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Europeiska 
Kommissionen 

Korrigendum till 2017 års  
programhandledning 

för Erasmus+ 

Detta korrigendum består av två delar: 
 

 Ändringar relaterade till lanserandet av den europeiska solidaritetskåren. 

 Övriga ändringar i 2017 års programhandledning. 
 
För ökad tydlighet och för läsbarhets skull har ändringar relaterade till den europeiska solidaritetskåren rödmarkerats i 
hela texten i avsnittet “Mobilietsprojekt för ungdomar och personer som arbetar med unga eller ungdomsfrågor”, medan 
enbart en del av texten tillhandahålls när det gäller övriga ändringar.  
 
Alla ändringar återspeglas i version 2 av 2017 års programhandledning för Erasmus+, tillgänglig på Europeiska 
kommissionens webbplats för Erasmus+.  
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ÄNDRINGAR RELATERADE TILL LANSERANDET AV DEN EUROPEISKA SOLIDARITETSKÅREN 

Sidan 78 

MOBILITETSPROJEKT FÖR UNGDOMAR OCH PERSONER SOM ARBETAR MED UNGA ELLER UNGDOMSFRÅGOR
1 

Två typer av projekt kan få stöd inom detta programområde: 
 

 Mobilitetsprojekt för ungdomar och personer som arbetar med unga eller ungdomsfrågor, t.ex. ungdomsutbyten, 
Europeisk volontärtjänst och/eller aktiviteter för personer som arbetar med unga eller ungdomsfrågor.  
 

 Mobilitetsprojekt för ungdomar som är inriktade på aktiviteter inom Europeisk volontärtjänst för erfarna 
samordnande organisationer. 

 
Under 2017 kommer projekt som fokuserar på följande områden att prioriteras:  
 

 Nå ut till marginaliserade ungdomar, främja mångfald, interkulturell och interreligiös dialog, gemensamma 
värderingar gällande frihet, tolerans och respekt för mänskliga rättigheter samt projekt som främjar 
mediakunskap, kritiskt tänkande och ungas förmåga till egna initiativ  

 Utrusta personer som arbetar med unga eller ungdomsfrågor med de kompetenser och metoder de behöver för 
att sprida gemensamma grundläggande värderingar i vårt samhälle, särskilt till de unga som är svårare att nå, samt 
för att förhindra våldsam radikalisering av unga.  
 

Med anledning av den kritiska situationen i Europa, och det faktum att arbete inom ungdomssektorn, icke-formella 
lärandeaktiviteter och volontärarbete på ett betydande sätt kan bidra till möta behoven hos flyktingar, asylsökande och 
migranter och/eller öka medvetenheten om dessa frågor i lokalsamhället, kommer mobilitetsprojekt för unga som 
involverar eller fokuserar på flyktingar/asylsökande och migranter särskilt att stödjas. 
 
 
Du hittar närmare information om de här två typerna av projekt i de två avsnitten nedan.  
 
 

EUROPEISKA VOLONTÄRTJÄNSTENS BIDRAG TILL EUROPEISKA SOLIDARITETSKÅREN  

För att stärka sammanhållningen och främja solidariteten i Europa har Europeiska kommissionen inrättat en europeisk 
solidaritetskår2 i syfte att föra samman ungdomar som vill engagera sig inom en rad olika solidariska verksamheter, 
antingen som volontärer eller för att skaffa sig praktisk erfarenhet genom att hjälpa till att lösa utmanande situationer 
inom Europeiska unionen och resten av världen. 
 
Den europeiska solidaritetskåren bygger inledningsvis på befintliga EU-program. Dess finansiering kommer huvudsakligen 
från europeiska volontärtjänsten, vilket innebär att den europeiska solidaritetskåren kommer att driva på och lyfta fram 
den europeiska volontärtjänstens verksamheter, och samtidigt utvidga ramen för det europeiska volontärarbetet och 
skapa fler långsiktiga volontärmöjligheter. 

 
För mer information om den europeiska solidaritetskåren och hur du blir involverad, se: www.europa.eu/solidarity-corps.   

 
Partnerskap mellan programmen Erasmus+ och LIFE3 

 
För att ytterligare förstärka den europeiska solidaritetskårens volontärdimension har dessutom ett partnerskap ingåtts 
mellan programmen Erasmus+ och LIFE. Målet är att under 2017 skap fler långsiktiga EVS-möjligheter inom områdena 
miljö, naturskydd och klimatåtgärder för att ge unga volontärer en känsla av delaktighet och ägande i förhållande till 
naturkapital i hela Europa, och en medvetenhet om att dess skydd är vårt gemensamma ansvar. 

                                                            
1 Huvuddelen av budgeten för denna insats anslås till stöd till transnationella verksamheter som inbegriper organisationer och deltagare från programländer. 
Cirka 25 % av den tillgängliga budgeten för insatsen kan dock finansiera insatser som inbegriper organisationer och deltagare från program- och partnerländer i 
EU:s grannskap (regionerna 1–4; se avsnittet ”Berättigade länder” i del A i handledningen). 
2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN. 

3
 http://ec.europa.eu/environment/life. 

http://www.europa.eu/solidarity-corps
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För mer information om den europeiska solidaritetskåren och hur du blir involverad, se: www.europa.eu/solidarity-corps. 

