DELTAGELSE AF UNDERVISERE OG ANSATTE  

- UDVÆLGELSE 

Undervisere og ansatte, der deltager i et særligt mobilitetstema under Kapacitetsopbygningsaktionen, skal udvælges af den 
udsendende uddannelsesinstitution på en retfærdig og gennemsigtig måde. Inden afrejsen skal den ansatte være nået til 
enighed om et mobilitetsprogram med den udsendende institution og den modtagende institution/virksomhed.  
 
Udvælgelsen af undervisere og ansatte i organisationen skal forestås af partnerskabet. Udvælgelsen af undervisere og 
ansatte skal ligesom tilskudstildelingsproceduren være retfærdig, gennemsigtig, logisk og dokumenteret, og den relevante 
dokumentation skal være tilgængelig for alle de parter, der deltager i udvælgelsesproceduren. Udvælgelseskriterierne (f.eks. 
førsteprioritet til ansatte, der rejser udenlands for første gang og begrænsning af det mulige antal mobilitetsaktiviteter pr. 
ansat i en given periode) skal offentliggøres. 

 
Organisationen skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå interessekonflikter mellem de personer, som 
inviteres til at deltage i udvælgelseskomitéerne eller i udvælgelsesprocessen for individuelle modtagere.  

 
Ved et mobilitetsprojekt, hvor en virksomhedsansat udsendes til en videregående uddannelsesinstitution, skal dette ske via 
en invitation fra uddannelsesinstitutionen til den virksomhedsansatte. 

- MOBILITETSAFTALE 

Udvælgelsen af ansatte ved en videregående uddannelsesinstitution forestås af denne på baggrund af et udkast til et 
mobilitetsprogram, som den enkelte ansatte har indsendt efter at have drøftet det med den modtagende 
institution/virksomhed. Før afrejsen skal den udsendende institution/virksomhed og den modtagende 
institution/virksomhed have indgået en formel aftale om det endelige mobilitetsprogram (via brev eller e-mail).  
 
Både den udsendende institution/virksomhed og den modtagende institution/virksomhed er ansvarlige for kvaliteten af 
mobilitetsopholdet i udlandet.  

 

EFTER MOBILITETSOPHOLDET 

a. ANERKENDELSE AF LÆRINGSRESULTATER  

Ved afslutningen af udlandsopholdet skal den modtagende institution/virksomhed udstede en eksamens- eller 
karakterudskrift eller et praktikcertifikat til den studerende og den udsendende uddannelsesinstitution, dvs. et 
"resultatbevis", der bekræfter programresultaterne.  
 
Som opfølgning på mobilitetsperioden skal den udsendende institution formelt anerkende de point, der er tildelt i udlandet 
for den formelle læring af nye kompetencer (ved brug af ECTS eller et tilsvarende system), herunder for praktikophold, og 
formelt anerkende resultatbeviserne for den ikkeformelle og uformelle læring, der er foregået uden for klasseværelset eller 
arbejdspladsen (ved brug af tillæg til eksamensbeviserne).  
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Ved mobilitetsophold for ansatte skal de udsendende institutioner sikre, at disses læringsresultater anerkendes på korrekt 
vis, formidles og i vid udstrækning anvendes i institutionen. 

b. RAPPORTERING  

Ved afslutningen af udlandsopholdet skal alle studerende og alle ansatte, der har gennemført et mobilitetsprojekt, 
udfærdige og indsende en endelig rapport. Ved mobilitetsaktiviteter på to måneder og derover skal rapporten også omfatte 
en kvalitativ evaluering af den sproglige support, der er ydet under mobilitetsopholdet. 
Hvis elever og ansatte ikke indsender en sådan rapport, kan de af partnerskabet blive pålagt helt eller delvist at 
tilbagebetale EU-tilskuddet. Hvis studerende eller ansatte er blevet forhindret i at gennemføre de planlagte aktiviteter i 
udlandet på grund af force majeure, skal de ikke tilbagebetale tilskuddet. Sådanne tilfælde skal indberettes af partnerskabet 
til forvaltningsorganet. 

4. ANDRE VIGTIGE REGLER OG ANBEFALINGER 

PARTNERSKABSAFTALE 

Partnerne skal formelt træffe aftale om de nærmere gennemførelsesforanstaltninger i en partnerskabsaftale, som skal 
underskrives ved projektets opstart.  
 
En kopi af partnerskabsaftalen skal fremsendes til forvaltningsorganet senest seks måneder efter underskrivelsen af 
tilskudsaftalen. 
 
Partnerskabsaftalen skal indeholde bestemmelser om de forskellige finansielle, tekniske og juridiske aspekter af 
gennemførelsen af projektet, herunder: 

 partnernes rolle og ansvarsområder 
 budgetspørgsmål (medfinansiering, opdeling af budgettet i aktiviteter og partnere, betingelser for overførsel af 

midler osv.) 
 aflønningspolitik 
 betingelser for refusion af rejse- og opholdsomkostninger 
 indberetningsmekanismer 
 konfliktløsningsmekanismer osv. 

 

SAMMENSÆTNING OG ÆNDRING AF DE DELTAGENDE ORGANISATIONER  

Eventuelle foreslåede ændringer af tilskudsmodtagerne skal indberettes og kræver forudgående godkendelse fra 
forvaltningsorganet. Følgende betingelser gælder for de forskellige ændringer af projektpartnerskabet:  
 

 Tilføjelse af en medmodtager kræver en fuldmagt underskrevet af koordinatoren og den nye medmodtager og 
acceptskrivelser fra alle de andre tilskudsmodtagere underskrevet af den juridiske repræsentant. Koordinatoren 
skal fremsende disse sammen med anmodningen. 
 

 Tilbagetrækning af en medmodtager kræver en skriftlig forklaring fra koordinatoren og en tilbagetrækningsskri-
velse fra den medmodtager, der trækker sig, underskrevet af den juridiske repræsentant. Hvis mindstekravene til 
partnerskabet ikke længere er opfyldt, forbeholder forvaltningsorganet sig retten til at træffe afgørelse om vide-
reførelsen af aftalen.  
 

 Ændringer af koordinatorens kontaktperson kræver en skriftlig bekræftelse, der er underskrevet af den nye kon-
taktperson, den juridiske repræsentant og koordinatorens tidligere kontaktperson. 

 

IKKE-TILSKUDSBERETTIGEDE OMKOSTNINGER 

Som tilføjelse til listen over ikke-tilskudsberettigede omkostninger i del C betragtes følgende omkostninger ikke som til-
skudsberettigede: 

 udstyr som møbler, enhver form for motorkøretøjer, udstyr til forskning og udvikling, telefoner, mobiltelefoner, 
alarmsystemer og tyverisikringssystemer 

 omkostninger til lokaler (køb, opvarmning, vedligeholdelse, reparationer osv.) 

 omkostninger i forbindelse med køb af fast ejendom 

 afskrivningsomkostninger. 
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OBLIGATORISK EKSTERN REVISION (REVISIONSERKLÆRING) 

En ekstern revisionsrapport (revisionstype II) om aktionens årsregnskab og underliggende regnskaber skal fremsendes 
sammen med den endelige rapport og de krævede bilag. 
 
Formålet med revisionen er at give forvaltningsorganet rimelig vished for, at både udgifterne og indtægterne er angivet i det 
endelige regnskab i overensstemmelse med de relevante juridiske og finansielle bestemmelser i tilskudskontrakten. 
 
Hver enkelt tilskudsmodtager kan frit vælge en kvalificeret ekstern revisor, herunder dennes lovpligtige eksterne revisor, 
forudsat at nedenstående kumulative krav er opfyldt: 

 den eksterne revisor skal være uafhængig af tilskudsmodtageren 

 den eksterne revisor skal være kvalificeret til at udføre lovpligtige revisioner af regnskabsbilag i henhold til den 
nationale lovgivning til gennemførelse af Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede 
regnskaber eller andre EU-regler, der træder i stedet for dette direktiv.  

 
En tilskudsmodtager, som er etableret i et tredjeland, skal overholde tilsvarende national lovgivning om revision.  

DOKUMENTATION 

Når der anmodes herom, skal der fremsendes læselige kopier (ikke originaler) af bilagene. Hvis der er tvivl på et enkelt 
punkt, kan forvaltningsorganet anmode om, at alle bilag fremsendes. 
 
Indsendelse af de bilag, der er påkrævet, er en integreret del af forpligtelserne i henhold til aftalen, og manglende 
indsendelse af et eller flere bilag kan give anledning til en anmodning om godtgørelse af de tilsvarende udgifter. 
 
Kopier af underkontrakter og fakturaer for et beløb, der overstiger 25 000 EUR skal indsendes sammen med den endelige 
rapport.  
 
Der skal indhentes tilbud fra mindst tre leverandører ved alle køb for over 25 000 EUR uanset budgetpost.  
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BILAG II – FORMIDLING OG UDNYTTELSE AF RESULTATER 

En praktisk vejledning til modtagere 

INDLEDNING  

Aktiviteter vedrørende formidling og udnyttelse af resultater sigter mod at fremvise det arbejde, der er blevet udført som en 
del af projekter med tilskud fra Erasmus+. Ved at dele resultater, erfaringer, output og konklusioner med andre end de 
deltagende organisationer får en bredere kreds gavn af det arbejde, der har modtaget tilskud fra EU, og samtidig skabes der 
opmærksomhed om organisationens bestræbelser på at indfri målsætningerne for Erasmus+, som lægger stor vægt på 
forbindelsen mellem programmet og politikkerne. Derfor er hvert eneste projekt, der modtager tilskud gennem 
programmet, et skridt i retning af indfrielsen af programmets overordnede målsætninger om at forbedre og modernisere 
uddannelsessystemerne og programmer for unge. 
 