MOBILITETSPROJEKT FÖR UNGDOMAR OCH PERSONER SOM ARBETAR MED UNGA, VILKET KAN OMFATTA 

UNGDOMSUTBYTEN, EUROPEISK VOLONTÄRTJÄNST ELLER AKTIVITETER FÖR PERSONER SOM ARBETAR MED UNGA 

ELLER UNGDOMSFRÅGOR 

 
Ett mobilitetsprojekt kan omfatta en eller flera av följande aktiviteter:  
 

 
Mobilitet för ungdomar: 
 
 Ungdomsutbyten:  
Genom ungdomsutbyten kan grupper av unga från minst två olika länder träffas och bo tillsammans i upp till 21 dagar. 
Under ett ungdomsutbyte genomför deltagarna ett arbetsprogram tillsammans med stöd av ungdomsledare (en blandning 
av workshoppar, övningar, diskussioner, rollspel, simuleringar, utomhusaktiviteter osv.) som de har planerat och förberett 
före utbytet. Ungdomsutbyten ger unga möjlighet att utveckla kompetens, bli medvetna om samhällsaktuella 
frågor/tematiska områden, upptäcka nya kulturer, vanor och livsstilar, främst genom att lära av varandra, stärka värderingar 
som solidaritet, demokrati, vänskap osv. Inlärningsprocessen i ungdomsutbyten sker med metoder för icke-formell 
utbildning. Eftersom ungdomsutbyten endast pågår under kort tid är de passande för unga med begränsade möjligheter, de 
erbjuder också möjligheten till en internationell erfarenhet i en trygg grupp med stöd av ett tillräckligt antal ledare. Ett 
ungdomsutbyte är också en bra plattform för att diskutera och lära sig mer om inkludering och mångfald. Ungdomsutbytena 
baseras på ett gränsöverskridande samarbete mellan två eller flera deltagande organisationer från olika länder inom och 
utanför EU.  
 
Följande verksamhet berättigar inte till bidrag inom ramen för ungdomsutbyten: akademiska studieresor, vinstdrivande 
utbyten, utbyten/resor som kan betraktas som turism, festivaler, semesterresor, föreställningsturnéer. 
 
 Europeisk volontärtjänst:  
Genom denna verksamhet får unga i åldern 17–30 år möjlighet att uttrycka sitt personliga engagemang genom obetalt 
volontärarbete på heltid i upp till 12 månader i ett annat land inom eller utanför EU. Unga volontärer får möjlighet att bidra 
till det dagliga arbetet i organisationer som arbetar med ungdomsinformation och ungdomspolitik, ungas personliga och 
sociopedagogiska utveckling, samhällsengagemang, social omvårdnad, inkludering av mindre gynnade personer, miljö, icke-
formella utbildningsprogram, IKT- och mediekunskap, kultur och kreativitet, utvecklingssamarbete osv. Unga med 
begränsade möjligheter kan få extra stöd som underlättar för dem att delta och de kan också göra kortare EVS-projekt (från 
2 veckor och uppåt). 
 
Partnerskapet mellan programmen Erasmus+ och LIFE kommer att ge unga volontärer fler möjligheter att bidra till skyddet 
av miljön och klimatet genom att engagera sig i verksamheter såsom bevakning av arter och habitat, undersökningar och 
kontroller, verksamheter för återbeskogning och vård av träd, initiativ för ökad medvetenhet bland allmänheten, 
förebyggande av skogsbränder, identifiering och avlägsning av invasiva främmande arter, ekologisk återuppbyggnad, 
konstruktion av stigar och miljösanering (t.ex. marint avfall). 
 
Ett projekt kan omfatta mellan 1 och 30 volontärer som kan utföra sin volontärtjänst individuellt eller i grupp. 
 
De deltagande organisationerna ansvarar för att  
 

o anordna uppehälle, boende och lokala transporter för volontärer,  
o utforma uppgifter och verksamheter för volontärer som uppfyller Europeiska volontärtjänstens kvalitetsprinciper 

enligt stadgan för Europeisk volontärtjänst, 
o ge volontärerna kontinuerligt uppgiftsrelaterat, språkligt, personligt och administrativt stöd under hela 

verksamheten. 
 

 
För mobiliteter som faller inom ramen för europeiska solidaritetskåren (dvs. som pågår mellan 2 och 12 månader och som 
äger rum i ett programland), rekommenderas de deltagande organisationerna starkt att utgå från den europeiska 
solidaritetskårens databas, där ungdomar som vill engagera sig som volontärer registrerar sina profiler, när de väljer ut sina 
EVS-volontärer. 
 
Det måste vara avgiftsfritt för volontärerna att delta i en europeisk volontärtjänst, eventuellt med undantag för ett bidrag 
till resekostnaderna (om bidraget från Erasmus+ inte täcker dessa kostnader helt) och ytterligare utgifter som inte är 

http://www.europa.eu/solidarity-corps


  
 

5 

 

kopplade till verksamheten. De grundläggande kostnaderna för volontärers deltagande i den europeiska 
volontärtjänstverksamheten ska täckas av Erasmus+-bidraget eller andra medel från de deltagande organisationerna. 
 
Utöver det stöd som de deltagande organisationerna ger volontärerna anordnar de nationella programkontoren eller 
regionala Salto-kontoren en utbildnings- och utvärderingscykel4 som alla volontärer ska delta i och som innefattar a) en 
ankomstkurs (för volontärtjänster som är 2 månader eller längre) och b) en halvtidsutvärdering för volontärtjänster som 
varar 6 månader eller längre. 
 
Följande verksamhet betraktas inte som europeisk volontärtjänst inom ramen för Erasmus+: tillfälligt, ostrukturerat 
volontärarbete på deltid, praktik på ett företag, betalt arbete, en rekreations- eller turistaktivitet, en språkkurs, utnyttjande 
av billig arbetskraft, en studie- eller yrkesutbildningsperiod utomlands. 
 
Mobilitet för personer som arbetar med unga eller ungdomsfrågor:  
 
 Kompetensutveckling och nätverkande för personer som arbetar med unga eller ungdomsfrågor:  
Denna verksamhet stöder kompetensutveckling hos personer som arbetar med unga eller ungdomsfrågor genom 
genomförande av aktiviteter såsom transnationella/internationella seminarier, kurser, evenemang för att knyta kontakter, 
studiebesök m.m. eller en jobbskuggnings-/observationsperiod utomlands vid en relevant organisation som är verksam 
inom ungdomsområdet. Alla dessa verksamheter arrangeras av de organisationer som deltar i projektet. Deltagandet i dessa 
aktiviteter ska stärka kapaciteten hos deltagarnas hemorganisationer och tydligt påverka det dagliga arbetet med 
ungdomar. Inlärningsresultaten ska sedan spridas vidare på ungdomsområdet.  
 