Formidlingsaktiviteterne varierer fra projekt til projekt, og det er vigtigt at overveje, hvilke formidlingsaktiviteter der passer 
til de enkelte deltagende organisationer. Partnere i mindre projekter skal tilpasse deres formidlings- og 
udnyttelsesaktiviteter til deres aktivitetsniveau. Formidlingsaktiviteter i et mobilitetsprojekt gennemføres under andre 
betingelser end formidlingsaktiviteterne i et partnerskabsprojekt. Omfanget af formidlings- og udnyttelsesaktiviteterne 
stiger i takt med projektets størrelse og strategiske betydning. Ansøgerne skal i ansøgningen gøre rede for deres 
intentioner/planer, hvad angår formidlings- og udnyttelsesaktiviteter, idet de er forpligtet til at gennemføre disse, hvis deres 
ansøgning godkendes. 
 
I afsnit 1 defineres visse centrale termer, og der gøres rede for, hvad man kan opnå gennem formidling og udnyttelse af 
resultater, og hvordan disse aktiviteter bidrager til projektets overordnede mål. 
 
I afsnit 2 beskrives kravene til modtagere af tilskud under Erasmus+ i forhold til formidling og udnyttelse af resultater.  
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1. Formidling og udnyttelse af projektresultater: hvad, hvorfor, hvem, 
hvornår, hvor og hvordan 

HVAD BETYDER FORMIDLING OG UDNYTTELSE? 

Formidling er en planlagt proces med det formål at oplyse om programmets resultater og initiativer til nøglepersoner. Det 
gøres i takt med at programmets resultater og initiativer bliver tilgængelige. I forhold til Erasmus+ indebærer det at udbrede 
kendskabet til vellykkede projekter og deres resultater til så mange som muligt. Ved at gøre andre opmærksomme på 
projektet påvirker man andre organisationer i fremtiden og bidrager til at styrke profilen for den organisation, der har 
gennemført projektet. For at sikre en effektiv formidling af resultaterne er der behov for at tilrettelægge en hensigtsmæssig 
proces ved projektets opstart. Processen skal give svar på, hvorfor, hvad, hvordan, hvornår, til hvem og hvor formidlingen af 
resultaterne skal finde sted, både under og efter tilskudsperioden. 
 
Udnyttelse er a) en planlagt proces, der har til formål at overføre vellykkede resultater af programmer og initiativer til 
relevante beslutningstagere på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau, på den ene side og b) en planlagt proces, 
der har til det formål at overtale individuelle slutbrugere til at tilpasse og/eller anvende resultaterne af programmer og 
initiativer, på den anden side. For Erasmus+ indebærer det at maksimere de finansierede aktiviteters potentiale, således at 
der gøres brug af resultaterne også efter projektets afslutning. Det bør bemærkes, at projektet gennemføres som en del af 
et internationalt program, der har fokus på livslang læring og støtte til europæiske politikker inden for uddannelse, 
ungdomsområdet og idræt. Resultaterne skal udformes på en måde, så de kan tilpasses andres behov, overføres til nye 
områder, fortsat være anvendelige efter tilskudsperiodens ophør eller anvendes til at påvirke fremtidig politik og praksis.  
 
Formidling og udnyttelse er derfor separate, men nært beslægtede begreber. 

HVAD MENES DER MED "RESULTATERNE AF AKTIVITETEN"? 

Resultater er output fra den europæiske aktivitet eller det europæiske projekt, der har modtaget tilskud. Resultatets type 
varierer alt efter projekttypen. Resultater kan klassificeres som a) output eller b) resultater: 
 

a) Output: et håndgribeligt produkt, der frembringes af et projekt, og som kan kvantificeres. Output kan have form 
af tilgængelige produkter som f.eks. læseplaner, undersøgelser, rapporter, materialer, arrangementer eller hjemmesider 
 

b) Resultat: en intellektuel merværdi, der opnås gennem opnåelsen af projektets mål og målsætninger. Sådan 
merværdi kan sædvanligvis ikke kvantificeres, uanset om der er tale om specifikke arrangementer og aktioner, som f.eks. 
uddannelse, uddannelsesplatforme, indhold eller metoder, eller mere abstrakte følger, som f.eks. øget bevidsthed, 
forbedrede færdigheder eller evner, viden og erfaring, som deltagere, partnere eller andre interessenter i projektet har 
opnået. 
 

HVAD BETYDER EFFEKT OG BÆREDYGTIGHED? 

Effekt er den indvirkning, den gennemførte aktivitet og resultaterne heraf har på mennesker, praksisser, organisationer og 
systemer. Planer for formidling og udnyttelse af resultater kan bidrage til at maksimere effekten af de aktiviteter, der er 
under udformning, således at de har en effekt på de umiddelbare deltagere og partnere i mange år. Man bør også overveje 
fordelene for andre interessenter med henblik på at gøre en større forskel og få mest muligt ud af projektet.  
 
Bæredygtighed er projektets evne til at fortsætte og dets resultaters anvendelighed efter afslutningen på tilskudsperioden. 
Projektets resultater kan dermed anvendes og udnyttes på lang sigt, eventuelt via markedsføring, akkreditering eller 
integrering. Ikke alle elementer af projektet eller resultaterne kan være bæredygtige, og det er vigtigt at se formidling og 
udnyttelse som et forløb, der strækker sig ud over projektets varighed og ud i fremtiden.  

HVAD ER MÅLSÆTNINGERNE FOR FORMIDLINGS- OG UDNYTTELSESAKTIVITETERNE? 

Den første målsætning for formidlings- og udnyttelsesaktiviteterne er at udbrede projektets resultater. Den anden 
målsætning er at bidrage til gennemførelsen og udformningen af nationale og europæiske politikker og systemer. 
Modtagerne skal finde deres egen metode til at nå dette mål. Det er vigtigt for alle projekter under Erasmus+ at udvikle 
idéer til formidling og udnyttelse. Dog skal formidlings- og udnyttelsesaktiviteternes type og omfang stå i forhold til og 
skræddersys efter det pågældende projekts særlige behov og type. Det skal således defineres, hvorvidt projektet er 
procesorienteret eller sigter mod at levere håndgribelige projektleverancer, hvorvidt det skal stå alene eller er en del af et 
større initiativ, om det er udviklet af store eller mindre deltagende organisationer osv. De deltagende organisationer skal 
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drøfte målsætningerne for aktiviteterne/planen, udvælge de bedste aktiviteter og strategier og fordele opgaverne mellem 
partnerne under hensyntagen til projektets særlige karakter. 
 
Hvad angår strukturerede samarbejdsprojekter som f.eks. strategiske partnerskaber, Knowledge Alliances, idræt, 
samarbejdende partnerskaber og kapacitetsopbygningsprojekter, skal formidlings- og udnyttelsesplanen være af høj kvalitet 
og indeholde målbare og realistiske målsætninger, følge en tidsplan og omfatte ressourceplanlægning for de aktiviteter, der 
skal gennemføres. Ved at inddrage målgrupperne i aktiviteterne bidrager man også til at øge anvendelsen af projektets 
resultater. Det er vigtigt at fastlægge den rette strategi, da den er afgørende for, at man når ud til målgrupperne. Dette krav 
gælder ikke for mobilitetsprojekter. Dog opfordres projektlederne til at formidle de læringsresultater, deltagerne har opnået, 
gennem sådanne aktiviteter. De skal også tilskynde deltagerne til at fortælle andre om det, de har fået ud af at deltage i 
mobilitetsaktiviteten. Endelig har programmets formidlingsdel også til formål at øge programmets kvalitet ved at fremme 
innovative projekter og udveksle god praksis.  
 
Kommunikation er et vidt begreb. Det omfatter oplysnings- og pr-aktiviteter, der sammen med formidlings- og 
udnyttelsesaktiviteterne skal øge synligheden af og kendskabet til projektets resultater. Det er imidlertid ofte svært at skelne 
mellem disse aktiviteter. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at udforme en overordnet strategisk ramme, der dækker 
begge områder, for at få mest muligt ud af de ressourcer, der er til rådighed. Formidling og udnyttelse af resultater skal 
udgøre en central del af alle de kommunikationsaktiviteter, der finder sted i løbet af projektets levetid. 

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT VIDEREFORMIDLE PROJEKTETS RESULTATER? HVILKE OVERORDNEDE FORDELE ER 

DER? 

Det er til gavn for både tilskudsmodtageren og dennes partnere, at de tager sig tid til at udarbejde en omfattende plan for 
formidling og udnyttelse. Formidlings- og udnyttelsesaktiviteter både styrker organisationens profil og kan ofte skabe nye 
muligheder for at udvide projektet og dets resultater eller etablere nye partnerskaber i fremtiden. Vellykket formidling og 
udnyttelse kan desuden føre til ekstern anerkendelse af det udførte arbejde, hvilket øger dets legitimitet. Ved at 
videreformidle resultaterne giver man andre mulighed for at drage fordel af aktiviteter og erfaringer opnået med tilskud fra 
Erasmus+. Projektets resultater kan bruges som eksempler og inspirere andre ved at vise, hvad man kan opnå under 
programmet. 
 