 

 

VILKEN ROLL HAR DE ORGANISATIONER SOM DELTAR I DETTA PROJEKT? 

Deltagande organisationer som deltar i mobilitetsprojektet ska ha följande roller och uppgifter:  

 
 Samordnare för ett mobilitetsprojekt för unga: ansöker för hela projektet för samtliga partnerorganisationers 

räkning. 
 Sändande organisation: ansvarar för att sända unga och ungdomsarbetare utomlands (i detta ingår att organisera 

de praktiska arrangemangen, förbereda deltagare före avresa, ge stöd till deltagare under alla faser av projektet).  
 Mottagande organisation: ansvarar för att stå som värd för verksamheten, utarbeta ett aktivitetsprogram för 

deltagare i samarbete med deltagare och partnerorganisationer, ge stöd till deltagare under alla faser av projektet. 
 
Unga volontärer som deltar i europeisk volontärtjänst som varar minst två månader har rätt till språkligt stöd. Webbaserat 
språkstöd införs stegvis under programmets gång. Europeiska kommissionen ger bidragsberättigade deltagare möjlighet att 
använda det för att bedöma sina kunskaper i främmande språk och vid behov erbjuda den lämpligaste språkundervisningen 
före och/eller under mobilitetsperioden (du hittar närmare upplysningar om detta i bilaga I till handledningen). 
 

VILKA KRITERIER ANVÄNDS FÖR ATT BEDÖMA DET HÄR PROJEKTET?  

Här anger vi de formella kriterier som ett mobilitetsprojekt måste uppfylla för att kunna få bidrag från Erasmus+: 

ALLMÄNNA KRITERIER FÖR BIDRAGSBERÄTTIGANDE 

Bidragsberättigande 
verksamheter 

Ett mobilitetsprojekt för ungdomar måste innefatta en eller flera av följande typer av 
verksamhet:  

 Ungdomsutbyten. 

 Europeisk volontärtjänst. 

 Utbildning och nätverksarbete för ungdomsarbetare. 

                                                            
4 Mer information finns 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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Vilka deltagande 
organisationer kan få 
bidrag? 

En deltagande organisation kan vara  

 en icke-vinstdrivande organisation, förening, icke-statlig organisation, 

 en europeisk icke-statlig ungdomsorganisation, 

 ett socialt företag,  

 ett offentligt organ på lokal nivå, 

 en grupp ungdomar som är verksamma inom arbete inom ungdomsområdet men 
inte nödvändigtvis inom ramen för en ungdomsorganisation (dvs. en informell 
ungdomsgrupp).  

Det kan också vara 

 ett offentligt organ på regional eller nationell nivå5, 

 en sammanslutning av regioner, 

 en europeisk gruppering för territoriellt samarbete, 

 ett vinstdrivande organ som är verksamt inom Corporate Social Responsibility, 

etablerad i ett programland eller i ett partnerland i EU:s grannskap (regionerna 1–4, se 
avsnittet ”Berättigade länder” i del A i handledningen). 

Vilka kan söka? 

Varje deltagande organisation eller grupp6 som är etablerad i ett programland kan ansöka. 
Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i 
projektet.  

Ett mobilitetsprojekt för unga finansieras på ett särskilt sätt (se avsnittet om 
finansieringsregler) om den sökande är 

 ett offentligt organ på regional eller nationell nivå7, 

 en sammanslutning av regioner, 

 en europeisk gruppering för territoriellt samarbete, 

 ett vinstdrivande organ som är verksamt inom Corporate Social Responsibility, 

Antal och profil för 
deltagande 
organisationer 

En mobilitet är gränsöverskridande och innefattar minst två deltagande organisationer (minst 
en sändande och minst en mottagande organisation) från olika länder. Om det i ett projekt för 
ungdomsmobilitet endast planeras en verksamhet, måste samordnaren också fungera som 
antingen sändande eller mottagande organisation, om inte aktiviteten är ett EVS-projekt. Om 
mer än en verksamhet planeras i ett projekt för ungdomsmobilitet kan projektsamordnaren – 
men behöver inte nödvändigtvis – fungera som sändande eller mottagande organisation. 
Under alla omständigheter kan samordnaren inte vara en organisation från ett partnerland i 
EU:s grannskap. 

Verksamhet i programländer: Alla deltagande organisationer måste komma från ett 
programland. 

Verksamhet med partnerländer i EU:s grannskap: Verksamheten måste innefatta minst en 
deltagande organisation från ett programland och en deltagande organisation från ett 
partnerland i EU:s grannskap. 

Varaktighet Från 3 till 24 månader. 

Var kan ansökan 
lämnas?  

Till det nationella programkontoret i det land där den ansökande organisationen är etablerad. 

                                                            
5
 I detta sammanhang anses ett offentligt organ på nationell eller regional nivå vara ett offentligt organ som a) tillhandahåller tjänster eller har ett 

administrativt behörighetsområde som omfattar hela det nationella eller regionala territoriet och b) har monopol, i den bemärkelsen att det inte finns några 
andra organ som utövar samma funktioner i landet eller regionen (typiska exempel: ministerier, statliga verk, regionala myndigheter m.fl.). I detta avseende 
utesluts skolor, universitet eller andra organ från denna kategori, även om de har inrättats enligt nationell lagstiftning, och hänförs till offentliga organ på lokal 
nivå.   
6 Om det gäller en informell grupp ska en av medlemmarna i gruppen ta på sig rollen som företrädare och vara ansvarig för gruppens räkning. 
7 Se föregående fotnot.   
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När ska ansökan lämnas 
in? 