Formidling og udnyttelse af projektets resultater kan give input til fremtidig politik og praksis. Ved at formidle og udnytte 
resultaterne af tilskudsmodtagernes aktiviteter støtter man også det overordnede mål om at forbedre EU's systemer. 
Effekten af Erasmus+ måles ikke blot på kvaliteten af projektresultaterne, men også på, i hvor høj grad disse resultater bliver 
kendt og anvendt uden for projektets partnerskab. Ved at nå ud til så mange potentielle brugere som muligt via en effektiv 
formidlingsindsats bidrager man til at få udbytte af investeringen. 
 
Formidlingen og udnyttelsen af projektresultaterne øger desuden kendskabet til de muligheder, programmet tilbyder, og 
understreger den europæiske merværdi af de aktiviteter, der modtager tilskud under Erasmus+. Dette kan bidrage til en 
positiv opfattelse i befolkningen og fremme en mere omfattende deltagelse i dette nye EU-program. Det er afgørende, at 
man gennemtænker målsætningerne for formidlings- og udnyttelsesplanen. De skal være afstemt med projektets 
målsætninger for at sikre, at de anvendte metoder og strategier er egnede til projektet under Erasmus+ og dets resultater 
og til de identificerede målgrupper. Målsætningerne for formidling og udnyttelse kan være at: 

 skabe opmærksomhed 
 udvide effekten 
 engagere interessenter og målgrupper 
 videreformidle en løsning og knowhow 
 påvirke politik og praksis 
 udvikle nye partnerskaber. 

 

HVAD KAN MAN FORMIDLE OG UDNYTTE? 

Det næste skridt er at beslutte, hvad der skal formidles og udnyttes. Resultaterne af projektet kan have mange afskygninger 
og bestå af konkrete (håndgribelige) resultater samt færdigheder og personlige erfaringer, som både projektledere og 
deltagere i aktiviteterne har opnået (intellektuelle resultater).  
 
Håndgribelige resultater kan f.eks. være: 
 

 en strategi eller en model til at løse et problem 
 praktiske redskaber eller produkter som f.eks. håndbøger, læseplaner og e-læringsredskaber 
 forskningsrapporter eller undersøgelser 
 vejledninger om god praksis eller casestudier 
 evalueringsrapporter 
 anerkendelsescertifikater 
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 nyhedsbreve eller informationsfoldere. 
 
For at kunne udbrede kendskabet til projektets erfaringer, strategier, processer osv. anbefales det at dokumentere dem. 
 
Intellektuelle (immaterielle) resultater kan f.eks. være:  
 

 viden og erfaring opnået af deltagere, studerende eller personale  
 forbedrede færdigheder eller præstationer  
 øget kulturel bevidsthed  
 bedre sprogkundskaber. 

 
Det er ofte sværere at måle intellektuelle resultater. Interview, spørgeskemaer, prøver, observationer eller selvevaluering 
kan bidrage til at dokumentere disse resultater. 
 
 
 

HVEM ER MÅLGRUPPERNE? 

Det er altafgørende, at målgrupperne identificeres, både på forskellige geografiske niveauer (dvs. på lokalt, regionalt, 
nationalt og europæisk plan) og inden for modtagerens eget område (kolleger, fagfæller, lokale myndigheder, andre 
organisationer, der gennemfører lignende aktiviteter, netværk osv.). Aktiviteterne og budskaberne skal målrettes, så der 
tages hensyn til målgrupper som f.eks.: 
 

 slutbrugerne af projektaktiviteter og projektleverancer 
 interessenter, eksperter eller praktikere på området og andre interesserede parter 
 beslutningstagere på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau 
 medierne 
 offentligheden. 

 
Projektplanerne skal være tilstrækkeligt fleksible til at inddrage målgrupper og andre interessenter i projektets forskellige 
faser. På den måde kan projektet tage fortsat hensyn til deres behov. Deres deltagelse understreger desuden projektets 
potentielle værdi og bidrager til at gøre andre interesserede parter i hele Europa opmærksomme på projektet.  

HVORDAN FORMIDLER OG UDNYTTER MAN RESULTATER? 

 
For at nå så mange som muligt anbefales det at oversætte så meget kommunikationsmateriale og projektoutput som muligt 
til så mange sprog som muligt. Det anbefales, at man dækker alle sprog inden for partnerskabet samt engelsk. Udgifterne til 
oversættelse kan om nødvendigt omfattes af tilskudsansøgningen. 
 
Der er mange måder at formidle og udnytte resultater på. Der sættes pris på kreativitet og nye idéer, som kan hjælpe 
projektet under Erasmus+ til at skille sig ud. Modtagerne kan benytte: 
 

 Erasmus+-projektresultatplatform (se nedenfor) 
 projekt- eller organisationsspecifikke websteder 
 møder og besøg hos centrale interessenter 
 særlige lejligheder til debat som f.eks. informationsmøder, workshops, (online)seminarer, uddannelseskurser, 

udstillinger, fremvisninger eller peerevalueringer 
 målrettet skriftligt materiale som f.eks. rapporter, artikler i fagtidsskrifter, nyhedsbreve, pressemeddelelser, 

foldere eller brochurer 
 audiovisuelle medier produkter som f.eks. radio, tv, YouTube, Flickr, videoklip, podcasts eller apps 
 sociale medier 
 offentlige arrangementer 
 branding af projektet og logoer 
 eksisterende kontakter og netværk. 

 
I forhold til udnyttelse er det vigtigt at overveje, hvordan resultaterne kan gøre en forskel for projektet, slutbrugere, 
fagfæller eller beslutningstagere. Udnyttelsesaktiviteterne kan f.eks. resultere i: 
 

 en positiv effekt for de deltagende organisationers omdømme 
 øget opmærksomhed om et emne, en målgruppe eller arbejdsområde  
 øget finansielt tilskud fra andre donorer 
 øget påvirkning af politikker og praksisser. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects?pk_campaign=Web-ErasmusplusEN&pk_kwd=valor-projects-results
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HVORNÅR SKAL MAN GENNEMFØRE FORMIDLINGS- OG UDNYTTELSESAKTIVITETERNE? 

Formidling og udnyttelse af resultater er en integreret del af projektet i Erasmus+ gennem hele projektets levetid, dvs. fra 
tilskudsmodtagerens oprindelige idé og under projektets gennemførelse, men også efter at EU-finansieringen er ophørt.  
Det er nødvendigt at opstille en tidsplan for aktiviteterne sammen med de involverede partnere, udarbejde et budget og 
afsætte de nødvendige ressourcer. Planen skal: 
 

 indeholde aftaler med partnerne om realistiske mål og tidsfrister med henblik på at overvåge processen   
 afstemme formidlings- og udnyttelsesaktiviteterne med projektets nøglefaser 
 være tilstrækkelig fleksibel til at tage højde for målgruppens behov samt den overordnede udvikling i politikker og 

praksisser. 
 
Eksempler på aktiviteter i forskellige faser af projektets cyklus: 

INDEN projektet begynder  
 udarbejdelse af planen for formidling og udnyttelse 
 fastlæggelse af den forventede effekt og de forventede leverancer 
 overvejelser om, hvordan projektets resultater skal formidles og til hvem 
 
I LØBET AF projektet 
 kontakt til relevante medier, f.eks. på lokalt og regionalt niveau 
 gennemførelse af regelmæssige aktiviteter som f.eks. informationsmøder, kurser, fremvisninger og 

peerevalueringer 
 vurdering af effekten på målgrupperne 
 inddragelse af andre interessenter med henblik på at overføre resultaterne til slutbrugere/nye områder/politikker. 

 
PÅ AFRAPPORTERINGSTIDSPUNKTET 
 Upload projektresultaterne, og opdater projektbeskrivelsen på Erasmus+-projektresultatplatformen.  

 
EFTER projektet 
 fortsættelse af formidlingsaktiviteterne (som beskrevet ovenfor) 
 udvikling af idéer til det fremtidige samarbejde  
 evaluering af resultater og effekt 
 kontakt til relevante medier 
 kontakt til politiske beslutningstagere, hvis dette er relevant 
 samarbejde med Kommissionen ved at levere nyttige input til dens formidlings- og udnyttelsesprojekter. 

 

HVORDAN MÅLER MAN SUCCES? 

Vurdering af effekten er en vigtig del af processen. Derigennem evalueres resultaterne, og der udarbejdes anbefalinger til, 
hvad der kan forbedres fremover. Man kan anvende indikatorer til at måle fremskridtene hen imod målene. Indikatorer er 
tegn, der hjælper med at måle resultater. Indikatorer kan være både kvantitative i form af tal og procentsatser og kvalitative 
med fokus på kvaliteten af deltagelsen og erfaringerne. Man kan desuden gøre brug af spørgeskemaer, interview, 
observationer og evalueringer til at måle effekten. Ved projektets opstart skal der fastlægges indikatorer for de forskellige 
projektaktiviteter, som skal være en del af den overordnede plan for formidling.  
 