Du måste lämna in din bidragsansökan senast 

 2 februari kl. 12.00 (mitt på dagen enligt Bryssels tidszon) för projekt som inleds 
mellan den 1 maj och den 30 september samma år, 

 26 april kl. 12.00 (mitt på dagen enligt Bryssels tidszon) för projekt som inleds 
mellan den 1 augusti och den 31 december samma år, 

 4 oktober kl. 12.00 (mitt på dagen enligt Bryssels tidszon) för projekt som inleds 
mellan den 1 januari och den 31 maj följande år. 

Hur söker man? Se del C i handledningen för mer information om hur du ska ansöka. 

Andra kriterier 
En tidsplan för de verksamheter som planeras i projektet måste bifogas till 
ansökningsblanketten.  

YTTERLIGARE KRITERIER FÖR BIDRAGSBERÄTTIGANDE FÖR UNGDOMSUTBYTEN 

Varaktighet Från 5 till 21 dagar, exklusive restid.  

Plats(er) 
Verksamheten måste genomföras i ett land där en av de organisationer som deltar i 
verksamheten är baserad.   

Bidragsberättigade 
deltagare 

Ungdomar i åldern 13–30 år som8 är bosatta i länderna för de sändande och mottagande 
organisationerna. Gruppledare9 som medverkar i ungdomsutbytet måste vara minst 18 år. 

Antal deltagare och de 
nationella gruppernas 
sammansättning 

Minst 16 och högst 60 deltagare (ej räknat gruppledare). 

Minst fyra deltagare per grupp (ej räknat gruppledare). 

Varje nationell grupp måste ha minst en gruppledare.  

Andra kriterier 

För att bibehålla en tydlig anknytning till det land där det nationella kontoret finns måste minst 
en av de sändande organisationerna eller den mottagande organisationen i varje insats komma 
från det land där det nationella kontor finns till vilket ansökan inges. 

Planeringsbesök  

Om projektet omfattar ett planeringsbesök måste följande kriterier för bidragsberättigande 
vara uppfyllda: 

 Planeringsbesökets längd: högst två dagar (exklusive resdagar). 
 Antal deltagare: en deltagare per grupp. Antalet deltagare får utökas till två, 

förutsatt att den andra deltagaren är en ung person som deltar i verksamheten utan 
att vara gruppledare eller lärare. 

YTTERLIGARE KRITERIER FÖR BIDRAGSBERÄTTIGANDE FÖR EUROPEISK VOLONTÄRTJÄNST 

Ackreditering 

Alla deltagande organisationer som utför en aktivitet inom ramen för Europeisk volontärtjänst 
måste vid ansökningstidens utgång ha en giltig ackreditering för Europeisk volontärtjänst (du 
hittar mer information om detta i avsnittet om Europeisk volontärtjänst i bilaga I till 
handledningen).  

Varaktighet 

Långtids-EVS 210 till 12 månader, exklusive restid.  

Korttids-EVS: 2 veckor till 2 månader11, exklusive restid.  Korttids-EVS kan göras för aktiviteter 
som omfattar minst tio volontärer som gör sin tjänst tillsammans (grupptjänst) eller omfattar 
minst 50 % eller mer unga med begränsade möjligheterbegränsade möjligheter. 

                                                            
8 Tänk på följande:   

 Gränser för lägsta ålder – deltagarna måste ha uppnått minimiåldern på insatsens startdag. 

 Gränser för högsta ålder – deltagarna får inte vara äldre än den angivna högsta åldern då ansökningsdatumet passerat. 
9 En gruppledare är en vuxen som följer med de ungdomar som deltar i ett ungdomsutbyte för att garantera ett effektivt lärande och deras skydd och säkerhet. 
10

 Långtids-EVS är från 60 dagar, exklusive resdagar. 
11

 Korttids-EVS är upp till 59 dagar, exklusive resdagar. 
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Plats(er) 

En volontär från ett programland måste tjänstgöra i ett annat programland eller i ett 
partnerland i EU:s grannskap. 
 
En volontär från ett partnerland i EU:s grannskap måste tjänstgöra i ett programland. 

Bidragsberättigade 
deltagare 

Unga i åldern 17–30 år12 som är bosatta i landet för den sändande organisationen.  

En volontär får endast delta i en europeisk volontärtjänst13. Undantag: Volontärer som har 
deltagit i en korttids-EVS får delta i ytterligare en europeisk volontärtjänst. 

Antal deltagare Högst 30 volontärer för hela projektet.   

Andra kriterier 

För att bibehålla en tydlig anknytning till det land där det nationella kontoret finns måste minst 
en av de sändande organisationerna eller den mottagande organisationen i varje insats komma 
från det land där det nationella kontor finns till vilket ansökan inges. 

Planeringsbesök Endast för insatser som inbegriper ungdomar med begränsade möjligheter. 
Om projektet omfattar ett planeringsbesök måste följande kriterier för bidragsberättigande 
vara uppfyllda: 

 Planeringsbesökets längd: högst två dagar (exklusive resdagar). 
 Antal deltagare: en deltagare per sändande organisation. Antalet deltagare får 

utökas, förutsatt att alla extra deltagare är volontärer med begränsade möjligheter 
som deltar i verksamheten.  

YTTERLIGARE KRITERIER FÖR BIDRAGSBERÄTTIGANDE FÖR MOBILITETSPROJEKT FÖR PERSONER SOM ARBETAR MED UNGA ELLER 

UNGDOMSFRÅGOR 

Varaktighet 
Från 2 dagar till 2 månader, exklusive restid.  

Är aktiviteten 2 dagar måste de 2 dagarna vara i följd. 

Plats(er) 
Verksamheten måste genomföras i ett land där en av de organisationer som deltar i 
verksamheten är baserad.  