Nogle eksempler: 
 

 fakta og tal vedrørende projektledernes websted (opdateringer, besøg, opslag, krydsreferencer)  
 antal møder med centrale interessenter 
 antal deltagere, der tager del i debatter og informationsmøder (workshops, seminarer, peerevalueringer), 

opfølgningstiltag 
 fremstilling og udbredelse af produkter 
 mediedækning (artikler i fagtidsskrifter, nyhedsbreve, pressemeddelelser, interview osv.) 
 synlighed på de sociale medier og websteds tiltrækningskraft  
 deltagelse i offentlige arrangementer  
 forbindelser til eksisterende netværk og tværnationale partnere, overdragelse af information og knowhow 
 effekt på politiske foranstaltninger regionalt, nationalt og på EU-niveau 
 feedback fra slutbrugere, andre interessenter, fagfæller og beslutningstagere. 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects?pk_campaign=Web-ErasmusplusEN&pk_kwd=valor-projects-results
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2. KRAV VEDRØRENDE FORMIDLING OG UDNYTTELSE AF RESULTATER  

GENERELLE KVALITETSKRAV  

Afhængigt af aktionen skal ansøgere om tilskud under Erasmus+ tage højde for formidlings- og udnyttelsesaktiviteter i 
ansøgningsfasen, under projektets gennemførelse og efter projektets afslutning. Dette afsnit giver et overblik over de 
grundlæggende krav, der er fastlagt i det officielle materiale om Erasmus+.  
 
Formidling og udnyttelse er et af de udvælgelseskriterier, ansøgningen bliver bedømt ud fra. Vægtningen af dette kriterium i 
vurderingen af ansøgningen afhænger af projektets type.  
 

 Ved mobilitetsprojekter skal planlagte formidlingsaktiviteter og mulige målgrupper anføres på 
ansøgningsblanketten. 

 Ved samarbejdsprojekter skal der vedlægges en detaljeret og omfattende plan indeholdende mål, redskaber og 
resultater, som vil blive vurderet. Selv om én partner typisk har ansvaret for koordinering af formidling og 
udnyttelse for hele projektet, er alle partnerne fælles om ansvaret for gennemførelsen. Alle partnerne deltager i 
disse aktiviteter, alt efter deres roller og projektets behov. 

 
For alle projekttyper er der i den afsluttende fase krav om rapportering af de aktiviteter, man har gennemført for at 
videreformidle resultaterne til de deltagende og til andre organisationer. 

SYNLIGHED AF EU OG AF ERASMUS+  

Modtagerne skal bruge EU-logoet (EU-flag), og navnet på den Europæiske Union skal skrives helt ud i alt kommunikations- 
og promoveringsmateriale. Den foretrukne måde at gøre det på er at skrive "Medfinansieret af den Europæiske Union" ved 
siden af EU-logoet på det kommunikationsmateriale, hvor EU-logoet anvendes.  

Eksempler på anerkendelse af EU-tilskud og oversættelse af tekster findes på: http://eacea.ec.europa.eu/about-

eacea/visual-identity_en. 

Navnet Erasmus+ skal ikke oversættes. 

Vejledning til tilskudsmodtagere i brugen af anvendelse af logo i sammenhæng med EU-programmer findes på: 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_da.pdf. 

BRUG AF PROJEKTRESULTATPLATFORMEN FOR ERASMUS+ 

Der er oprettet en projektresultatplatform for Erasmus+, som giver et omfattende overblik over projekter, som modtager 
tilskud under programmet, og fremhæver eksempler på god praksis og succeshistorier. Platformen indeholder også 
produkter, leverancer og akademiske output, som stammer fra projekter, der har modtaget tilskud. 
 
Eksempler på god praksis udvælges hvert år af de nationale agenturer og af forvaltningsorganet. Succeshistorier udvælges 
blandt eksemplerne på god praksis af GD EAC. 
 
Projektresultatplatformen for Erasmus+ tjener flere formål:  

 gennemsigtighed, idet den giver et omfattende overblik over alle projekter, som modtager tilskud under 
programmet (herunder projektresuméer, tilskudsbeløb, webadresser osv.) 

 ansvarlighed, idet den giver slutbrugere og fagfolk adgang til projektresultater 
 inspiration, idet den viser god praksis og succeshistorier blandt modtagere af tilskud under Erasmus+, som hvert år 

udvælges på nationalt og europæisk plan.  
 
Det gælder for de fleste projekter med tilskud fra Erasmus+, at tilskudsmodtagerne skal indsende et resumé på engelsk i 
ansøgningsfasen, hvor de beskriver deres projekt på engelsk.  
 
Projektresuméet er særlig vigtigt, da det giver offentligheden en beskrivelse af projektet. Det bør derfor udfærdiges i et 
almindeligt og klart sprog, så det er nemt, også for udenforstående, at forstå projektets indhold.  
 
Følgende elementer skal indgå i resuméet: kontekst/baggrund for projektet, projektets mål, deltagerantal og -profiler, 
beskrivelse af aktiviteter, metode til gennemførelse af projektet, en kort beskrivelse af de forventede resultater og effekter 
samt mulige længerevarende fordele.  
 
Projektresultatplatformen for Erasmus+ findes på: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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BILAG III – ORDLISTE OVER CENTRALE TERMER 

Ledsager 

Som en generel definition, der gælder for alle uddannelses  og ungdomsområder er 
en ledsager en person, der ledsager en deltager – uanset om det drejer sig om 
studerende eller ansatte/ungdomsarbejdere – med særlige behov (dvs. med 
handicap) i forbindelse med en mobilitetsaktivitet for at sikre den pågældende 
beskyttelse, støtte og ekstra bistand.  

Hvis der er tale om mobilitet for studerende på erhvervsuddannelser under Key 
Action 1 og kortvarig mobilitet for elever under Key Action 2, kan en ledsager også 
være den voksne, der ledsager en eller flere studerende på erhvervsuddannelser 
(særlig hvis der er tale om mindreårige eller unge med begrænsede erfaringer med 
at opholde sig i et andet land end deres hjemland) eller skoleelever i udlandet for at 
sikre deres beskyttelse, sikkerhed og effektive læring under mobilitetsaktiviteterne.  

Akkreditering 

En proces, der sikrer, at organisationer, der ønsker at modtage tilskud fra en aktion 
under Erasmus+, overholder en række kvalitative standarder eller betingelser, som 
Kommissionen har fastlagt for den pågældende aktion. Afhængigt af aktionens type 
eller det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret, står forvaltningsorganet, et 
nationalt agentur eller et SALTO-ressourcecenter for akkrediteringen. 
Akkrediteringsprocessen er for organisationer, der ønsker at deltage i projekter 
inden for videregående uddannelse (herunder mobilitetsprojekter) eller i 
mobilitetsaktiviteter på ungdomsområdet.  

Aktion 
Et tema eller et tiltag under Erasmus+. Eksempler på aktioner: Strategiske 
partnerskaber på uddannelses- og ungdomsområdet, Erasmus Mundus Joint Master 
Degree, Sector Skills Alliances osv.  

Aktivitet 
En række opgaver, der er blevet udført som en del af et projekt. En aktivitet kan 
være flere ting (mobilitetsaktiviteter, samarbejdsaktiviteter osv.). Inden for Jean 
Monnet er en aktivitet det samme som en aktion (se definitionen ovenfor).  

Voksenuddannelse 
Alle former for voksenuddannelse, der ikke er erhvervsuddannelse, uanset om der 
er tale om uddannelse af formel, ikkeformel eller uformel karakter (med hensyn til 
videreuddannelse inden for erhvervsuddannelse se "Erhvervsuddannelse"). 

Voksenuddannelsesinstitution  En offentlig eller privat organisation, der er aktiv inden for almen voksenuddannelse 
og folkeoplysning. 

Voksenstuderende 
En person, som har afsluttet eller som ikke længere følger et 
grunduddannelsesforløb, og som vender tilbage til en form for videreuddannelse 
(formel, ikkeformel eller uformel), med undtagelse af undervisere. . 

APV (forudgående 
planlægningsbesøg) 

Planlægningsbesøg i modtageorganisationens land forud for en ungdomsudveksling. 
Formålet med et planlægningsbesøg er at opbygge tillid, forståelse og solidt 
partnerskab mellem organisationerne i projektet. Unge deltagere kan være 
involveret i besøget for at integrere dem i hele projektet.  

Ansøger 

En deltagende organisation eller uformel gruppe, der indsender en 
tilskudsansøgning. Ansøgninger kan indgives enkeltvis eller på vegne af andre 
organisationer, der er involveret i projektet. I sidstnævnte tilfælde udpeges 
ansøgeren som koordinator. 

(Ansøgnings-)frist Den seneste dato for indsendelse af ansøgningsblanketten til det nationale agentur 
eller forvaltningsorganet, hvis ansøgningen skal tages i betragtning. 

Lærlingeuddannelse (lærling) 

Lærlingeuddannelsesordninger skal forstås som en form for erhvervsrettet 
grunduddannelse, der formelt kombinerer og veksler mellem oplæring i en 
virksomhed (perioder med praktisk arbejdserfaring på en arbejdsplads) og 
skoleuddannelse (perioder med teoretisk/praktisk uddannelse på en skole eller et 
uddannelsescenter), og som efter vellykket afslutning munder ud i nationalt 
anerkendte kvalifikationer inden for erhvervsmæssig grunduddannelse. 

Modtager 

Hvis et projekt udvælges, bliver ansøgeren modtager af et tilskud fra Erasmus+. 
Modtageren underskriver en tilskudskontrakt med – eller underrettes om 
tilskudsafgørelsen af – det nationale agentur eller det forvaltningsorgan, der har 
udvalgt projektet. Hvis ansøgningen er indgivet på vegne af andre deltagende 
organisationer, kan partnerne blive medmodtagere af tilskuddet.  



  
 

 

334 
 

Programguide  

Kombinerede læringsmetoder 

Studieform, der indebærer læring med en kombination af metoder. Bruges også 
mere specifikt til at henvise til kurser, der bruger en kombination af traditionelle 
personlige workshops eller seminarer og fjernundervisning online (f.eks. internet, tv, 
telefonkonferencer). 

Indkaldelse af forslag 

Indkaldelse offentliggjort af eller på vegne af Kommissionen til inden for en bestemt 
frist at forelægge et forslag til en aktion, der svarer til de forfulgte mål og opfylder 
de fastsatte betingelser. Indkaldelser af forslag offentliggøres i Den Europæiske 
Unions Tidende (C-udgaven) og/eller på Kommissionens, de nationale agenturers 
eller forvaltningsorganets relevante hjemmesider. 

Certifikat 

Inden for Erasmus+: et dokument, som udstedes til en person, der har gennemført 
en læringsaktivitet inden for uddannelses- eller ungdomsområdet, hvis det er 
relevant. Dokumentet bekræfter personens deltagelse i aktiviteten samt eventuelt 
læringsresultaterne. 

Skrivefejl 
En mindre fejl eller forglemmelse, der utilsigtet er sket i et dokument, som ændrer 
dets betydning, som f.eks. en typografisk fejl eller utilsigtet tilføjelse eller udeladelse 
af et ord, en sætning eller et tal. 

Medfinansiering 
Princippet om medfinansiering indebærer, at en del af omkostningerne ved et 
projekt, der modtager EU-tilskud, skal afholdes af modtageren eller dækkes ved 
hjælp af andre udefrakommende bidrag end EU-tilskuddet.  

Virksomhed 
Juridiske personer etableret under civil- eller handelsretlig lovgivning, herunder 
kooperative selskaber, samt andre juridiske personer underlagt offentlig ret eller 
privatret, men ikke enheder, som arbejder uden gevinst for øje. 

Konsortium 

To eller flere deltagende organisationer, der går sammen om at forberede, 
gennemføre og følge op på et projekt eller en aktivitet under et projekt. Et 
konsortium kan være nationalt (dvs. med deltagelse af organisationer, som er 
etableret i det samme land) eller internationalt (med deltagelse af organisationer 
fra forskellige lande). 

Koordinator/koordinerende 
organisation 

En deltagende organisation, der ansøger om et tilskud fra Erasmus+ på vegne af et 
konsortium af partnerorganisationer. 

Mobilitetsophold med 
meritoverførsel 

En begrænset studie- eller praktikperiode i udlandet (inden for rammerne af et 
igangværende uddannelsesforløb på en hjeminstitution) med henblik på at optjene 
ECTS-point. Efter mobilitetsopholdet vender de studerende tilbage til deres 
hjeminstitution for at færdiggøre deres studier. 

Merit 
En række læringsresultater opnået af en enkeltperson, som er blevet vurderet, og 
som kan akkumuleres til en kvalifikation eller overføres til andre 
uddannelsesprogrammer eller kvalifikationer. 

Uddannelsesmobilitet Et studieforløb i udlandet, som er rettet mod at tage en hel uddannelse eller opnå 
et uddannelsesbevis i værtslandet. 

Tillæg til eksamensbeviser 

Et bilag til den officielle dokumentation for kvalifikationer, som skal indeholde mere 
detaljerede oplysninger om den afsluttede uddannelse i henhold til et godkendt 
format, som er internationalt anerkendt. Et dokument, der ledsager 
eksamensbeviser for videregående uddannelser med en standardiseret beskrivelse 
af de studier (type, niveau, sammenhæng, indhold og status), som indehaveren har 
gennemført. Det udarbejdes af videregående uddannelsesinstitutioner i henhold til 
standarder, som er vedtaget af Kommissionen, Europarådet og UNESCO. Tillægget til 
eksamensbeviser er en del af Europass (se nedenfor). Inden for rammerne af et 
internationalt fælles studieprogram anbefales det at udarbejde et "fælles tillæg til 
eksamensbeviser", der omfatter hele uddannelsen, og som underskrives af alle 
universiteter, der udsteder eksamensbeviset.  

Dobbelte eller flerdobbelte 
grader 

En uddannelse, der tilbydes af mindst to videregående uddannelsesinstitutioner, 
hvor den studerende efter færdiggørelse af studieprogrammet modtager et separat 
eksamensbevis fra hver deltagende institution. 

Dobbeltkarriere Kombinationen af idrætstræning på højt niveau med uddannelse eller arbejde. 
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Erasmus-chartret for 
videregående uddannelse 

Akkreditering, der bevilges af Kommissionen, og som giver videregående 
uddannelsesinstitutioner fra programlande mulighed for at ansøge om og deltage i 
lærings- og samarbejdsaktiviteter under Erasmus+. Chartret fastlægger de 
grundlæggende principper, en institution skal overholde ved tilrettelæggelse og 
gennemførelse af mobilitets- og samarbejdsaktiviteter af høj kvalitet, og indeholder 
de betingelser, institutionen skal overholde, så det sikres, at den leverer tjenester og 
procedurer af høj kvalitet og afgiver pålidelige og gennemsigtige oplysninger. 

ECTS (Det europæiske 
meritoverførsels- og 
meritakkumuleringssystem) 

System med den studerende i centrum for meritakkumulering og  overførsel baseret 
på gennemsigtighed i lærings-, undervisnings- og vurderingsprocesser. Dets mål er 
at lette planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af studieprogrammer og 
studerendes mobilitet ved anerkendelse af kvalifikationer og læringsperioder. Et 
system, der bidrager til at udforme, beskrive og gennemføre studieprogrammer og 
udstede eksamensbeviser på videregående uddannelser. Ved at anvende ECTS 
sammen med resultatbaserede kvalifikationsrammer gøres studieprogrammerne og 
kvalifikationerne mere gennemsigtige, og anerkendelsen af kvalifikationer gøres 
nemmere. 

ECVET (Det europæiske 
meritoverførselssystem for 
erhvervsuddannelse) 

Et system, der letter validering, anerkendelse og akkumulering af arbejdsrelaterede 
kompetencer og færdigheder, som er opnået under et ophold i et andet land eller 
under andre omstændigheder. ECVET sigter mod et bedre samspil mellem de 
forskellige europæiske erhvervsuddannelsessystemer og deres 
kvalifikationsbeskrivelse. Systemet giver en teknisk ramme, hvor man kan beskrive 
kvalifikationer i læringsenheder, og det omfatter procedurer til vurdering, 
overførsel, akkumulering og anerkendelse af kvalifikationer. 

Foretagende Et foretagende, der uanset størrelse, juridisk form eller sektor er engageret i 
økonomisk aktivitet. 

EQAVET (Europæisk 
referenceramme for 
kvalitetssikring af 
erhvervsuddannelse) 

Et referenceværktøj for politiske beslutningstagere, der er baseret på en 
kvalitetssikringscyklus i fire faser, som omfatter målsætning & planlægning, 
gennemførelse, evaluering og review. Det respekterer de nationale regeringers 
autonomi og er et frivilligt system, der kan benyttes af offentlige myndigheder og 
andre organer, der beskæftiger sig med kvalitetssikring. 

EQF (Europæisk 
referenceramme for 
kvalifikationer) 

Et fælles europæisk referenceværktøj, der gør det muligt at sammenligne 
niveauerne inden for de forskellige uddannelsessystemer. Det har til formål at 
forbedre gennemsigtigheden, sammenligneligheden og overførligheden af 
kvalifikationer i hele Europa, styrke arbejdstageres og lærendes mobilitet og 
fremme livslang læring som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 
2008/C 111/01. 

ESCO (flersproget europæisk 
klassifikationssystem for 
færdigheder, kompetencer, 
kvalifikationer og erhverv) 

Et system, der definerer og kategoriserer færdigheder, kompetencer, kvalifikationer 
og erhverv, som er relevante for EU's arbejdsmarkeder og uddannelser. Det er 
udfærdiget på 25 europæiske sprog. Systemet indeholder jobprofiler, der viser 
forholdet mellem erhverv, færdigheder, kompetencer og kvalifikationer. ESCO er 
blevet udviklet i et åbent IT-format, og alle kan bruge det gratis. 

Etableret 

Bruges vedrørende en organisation eller et organ, der opfylder visse nationale 
betingelser (registrering, erklæring, offentliggørelse osv.), som gør det muligt for 
organisationen eller organet at blive formelt anerkendt af dens/dets nationale 
myndighed. For uformelle grupper af unge har den juridiske repræsentants officielle 
bopæl samme virkning med henblik på berettigelse til at modtage et tilskud fra 
Erasmus+. 

Europass 

Europass består af fem forskellige dokumenter og en elektronisk mappe, der 
beskriver de læringsresultater, officielle kvalifikationer, arbejdserfaringer, 
færdigheder og kompetencer, som indehaveren har opnået i mobilitetsperioden. 
Der er tale om følgende dokumenter: et Europass-cv, et tillæg til eksamensbeviser, 
et Europass-mobilitetspas og et sprogpas. Europass omfatter også et europæisk 
kvalifikationspas, en brugervenlig elektronisk mappe, hvor indehaveren har sin egen 
modulopbyggede oversigt over sine færdigheder og kvalifikationer. Formålet med 
Europass er at styrke mobiliteten, beskæftigelsen og livslang læring i Europa. 
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Europæisk udviklingsplan 

Et dokument for skoler, institutioner inden for erhvervsrettet grund- og 
efteruddannelse og voksenuddannelsesinstitutioner, der beskriver 
institutionens/organisationens behov for kvalitetsudvikling og internationalisering, 
samt hvordan de planlagte europæiske aktiviteter imødekommer disse behov. Den 
europæiske udviklingsplan er en del af ansøgningsskemaet for skoler og 
voksenuddannelsesinstitutioner, der ansøger om læringsmobilitet for undervisere 
og øvrige medarbejdere under Key Action 1. 