Bidragsberättigade 
deltagare 

Inga åldersgränser. Deltagarna, med undantag för lärare och handledare, måste vara bosatta i 
landet för den utsändande eller mottagande organisationen.   

Antal deltagare 
Upp till 50 deltagare (inräknat utbildare och handledare när det är aktuellt) i varje verksamhet 
som planeras inom ramen för projektet.  

Andra kriterier 
För att bibehålla en tydlig anknytning till det land där det nationella kontoret finns måste minst 
en av de sändande organisationerna eller den mottagande organisationen i varje insats komma 
från det land där det nationella kontor finns till vilket ansökan inges. 

 
De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer 
information om detta i del C i handledningen.  

TILLDELNINGSKRITERIER 

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:  
 

                                                            
12 Se fotnoten om åldersgränser. 
13

 Detta gäller för Europeisk volontärtjänst inom ramen för Erasmus+ och tidigare program. 
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Projektets relevans 
(högst 30 poäng) 
 

 Ansökans relevans för 

- insatsens mål (se avsnittet ”Vad är syftet med ett 
mobilitetsprojekt?”), 

- de deltagande organisationernas och enskilda deltagarnas behov och 
mål. 

 I vilken grad projektet  

- omfattar unga med begränsade möjligheter, däribland flyktingar, 
asylsökande och migranter, 

- främjar mångfald, interkulturell och interreligiös dialog, 
gemensamma värderingar gällande frihet, tolerans och respekt för 
mänskliga rättigheter samt projekt som främjar mediakunskap, 
kritiskt tänkande och ungas förmåga till egna initiativ, 

- utrustar personer som jobbar med unga eller ungdomsfrågor med de 
kompetenser och metoder de behöver för att överföra gemensamma 
värderingar för vårt samhälle till unga som är svåra att nå och 
förhindra våldsam radikalisering av unga. 

 Hur ändamålsenlig ansökan är för att 

- skapa inlärningsresultat av hög kvalitet för deltagarna, 

- förstärka de deltagande organisationernas kapacitet och 
internationella räckvidd. 

Kvaliteten på projektets utformning och 
genomförande 
(högst 40 poäng) 
 
 

 Tydlighet, fullständighet och kvalitet i alla faser i ansökan (förberedelse, 
genomförande och uppföljning av mobiliteten). 

 Överensstämmelsen mellan projektets mål och den föreslagna 
verksamheten. 

 Kvaliteten i de praktiska arrangemangen, ledningen och stödsystemen. 

 Kvaliteten i förberedelserna av deltagarna. 

 Kvaliteten i de icke-formella metoder för delaktighet som föreslås och de 
ungas aktiva deltagande i alla nivåer av projektet. 

 Kvaliteten i arrangemang för att erkänna och validera deltagarnas 
inlärningsresultat, och konsekvent användning av europeiska verktyg för 
öppenhet och erkännande. 

 Ändamålsenligheten i åtgärderna för att välja ut eller involvera deltagarna 
i mobiliteten. 

 Om urvalet av volontärer görs utifrån den europeiska solidaritetskårens 
databas i de fall då verksamheterna faller inom ramen för den europeiska 
solidaritetskåren. 

 Om partnerländer är med i projektet, en balanserad representation av 
organisationer från program- och partnerländer. 

 Kvaliteten i samarbete och kommunikation mellan de deltagande 
organisationerna och med andra berörda intressenter. 

Effekt och spridning 
(högst 30 poäng) 
 

 Kvaliteten i åtgärderna för att utvärdera projektets resultat. 

 Projektets potentiella effekt 

- för deltagare och deltagande organisationer under och efter 
projektets livstid, 

- utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i 
projektet, på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå. 

 Ändamålsenligheten och kvaliteten i åtgärderna för att dela projektets 
resultat inom och utanför de deltagande organisationerna 

 
Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. De måste också få minst hälften av de 
högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterier som anges ovan (dvs. minst 15 poäng för 
kategorierna ”projektets relevans” och ”effekt och spridning”, och 20 poäng för kategorin ”kvaliteten på projektets 
utformning och genomförande”). 
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MOBILITETSPROJEKT FÖR UNGDOMAR INOM EUROPEISK VOLONTÄRTJÄNST: STRATEGISKA PROJEKT INOM 

EUROPEISK VOLONTÄRTJÄNST 

Den här typen av projekt hjälper erfarna samordnande organisationer att utveckla projekt som ger systemeffekter på lokal, 

regional, nationell och/eller europeisk nivå. I ett strategiskt projekt används volontärtjänsten strategiskt för att ta itu med 

ett visst känt problem i enlighet med prioriteringarna i Erasmus+-programmet. Som komplement till den ordinarie 

verksamheten kan projektet knyta kontakter med associerade partner som kan förbättra genomförandet och öka 

förutsättningarna att uppfylla projektets strategiska mål. Andra viktiga delar i ett strategiskt projekt inom Europeisk 

volontärtjänst är att öka medvetenheten om hur värdefullt volontärarbetet kan vara, både för ungdomarna själva och för 

samhället, och att bättre erkänna de förvärvade kunskaperna och färdigheterna. 

VAD ÄR ETT STRATEGISKT PROJEKT INOM EUROPEISK VOLONTÄRTJÄNST?  

Projekt som får bidrag ska omfatta följande faser:  

 Förberedelse (här ingår praktiska arrangemang, urval av deltagare, språkliga/interkulturella/uppdragsrelaterade 

förberedelser av deltagarna före avresa).  

 Genomförande av Europeiska volontärtjänstens verksamhet och kompletterande verksamhet.  

 Uppföljning (här ingår utvärdering av Europeiska volontärtjänstens verksamhet, formellt erkännande – när det är 

aktuellt – av deltagarnas inlärningsresultat, samt spridning och användning av projektets resultat för att förbättra 

den strategiska användningen av volontärarbete i organisationen och bland samarbetspartner).  