Europæisk ungdoms-NGO 

En NGO, som: opererer via en formelt anerkendt struktur, der er sammensat af et a) 
europæisk organ/sekretariat (ansøgeren), der på datoen for indgivelse af 
ansøgningen har været lovligt etableret i mindst ét år i et programland, og b) 
nationale organisationer/filialer i mindst tolv programlande, der er lovmæssigt 
forbundet med den europæiske organisation/sekretariatet; 2) er aktiv på 
ungdomsområdet og udøver aktiviteter, der understøtter gennemførelsen af 
indsatsområderne under EU-strategien for unge; 3) inddrager unge i forvaltningen 
og styringen af organisationen.  

Force majeure En uforudsigelig ekstraordinær situation eller begivenhed uden for deltagernes 
kontrol, som ikke skyldes fejl eller forsømmelighed fra deltagerens side. 

Breddeidræt Organiseret idræt, der praktiseres af amatøridrætsudøvere på lokalt niveau, og 
idræt for alle. 

Gruppeleder 
I mobilitetsprojekter for unge: En gruppeleder er en voksen, der ledsager de unge, 
som deltager i en ungdomsudveksling, med henblik på at sikre deres effektive 
læring, beskyttelse og sikkerhed. 

Grupper af unge, der er aktive 
inden for ungdomsarbejde, 
men ikke nødvendigvis inden 
for rammerne af en 
ungdomsorganisation (også 
uformelle grupper af unge) 

Grupper af mindst fire unge, som ikke har status af juridiske personer i henhold til 
gældende national lovgivning, såfremt deres repræsentanter har fuldmagt til at 
påtage sig juridiske forpligtelser på gruppernes vegne. Disse grupper af unge kan 
være ansøgere og partnere i visse aktioner under Erasmus+. Af forenklingshensyn 
sidestilles de med juridiske personer (organisationer, institutioner osv.) i denne 
guide og hører under begrebet deltagende organisationer i Erasmus+ for den aktion, 
de kan deltage i. Gruppen skal bestå af mindst fire unge, hvis alder skal svare til den 
generelle alder for de unge i programmet (13-30 år). I særlige tilfælde hvor alle unge 
er mindreårige, kan gruppen repræsenteres af en voksen. Dette vil gøre det muligt 
for gruppen (hvor alle er mindreårige) ved hjælp af en ungdomsleder/vejleder at 
indsende en ansøgning 

Videregående 
uddannelsesinstitution 

Alle typer videregående uddannelsesinstitutioner, som i overensstemmelse med 
national lovgivning eller praksis og uanset institutionsbenævnelse udbyder 
anerkendte akademiske grader eller andre anerkendte uddannelser på 
videregående niveau, eller institutioner, som i overensstemmelse med national 
lovgivning eller praksis udbyder erhvervsuddannelse på videregående niveau. 

Moderniseringsdagsorden for 
videregående uddannelse 

Kommissionen sigter mod at støtte medlemsstaternes reformer og bidrage til 
indfrielse af Europa 2020-strategiens målsætninger inden for videregående 
uddannelse. De vigtigste reformer under den nye dagsorden går ud på at: øge 
antallet af dimittender fra videregående uddannelser; forbedre kvaliteten og 
relevansen af undervisningen og uddannelsen af forskere; udstyre dimittender med 
den viden og de vigtigste kompetencer, der kan overføres, som er nødvendige for at 
klare sig godt i erhverv, der kræver en høj uddannelse; give de studerende flere 
muligheder for at opnå yderligere færdigheder gennem studie  eller praktikophold i 
udlandet og fremme grænseoverskridende samarbejde for at forbedre resultaterne 
af videregående uddannelse; styrke "videntrekanten", dvs. samspillet mellem 
uddannelse, forskning og erhvervslivet, og skabe effektive styrings  og 
finansieringsmekanismer til fremme af toppræstationer.  

Uformelle grupper af unge Se definitionen af "Grupper af unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men 
ikke nødvendigvis inden for rammerne af en ungdomsorganisation" ovenfor. 

Uformel læring 
Læring som opstår gennem daglige aktiviteter i forbindelse med arbejde, familie 
eller fritid, som ikke er tilrettelagt eller struktureret, hvad angår mål, tid eller støtte 
til læring. Den kan være utilsigtet set fra den lærendes perspektiv. 

International Inden for Erasmus+: enhver foranstaltning, der involverer mindst ét programland og 
mindst ét partnerland. 
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Skyggepraktik (praktisk 
læring/job shadowing) 

Et kort ophold hos en partnerorganisation i et andet land, hvor praktikanten kan 
lære en masse ved at følge, observere og bistå fagfolk i deres daglige arbejde i 
modtageorganisationen, udveksle god praksis, opnå færdigheder og viden og/eller 
opbygge langvarige partnerskaber. 

Fælles eksamensbevis 

Et enkelt eksamensbevis, der tildeles en studerende, der har gennemført et fælles 
studieprogram. Det fælles eksamensbevis skal underskrives i fællesskab af to eller 
flere af de deltagende institutioner og skal anerkendes officielt i de lande, hvor de 
deltagende institutioner er etableret. 

Fælles programmer 

Undervisnings- eller forskningsprogrammer på en videregående uddannelse, som 
udformes, gennemføres og fuldt ud anerkendes af to eller flere videregående 
uddannelsesinstitutioner. Fælles programmer kan gennemføres på alle 
videregående uddannelsesniveauer, dvs. bachelor, master og ph.d. De kan være 
nationale (når alle involverede universiteter er fra det samme land) eller 
tværnationale/internationale (når mindst to forskellige lande er repræsenteret 
blandt de involverede videregående uddannelsesinstitutioner). 

Nøglekompetencer 

Det grundlæggende sæt af viden, kvalifikationer og holdninger, som alle har brug for 
i forbindelse med indfrielse af personligt potentiale og udvikling, aktivt 
medborgerskab, social inklusion og beskæftigelse, som anført i Europa-Parlamentets 
og Rådets henstilling 2006/962/EF. 

Læringsmobilitet 

At flytte fysisk fra bopælslandet til et andet land for at gennemføre studier, kurser 
eller ikkeformel eller uformel læring. Dette kan ske i form af praktikophold, 
lærlingeuddannelse, ungdomsudvekslingsophold, frivilligt arbejde eller for at 
undervise eller deltage i en faglig udviklingsaktivitet og kan omfatte forberedende 
aktiviteter, såsom kurser i værtslandets sprog, såvel som sende  og værtsaktiviteter 
samt opfølgningsaktiviteter. 

Læringsresultater De resultater, som den lærende har opnået i en læringsproces i form af viden, 
færdigheder og kvalifikationer. 

Livslang læring 

Al almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ikkeformel læring og uformel læring, 
som man deltager i gennem hele livet, og som resulterer i øget viden, øgede 
færdigheder og øgede kompetencer eller deltagelse i samfundslivet set i et 
personligt, samfundsmæssigt, kulturelt, socialt og/eller beskæftigelsesmæssigt 
perspektiv, herunder udbydelse af rådgivnings- og vejledningstjenester. 

 

 

Mentorstøtte 

Foranstaltninger til personlig støtte, der tilbydes EVS-frivillige, ud over de 
opgaverelaterede støtteforanstaltninger. Den hovedansvarlige for mentorstøtte er 
en mentor, som udnævnes af den udsendende eller koordinerende organisation. 
Mentorstøtte består af regelmæssige møder for at følge op på den enkelte frivilliges 
situation i og uden for modtageorganisationen. Mentorstøtte er målrettet mod den 
enkelte frivillige, og mødernes indhold og hyppighed afhænger derfor af den 
enkeltes behov. Mulige emner på mentormøder: personlig velfærd, situation i 
gruppen, tilfredshed med opgaver, praktiske forhold osv. 

 

Mobilitets-/uddannelsesaftale 
(Learning Agreement) 

En aftale mellem sende- og modtageorganisationen og de deltagende 
enkeltpersoner, der fastlægger målene for og indholdet af mobilitetsperioden for at 
sikre, at den er relevant og af høj kvalitet. Aftalen kan desuden anvendes som 
grundlag for modtageorganisationens anerkendelse af udlandsopholdet. 

Måned Inden for Erasmus+ og med henblik på beregning af tilskuddene er en måned lig 
med 30 dage.  

Ikkeformel læring 
Læring, der finder sted gennem planlagte aktiviteter (i form af mål for og tid afsat til 
læring), hvor en form for støtte til læring er til stede, men som ikke er en del af det 
formelle uddannelsessystem. 

Jobprofil  Det sæt af færdigheder, kompetencer, viden og kvalifikationer, der sædvanligvis er 
relevant for et specifikt erhverv. 
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Studieprogrammer med ét trin 

Integrerede/lange programmer, der giver en uddannelse på enten bachelorniveau 
eller kandidatniveau, og som i visse lande stadig bedre kan kategoriseres ved 
varighed i år end ved meritpoint. I de fleste af disse lande ligger disse programmer, 
som ikke følger Bolognaprocessens model, inden for områderne medicin, 
tandteknik, veterinærmedicin, sygepleje og jordemoderfaget og repræsenterer i de 
fleste tilfælde 1-8 % af det samlede antal studerende. Uddannelser, der fører til 
lovregulerede erhverv, har typisk en varighed på 5-6 år/300 360 ECTS-point, 
afhængigt af hvilket lovreguleret erhverv der er tale om. 

Åben licens 

Med en åben licens giver ejeren af ophavsrettighederne alle tilladelse til at bruge, 
dele og tilpasse en given ressource.  Licensen er tilknyttet den enkelte ressource.  En 
åben licens er ikke ensbetydende med, at ophavsrettighederne eller de 
intellektuelle ejendomsrettigheder eller fordelene herved overdrages. 

Den åbne 
koordinationsmetode 

En mellemstatslig metode, der danner ramme for samarbejdet mellem 
medlemsstaterne, hvis nationale politikker på den måde kan rettes mod bestemte 
fælles mål. I forbindelse med dette program anvendes den åbne 
koordinationsmetode inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom. 

Deltagere 

Inden for Erasmus+: deltagere er enkeltpersoner, som deltager fuldt ud i et projekt, 
og som i visse tilfælde modtager en del af EU-tilskuddet, der skal dække deres 
deltagelsesomkostninger (navnlig rejse- og opholdsudgifter). Under visse af 
programmets aktioner (dvs. strategiske partnerskaber) skal der skelnes mellem 
denne kategori af deltagere (direkte deltagere) og andre enkeltpersoner, der 
deltager indirekte i projektet (f.eks. målgrupper).  

Deltagende organisation 

En organisation eller uformel gruppe af unge, der deltager i gennemførelsen af et 
projekt under Erasmus+. Afhængigt af deres rolle i projektet kan deltagende 
organisationer være ansøgere eller partnere (som også defineres som 
medansøgere, hvis de er kendt på tidspunktet for indsendelsen af 
tilskudsansøgningen). Hvis et projekt tildeles et tilskud, betragtes ansøgerne som 
modtagere og partnerne som medmodtagere, hvis projektet finansieres gennem en 
tilskudskontrakt for flere modtagere.  

Partner(organisation) Deltagende organisation, der er involveret i projektet, men som ikke er direkte 
ansøger. 

Partnerlande 

Lande, som ikke deltager fuldt ud i Erasmus+, men som kan deltage (som partnere 
eller ansøgere) i visse af programmets aktioner. Listen over partnerlande under 
Erasmus+ er beskrevet i del A i denne guide under afsnittet "Hvem kan deltage i 
Erasmus+?".  

Partnerskab 

En aftale mellem en gruppe af deltagende organisationer i forskellige programlande 
om at gennemføre fælles europæiske aktiviteter inden for uddannelse, unge og 
idræt eller etablere et formelt eller uformelt netværk inden for et relevant område 
som f.eks. fælles læringsprojekter for elever og deres undervisere i form af 
udveksling af klasser og individuelle længerevarende mobilitetsaktiviteter, intensive 
programmer inden for videregående uddannelse og samarbejde mellem lokale og 
regionale myndigheder om at fremme interregionalt, herunder 
grænseoverskridende, samarbejde. Aftalen kan udvides til at omfatte institutioner 
og/eller organisationer fra partnerlande for at øge kvaliteten af partnerskabet. 

Personer med færre 
muligheder 

Personer, der står over for udfordringer, der forhindrer dem i at have fuld adgang til 
uddannelse og ungdomsarbejde. I del A i denne guide under afsnittet "Lighed og 
integration" findes en mere omfattende definition af personer med færre 
muligheder. 

Personer med særlige behov 
En person med særlige behov er en potentiel deltager, hvis individuelle fysiske, 
psykiske eller helbredsmæssige situation er således, at hans/hendes deltagelse i 
projektet/mobilitetsaktionen ikke ville være mulig uden ekstra finansielt tilskud. 

Et organ, der arbejder med 
fortjeneste for øje, og som er 
aktivt inden for CSR 
(virksomhedernes sociale 
ansvar). 

En privat virksomhed, der a) driver sin forretning i overensstemmelse med etiske 
standarder og/eller b) i tillæg til sine forretningsaktiviteter udfører visse handlinger, 
der har social værdi. 
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Bilag III – Ordliste over centrale termer 

Programlande 
EU-lande og lande uden for EU, der har etableret et nationalt agentur, som deltager 
fuldt ud i Erasmus+. Listen af programlande i Erasmus+ er beskrevet i del A i denne 
guide under afsnittet "Hvem kan deltage i Erasmus+?".  

Projekt En række sammenhængende aktiviteter, som tilrettelægges med henblik på at opnå 
fastlagte mål og resultater. 

Kvalificering 
Et formelt resultat af en evaluerings- og valideringsproces, der opnås, når et 
kompetent organ fastslår, at en bestemt person har opnået læringsresultater i 
henhold til bestemte standarder. 

Modtageorganisation 
Under visse aktioner i Erasmus+ (især mobilitetsaktioner) er 
modtageorganisationen den deltagende organisation, der modtager én eller flere 
deltagere og tilrettelægger én eller flere aktiviteter under et projekt i Erasmus+.  

Yderligere mentorordning 

Yderligere mentorordning anvendes, når intensiveret mentorstøtte er nødvendig for 

at bistå unge med færre muligheder, hvis de ikke kan gennemføre en EVS selv/med 

regelmæssig mentor-/tutorstøtte. Yderligere mentorordning involverer tættere 

kontakt og flere møder med den frivillige, så der bliver mere tid til at udføre de 

almindelige mentoropgaver, og så der sikres trinvis støtte til frivillige under 

projektaktiviteter og uden for arbejdet. Yderligere mentorordning har til formål at 

sikre projektets effektive gennemførelse og sætte den frivillige i stand til at opnå så 

stor selvstændighed som muligt.  

Skole 

En institution, der udbyder almen uddannelse, erhvervsuddannelse eller teknisk 
uddannelse på et hvilket som helst niveau fra børnehave til gymnasiale uddannelser 
og andre ungdomsuddannelser. Se listen over de typer af institutioner, der defineres 
som skoler i de enkelte lande. Få flere oplysninger ved at kontakte det pågældende 
lands nationale agentur.  

Sendeorganisation 
Under visse aktioner i Erasmus+ (især mobilitetsaktioner) er sendeorganisationen 
den deltagende organisation, der udsender én eller flere deltagere i en aktivitet 
under et projekt i Erasmus+. 

Kort uddannelse (eller kortere 
videregående uddannelse) 

Hører i de fleste lande under det første studietrin i referencerammen for 
kvalifikationer i det europæiske område for videregående uddannelser (ISCED, 
niveau 5). De udgør normalt 120 ECTS-point inden for en national ramme og 
munder ud i et eksamensbevis, der anerkendes på et lavere niveau end en 
akademisk grad, der tildeles ved slutningen af det første studietrin (bachelor). Nogle 
programmer varer mere end tre år, men vil oftest ikke give mere end 180 ECTS-
point. I de fleste lande kan studerende bruge hovedparten af de optjente point fra 
den korte videregående uddannelse til at tage en bacheloruddannelse. 
Deskriptorerne for den korte uddannelse svarer til læringsresultaterne på EQF-
niveau 5. 

SMV'er (små og mellemstore 
virksomheder) 

Virksomheder (se definitionen ovenfor), som beskæftiger færre end 250 personer, 
og som har en årlig omsætning på maksimalt 50 mio. EUR og/eller en årlig balance 
på maksimalt 43 mio. EUR. 

Socialøkonomisk virksomhed 

Et foretagende uanset juridisk form, som ikke er børsnoteret på et reguleret marked 
som omhandlet i artikel 4, stk. 1, pkt. 14, i direktiv 2004/39/EF, og som: 1) i henhold 
til dets vedtægter, statutter eller andre dokumenter, der beskriver virksomheden, 
har som primært mål at opnå en målbar, positiv social effekt frem for at generere et 
overskud til sine ejere, medlemmer og interessenter, hvis foretagendet: a) leverer 
innovative tjenesteydelser eller varer, som genererer et socialt udbytte, og/eller b) 
anvender en innovativ metode til produktion af varer eller tjenesteydelser, og den 
produktionsmetode er i overensstemmelse med foretagendets sociale mål, 2) 
geninvesterer sit overskud først og fremmest for at nå sit primære mål og på 
forhånd har fastlagt procedurer og regler for de omstændigheder, hvorunder 
overskuddet udloddes til aktionærer og ejere, for at sikre, at en udlodning af 
overskuddet ikke underminerer det centrale mål, og 3) forvaltes på en initiativrig, 
ansvarlig og gennemsigtig måde, især ved at inddrage arbejdstagere, kunder 
og/eller interessenter, der påvirkes af foretagendets erhvervsmæssige aktiviteter. 
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Personale 

Personer, der på enten fagligt eller frivilligt grundlag deltager i uddannelse eller 
ikkeformel læring for unge. Der kan være tale om professorer, lærere, herunder 
erhvervslærere og andre undervisere, skoleledere, ungdomsarbejdere og 
administrativt personale. 

Struktureret dialog 
Dialog med unge og ungdomsorganisationer, der fungerer som et forum for løbende 
fælles overvejelser om prioriteterne i, gennemførelsen af og opfølgningen på det 
europæiske samarbejde på ungdomsområdet. 