 

VILKA INSATSER FÅR BIDRAG?  

Europeisk volontärtjänst  

I ett strategiskt projekt inom Europeisk volontärtjänst genomförs volontärtjänstens ordinarie verksamhet14. 

Dessa verksamheter ger unga människor i åldern 17-30 möjlighet att uttrycka sitt personliga engagemang genom obetalt 

volontärarbete på heltid under upp till 12 månader i ett annat land inom eller utanför Europeiska unionen. Ungdomar med 

begränsade möjligheter kan få ytterligare stöd för att ha möjlighet att delta och har även möjlighet att involvera sig under 

en kortare period (från två veckor). Unga volontärer ges möjlighet att bidra till det dagliga arbetet i organisationer som är 

verksamma inom information till ungdomar och ungdomspolitik, ungdomars personliga och sociala utveckling, 

medborgerligt engagemang, social omsorg, inkludering av utsatta grupper, informella utbildningsprogram, IKT- och 

multimediafärdigheter, kultur och kreativitet, utvecklingssamarbete m.m. 

Tack vare partnerskapet mellan programmen Erasmus+ och LIFE kommer unga människor att ges ytterligare möjligheter 
att bidra till skyddet av miljön och klimatet genom att engagera sig i aktiviteter såsom bevakning av arter och habitat, 
deltagande i undersökningar och kontroller, verksamheter för återbeskogning och vård av träd, initiativ för ökad 
medvetenhet bland allmänheten, förebyggande av skogsbränder, identifiering och avlägsning av invasiva främmande arter, 
ekologisk återuppbyggnad, konstruktion av stigar och miljösanering (t.ex. marint avfall). 
 
 

Flera volontärer bör delta i projektet för att åstadkomma ordentliga systemeffekter. Volontärerna kan arbeta antingen 

enskilt eller i grupp.  

Den sökande organisationen ansvarar (eventuellt genom andra deltagande organisationer) för att 

 anordna uppehälle, boende och lokala transporter för volontärer,  

 utforma uppgifter och verksamheter för volontärer som uppfyller Europeiska volontärtjänstens kvalitetsprinciper 

enligt stadgan för Europeisk volontärtjänst,  

                                                            
14 Du hittar mer information om denna aktivitet i avsnittet ”Mobilitetsprojekt för ungdomar och personer som arbetar med unga eller ungdomsfrågor, t.ex. 
ungdomsutbyten, Europeisk volontärtjänst och/eller aktiviteter som anordnas av personer som arbetar med unga eller ungdomsfrågor”. 
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 ge volontärerna kontinuerlig handledning när det gäller arbetsuppgifter och språk, samt administrativt och 

personligt stöd under hela volontärtjänsten med hjälp av en mentor,  

 utföra spridnings- och informationsinsatser,  

 involvera associerade partner i relevanta uppgifter i projektet (inklusive kompletterande verksamhet).  

För verksamheter som faller inom ramen för de tematiska områdena och omfattningen för den europeiska 

solidaritetskåren (dvs. tjänster som varar mellan 2 och 12 månader och som äger rum i ett programland) 

rekommenderas starkt att volontärerna väljs utifrån den europeiska solidaritetskårens databas. 

Kompletterande verksamhet  

Projektet kan innefatta anordnandet av relevanta kompletterande verksamheter för att nå projektmålen och för att öka 

dess systemeffekter. Det kan t.ex. handla om jobbskuggning, möten, workshoppar, konferenser, seminarier, kurser, 

handledning osv. 
 

VILKEN ROLL HAR DE ORGANISATIONER SOM DELTAR I DETTA PROJEKT?  

 Organisationer som deltar i det strategiska projektet ska ha följande roller och uppgifter:  
 

 Sökande organisation: ansvarar för att lämna in ansökan för, underteckna och förvalta bidragsavtalet 
och samordna hela projektet. Den sökande organisationen har också det övergripande ansvaret för att 
genomföra volontärtjänstens verksamhet. Sökanden kan också – men måste inte – fungera som 
sändande eller mottagande organisation. 
 

 Sändande och mottagande organisationer: ansvarar för att genomföra volontärtjänstens verksamhet 
och ge volontärerna stöd under alla faser av projektet.  
 

Associerade partner: Utöver de organisationer som formellt deltar i Europeiska volontärtjänstens verksamhet och innehar 
en giltig ackreditering kan ett strategiskt projekt även involvera associerade partner från den offentliga eller privata sektorn 
som bidrar till specifika uppgifter/insatser eller stöder projektets spridning och hållbarhet. De omfattas inte av några 
avtalskrav eftersom de inte får någon finansiering och betraktas inte som projektpartner. Deras inblandning och roll i 
projektet och olika verksamheter måste dock tydligt beskrivas, liksom hur de kan ge de planerade insatserna mervärde 
genom att investera resurser och know-how.  
 

VILKA KRITERIER ANVÄNDS FÖR ATT BEDÖMA DET HÄR PROJEKTET?  

Här anges de formella kriterier som ett projekt måste uppfylla för att kunna få bidrag från Erasmus+:  

 

ALLMÄNNA KRITERIER FÖR BIDRAGSBERÄTTIGANDE  

 

Vilka deltagande 
organisationer kan få 
bidrag? 

En deltagande organisation kan vara  

 en icke-vinstdrivande organisation, förening, icke-statlig organisation, 

 en europeisk icke-statlig ungdomsorganisation, 

 ett socialt företag,  

 ett offentligt organ på lokal nivå.  

Det kan också vara 

 ett offentligt organ på regional eller nationell nivå15, 

 en sammanslutning av regioner, 

                                                            
15

 I detta sammanhang anses ett offentligt organ på nationell eller regional nivå vara ett offentligt organ som a) tillhandahåller tjänster eller har ett 
administrativt behörighetsområde som omfattar hela det nationella eller regionala territoriet och b) har monopol, i den bemärkelsen att det inte finns några 
andra organ som utövar samma funktioner i landet eller regionen (typiska exempel: ministerier, statliga verk, regionala myndigheter m.fl.). I detta avseende 
utesluts skolor, universitet eller andra organ från denna kategori, även om de har inrättats enligt nationell lagstiftning, och hänförs till offentliga organ på lokal 
nivå.   
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 en europeisk gruppering för territoriellt samarbete, 

 ett vinstdrivande organ som är verksamt inom Corporate Social Responsibility. 

 

De ska vara etablerad i ett programland eller i ett partnerland i EU:s grannskap (regionerna 1–4, se 
avsnittet ”Berättigade länder” i del A i handledningen). 

Vilka kan söka? 

 
Alla deltagande organisationer som är etablerade i ett programland och har en giltig ackreditering 
för samordnande organisationer vid ansökningstidens slut. 
 
Den sökande organisationen måste uppvisa dokumenterade goda resultat när det gäller tidigare 
volontärtjänstverksamhet inom mobilitetsprojekt för unga. Organisationen måste vid minst ett av 
dessa ha agerat samordnande organisation. Sökanden måste under de senaste tre åren före 
ansökningstidens utgång ha deltagit i slutförda projekt inom Aktiv ungdom eller Erasmus + som 
sammanlagt involverade minst sex volontärer inom Europeisk volontärtjänst.  

Antal deltagande 
organisationer  
 

 
En organisation (den sökande) ska anges på ansökningsblanketten.  
 
När mobilitetsinsatserna genomförs måste minst två organisationer (minst en sändande och en 
mottagande organisation) från olika länder delta.  

Verksamhet i programländer: Alla deltagande organisationer måste komma från ett programland. 

Verksamhet med partnerländer i EU:s grannskap: Verksamheten måste innefatta minst en 
deltagande organisation från ett programland och en deltagande organisation från ett partnerland 
i EU:s grannskap. 
 

Ackreditering 
Deltagande organisationer, med undantag för sökanden, måste ha en giltig ackreditering på första 
dagen av den insats som den berörda organisationen är inblandad i.  

Varaktighet projekt 
Från 12 till 36 månader.  

Alla projekt måste avslutas senast den 31 augusti 2020. 

Varaktighet EVS 

 
Långtids-EVS 216 till 12 månader, exklusive restid.  
 
Korttids-EVS: 2 veckor till 2 månader17, exklusive restid.  Korttids-EVS kan göras för aktiviteter som 
omfattar minst tio volontärer som gör sin tjänst tillsammans (grupptjänst) eller omfattar minst 50 
% eller mer unga med begränsade möjligheterbegränsade möjligheter.  
 

Plats(er)  

 
En volontär från ett programland måste tjänstgöra i ett annat programland eller i ett partnerland i 
EU:s grannskap.  
En volontär från ett partnerland i EU:s grannskap måste tjänstgöra i ett programland.  
 

Bidragsberättigade 
deltagare  

 
Unga i åldern 17–30 år som är bosatta i landet för den sändande organisationen. En volontär får 
endast delta i en europeisk volontärtjänst. 
Undantag: Volontärer som har deltagit i en korttids-EVS får delta i ytterligare en europeisk 
volontärtjänst.  
 

Var kan ansökan 
lämnas?  

Till det nationella programkontoret i det land där den ansökande organisationen är etablerad. 

                                                            
16

 Långtids-EVS är från 60 dagar, exklusive resdagar. 
17

 Korttids-EVS är upp till 59 dagar, exklusive resdagar. 
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När ska ansökan lämnas 
in? 

Sökanden måste lämna in sin bidragsansökan senast den 26 april kl. 12.00 (mitt på dagen enligt 
Bryssels tidszon) för projekt som inleds mellan den 1 september samma år och den 31 januari 
följande år.  
 
Det är inte alla nationella programkontor som kan genomföra den här insatsen. Ansökare bör titta 
på det nationella kontorets webbplats för mer exakt information. 
 
Eventuell ytterligare deadline: 
Nationella myndigheter kan organisera en andra ansökningsomgång om outnyttjade medel finns 
kvar, för vilken samma regler som fastställs i denna handledning gäller. De nationella 
myndigheterna informerar om denna möjlighet via sina hemsidor. 
Om en andra omgång organiseras måste sökanden lämna sin bidragsansökan senast den 4 
oktober kl. 12:00 (mitt på dagen enligt Bryssels tidszon) för projekt som inleds mellan den 1 
februari och 31 maj följande år. 
 

Hur söker man? Se del C i handledningen för mer information om hur du ska ansöka. 

Andra kriterier  

 
Ansökan måste inlämnas till det nationella programkontoret i sökandens hemland. 
En organisation kan endast ansöka en gång per ansökningsomgång för strategiska projekt inom 
Europeisk volontärtjänst.  

För att bibehålla en tydlig anknytning till det land där det nationella kontoret finns måste minst en 
av de sändande organisationerna eller den mottagande organisationen i varje EVS-insats komma 
från det land där det nationella kontor finns till vilket ansökan lämnas. 

Planeringsbesök: Endast för insatser som inbegriper ungdomar med begränsade möjligheter.  
Om projektet omfattar ett planeringsbesök måste följande kriterier för bidragsberättigande vara 
uppfyllda: 

 Planeringsbesökets längd: högst två dagar (exklusive resdagar). 
 Antal deltagare: en deltagare per sändande organisation. Antalet deltagare får utökas, 

förutsatt att alla extra deltagare är volontärer med begränsade möjligheter som deltar i 
verksamheten. 

 
De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer 
information om detta i del C i handledningen.  
 