Tredje studietrin 

Det tredje trin i den referenceramme for kvalifikationer i det europæiske område for 
videregående uddannelser, der blev vedtaget af ministrene med ansvar for 
videregående uddannelse på deres møde i Bergen i maj 2005 under 
Bolognaprocessen.  Deskriptorerne for det tredje trin i referencerammen for 
kvalifikationer i det europæiske område for videregående uddannelse svarer til 
læringsresultaterne på EQF-niveau 8. 

Praktikophold (ophold på 
arbejdsplads) 

Et ophold i en virksomhed eller en organisation i et andet land med henblik på at 
opnå specifikke kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger, opnå 
arbejdserfaring og forbedre forståelsen af det pågældende lands økonomiske og 
sociale kultur. 

Tværnational Enhver foranstaltning, der – medmindre andet er anført – involverer mindst to 
programlande. 

Unionens gennemsigtigheds- 
og anerkendelsesværktøjer 

Redskaber, der hjælper interessenterne med at forstå, påskønne og anerkende 
læringsresultater og kvalifikationer i hele Unionen. 

Validering af ikkeformel og 
uformel læring 

En proces, hvor en autoriseret myndighed bekræfter, at en enkeltperson har opnå-
et læringsresultater holdt op imod en relevant standard, og som består af følgende 
fire særskilte faser: 
1. Identifikation gennem dialog af en enkeltpersons særlige erfaringer 
2. Dokumentation med henblik på at synliggøre personens erfaringer 
3. En formel vurdering af erfaringerne og 
4. Certificering af resultaterne af vurderingen, som kan give en delvis eller fuld ud-

dannelse 
 

Erhvervsuddannelse 

Undervisning, som skal give de studerende den viden og knowhow og de 
færdigheder og/eller kompetencer, der er nødvendige inden for bestemte erhverv 
eller mere generelt på arbejdsmarkedet. I forbindelse med Erasmus+ er projekter 
med fokus på erhvervsmæssig grund  eller videreuddannelse tilskudsberettigede 
under erhvervsuddannelsesaktioner.  

Virtuel mobilitet 
En række aktiviteter støttet af informations- og kommunikationsteknologi, herunder 
e-læring, som tilvejebringer eller fremmer internationale samarbejdserfaringer i 
forbindelse med undervisning og/eller læring. 

Læring på arbejdspladsen 

Studieform, der indebærer erhvervelse af viden, færdigheder og kompetencer 
gennem udførelse af – og overvejelser om – opgaver i en erhvervsmæssig 
sammenhæng, enten på en arbejdsplads (f.eks. vekseluddannelse) eller på en 
erhvervsuddannelsesinstitution. 

Unge Inden for Erasmus+: enkeltpersoner i alderen 13 til 30 år. 

Ungdomsaktivitet 

Aktivitet uden for skolen (f.eks. ungdomsudveksling, frivilligt arbejde eller oplæring 
af unge), som en ung gennemfører enten individuelt eller i en gruppe, navnlig 
gennem ungdomsorganisationer, og som er kendetegnet ved en ikkeformel 
læringstilgang. 

Ungdomsarbejder Personale eller frivillige, der deltager i ikkeformel læring, og som støtter unge i 
deres personlige, sociale og faglige udvikling. 

Youthpass 

Det europæiske redskab, der skal øge anerkendelsen af unges og 
ungdomsarbejderes læringsresultater fra deres deltagelse i projekter, der modtager 
tilskud fra Erasmus+. Youthpass består af: a) beviser, som deltagerne kan opnå i 
flere af programmets aktioner, og b) en fastlagt proces, som tilskynder unge, 
ungdomsarbejdere og ungdomsorganisationer til at reflektere over deres 
læringsresultater fra et projekt gennemført med tilskud fra Erasmus+ inden for 
ungdomsområdet og ikkeformel læring. Youthpass er desuden en del af en bredere 
strategi fra Kommissionen, som sigter mod at øge anerkendelsen af ikkeformel og 
uformel læring samt af ungdomsarbejde i og uden for Europa. 
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Bilag IV – Nyttige referencer og kontaktoplysninger 

BILAG IV – NYTTIGE REFERENCER OG KONTAKTOPLYSNINGER 

NYTTIGE REFERENCER 

Betegnelse Link 

Benchmarks og indikatorer for 
Europa 2020 og ET 2020 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_education&oldid=301033  

Uddannelsesanalyse (som omfatter 
børnehaver, skoler, ungdomsuddan-
nelser og videregående uddannelser 
samt mange specifikke uddannelses-
områder) 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/  

Uddannelsesanalyse, der omfatter 
alle områder 

http://www.oecd.org/education/  
 

Uddannelsesanalyse, der omfatter 
alle områder 

https://en.unesco.org/  
http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx  
 

Skabelon for tillæg til eksamensbevi-
ser: 

http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm  

Brugervejledning til ECTS http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf 

ECVET 

 
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm  
 
http://www.ecvet-secretariat.eu 
 

Iværksætterundervisning: en vejled-
ning til undervisere 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465/attachments/1/translations/en/r
enditi-
ons/native&usg=AFQjCNEAZENuwg06uXIDQR_CK8zmSko5Lw&sig2=kjtnBVqQOeVN
EhNWeBUSrw&cad=rja  

European Platform for Adult Learn-
ing in Europe (EPALE)     http://ec.europa.eu/epale 

EQAVET http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_en.htm  

Formidlingsplatformen for Eras-
mus+-projektresultater 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

ESCO https://ec.europa.eu/esco 

EU-oversigten over kvalifikationer  http://euskillspanorama.cedefob.europa.eu   

Europass-hjemmesiden https://europass.cedefop.europa.eu/en/home 

Den europæiske dagsorden for 
voksenuddannelse og den seneste 
politikudvikling 

http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_education&oldid=301033%20
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_education&oldid=301033%20
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
http://www.oecd.org/education/
https://en.unesco.org/
http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm
http://www.ecvet-secretariat.eu/
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465/attachments/1/translations/en/renditions/native&usg=AFQjCNEAZENuwg06uXIDQR_CK8zmSko5Lw&sig2=kjtnBVqQOeVNEhNWeBUSrw&cad=rja
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465/attachments/1/translations/en/renditions/native&usg=AFQjCNEAZENuwg06uXIDQR_CK8zmSko5Lw&sig2=kjtnBVqQOeVNEhNWeBUSrw&cad=rja
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465/attachments/1/translations/en/renditions/native&usg=AFQjCNEAZENuwg06uXIDQR_CK8zmSko5Lw&sig2=kjtnBVqQOeVNEhNWeBUSrw&cad=rja
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465/attachments/1/translations/en/renditions/native&usg=AFQjCNEAZENuwg06uXIDQR_CK8zmSko5Lw&sig2=kjtnBVqQOeVNEhNWeBUSrw&cad=rja
http://ec.europa.eu/epale
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_en.htm
https://ec.europa.eu/esco
http://euskillspanorama.cedefob.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/en/home
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_en.htm
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Indikatorer og benchmarks – over-
vågning af uddannelse 

http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm     

Indikatorer og benchmarks – officiel 
dokumentation 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicators-
benchmarks_en.htm 

Bibliotek over vigtige dokumenter 
om idræt 

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm  

Centrale europæiske dokumenter 
om ungdomspolitik (herunder det 
fornyede europæiske samarbejde på 
ungdomsområdet) 

http://ec.europa.eu/youth/library/index_en.htm  

De vigtigste politiske initiativer og 
output på uddannelsesområdet 
siden år 2000 – udformning af skole-
uddannelsespolitikker 

http://ec.europa.eu/education/policy/school/index_en.htm 

De vigtigste politikinitiativer og 
output på uddannelsesområdet 
siden år 2000 – reform af de videre-
gående uddannelser 

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_en.htm 

Åbning af uddannelsessektoren – 
Innovativ undervisning og læring for 
alle ved hjælp af nye teknologier og 
åbne uddannelsesressourcer 
COM(2013) 654 

http://ec.europa.eu/education/newtech/ 

Nytænkning på uddannelsesområ-
det: investering i kvalifikationer for 
bedre socioøkonomiske resultater 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
con-
tent/EN/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWY
rdNQC!1965766013?uri=CELEX:52012DC0669 
 
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm 

Fremme af vækst og beskæftigelse – 
en dagsorden for moderniseringen af 
Europas videregående uddannelser 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:DA:PDF  

 
Standardiseringsinitiativ – En strate-
gisk vision for europæiske standar-
der: En indsats for at forbedre og 
fremskynde bæredygtig vækst i  
den europæiske økonomi inden 2020 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0311:FIN:EN:PDF 

Bruges Communiqué 
on enhanced European Cooperation 
in Vocational Education and Training 
for the period 2011-2020 

http://ec.europa.eu/education/brugecomm/  

Towards Greater Cooperation and 
Coherence in Entrepreneurship 
Education 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9269/attachments/1/translati
ons/en/renditions/native  

Flagskibsinitiativet "Unge på vej" http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm  

Youthpass-hjemmesiden https://www.youthpass.eu   

 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicators-benchmarks_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicators-benchmarks_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/newtech/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX:52012DC0669
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX:52012DC0669
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX:52012DC0669
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX:52012DC0669
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:DA:PDF
http://ec.europa.eu/education/brugecomm/
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9269/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9269/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
https://www.youthpass.eu/
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KONTAKTOPLYSNINGER  

 

 
Europa-Kommissionen – Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur (GD EAC) 

http://ec.europa.eu/erasmus-plus 
 

Europa-Kommissionen – Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) 
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php    

 
Nationale agenturer 

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en 
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