TILLDELNINGSKRITERIER 

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:  
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Projektets relevans 
(högst 35 poäng) 
 

Ansökans relevans för 

- insatsens mål (se avsnittet ”Vad är syftet med ett 
mobilitetsprojekt?”), 

- de deltagande organisationernas och enskilda deltagarnas behov och 
mål, 

- den visade förståelsen för Europeiska volontärtjänstens principer i 
enlighet med EVS Charter, och den strategiska användningen av 
denna insats för att ta itu med en eller flera identifierade utmaningar 
i enlighet med prioriteringarna i Erasmus+-programmet. 

Hur ändamålsenlig ansökan är för att  

- omfatta unga med begränsade möjligheter, däribland flyktingar, 
asylsökande och migranter, 

- främja mångfald, interkulturell och interreligiös dialog, gemensamma 
värderingar gällande frihet, tolerans och respekt för mänskliga 
rättigheter samt projekt som främjar mediakunskap, kritiskt tänkande 
och ungas förmåga till egna initiativ, 

Hur ändamålsenlig ansökan är för att 

- skapa läranderesultat av hög kvalitet för deltagarna, 

- förstärka de deltagande organisationernas kapacitet och 
internationella räckvidd. 

- I fall som inbegriper associerade partner involvera associerade 
partner i relevanta uppgifter. 

Kvaliteten på projektets utformning och 
genomförande 
(högst 30 poäng) 
 
 

 Tydlighet, fullständighet och kvalitet när det gäller de strategiska målen 
med att använda Europeisk volontärtjänst i alla faser av projektansökan 
(förberedelse, genomförande och uppföljning av mobiliteten). 

 Överensstämmelsen mellan projektets strategiska mål och den föreslagna 
verksamheten. 

 Sökandens tidigare erfarenhet med relevans för att nå insatsens mål. 

 Kvaliteten i arrangemang för att erkänna och validera deltagarnas 
inlärningsresultat, och konsekvent användning av europeiska verktyg för 
öppenhet och erkännande. 

 Ändamålsenligheten i åtgärderna för att välja ut eller involvera deltagarna 
i mobiliteten. 

 Om urvalet av volontärer görs utifrån den europeiska solidaritetskårens 
databas i de fall då verksamheterna faller inom ramen för den europeiska 
solidaritetskåren. 

 Kvaliteten på planerna för urval och samarbete med projektpartner. 

Effekt och spridning 
(högst 35 poäng) 
 

 Kvaliteten i åtgärderna för att utvärdera projektets resultat. 

 Projektets potentiella effekt 

- för deltagare och deltagande organisationer under och efter 
projektets livstid, 

- utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i 
projektet, på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå. 

 Ändamålsenligheten och kvaliteten i åtgärderna för att dela projektets 
resultat inom och utanför de deltagande organisationerna 

 
Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. De måste också få minst hälften av de 
högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterier som anges ovan (dvs. minst 17,5 poäng för 
kategorierna ”projektets relevans” och ”effekt och spridning”, och 15 poäng för kategorin ”kvaliteten på projektets 
utformning och genomförande”). 
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VAD MER BEHÖVER JAG VETA OM DENNA INSATS? 

DELTAGARE FRÅN/TILL YTTERSTA RANDOMRÅDEN OCH UTOMEUROPEISKA LÄNDER OCH TERRITORIER 

I enlighet med förordningen för Erasmus+ som pekar på de geografiska begränsningarna för de yttersta randområdena och 
de utomeuropeiska länderna och territorierna, finns särskilda budgetregler för att programmet ska kunna finansiera de höga 
resekostnaderna för deltagare från/till de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna som 
inte täcks av de vanliga budgetreglerna för resor (schablonbelopp i enlighet med avståndet för resan).  
 
Sökande till mobilitetsprojekt kan därmed söka pengar för resekostnader för personer från/till de yttersta randområdena 
och de utomeuropeiska länderna och territorierna under budgetposten ”särskilda kostnader” (upp till 80 % av de totala 
tillåtna kostnaderna. Se ”Vilka regler gäller för finansieringen?”). Sökandena måste kunna styrka att de vanliga 
budgetreglerna (schablonbelopp i enlighet med avståndet för resan) inte täcker 70 % av resekostnaderna för deltagarna. 
 

ÖVRIG INFORMATION 

Du hittar fler obligatoriska kriterier och annan användbar information om den här insatsen i bilaga 1 till handledningen. Du 
bör läsa de relevanta delarna i den bilagan innan du lämnar in din ansökan om bidrag.  
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VILKA REGLER GÄLLER FÖR FINANSIERINGEN?  

Mobilitetsprojektets budget måste vara utformad enligt följande finansieringsregler (i euro):  

A) UNGDOMSUTBYTEN  

Bidragsberättigande kostnader Typ av finansiering Belopp Regel för beviljande 

Resor 

Bidrag till deltagarnas resekostnader, 
inbegripet medföljande personer, från 
ursprungsorten till platsen för 
verksamheten och tillbaka igen 

 

Därtill, om tillämpligt, resekostnader för 
ett eventuellt planeringsbesök 

Schablonbelopp 

För resor på mellan 10 och 99 km:  
20 euro per deltagare 

Baseras på resans längd per deltagare. 
Resans längd ska beräknas med den 
avståndsberäknare som Europeiska 
kommissionen anger18. Sökanden anger 
avståndet för en enkelresa för att 
beräkna beloppet för det EU-bidrag 
som ska stödja tur och retur-resan19. 
 

För resor på mellan 100 och 499 km:  

180 euro per deltagare 

För resor på mellan 500 och 1 999 km:  

275 euro per deltagare 

För resor på mellan 2 000 och 2 999 km:  

360 euro per deltagare 

För resor på mellan 3 000 och 3 999 km:  

530 euro per deltagare 

För resor på mellan 4 000 och 7 999 km:  

820 euro per deltagare 

För resor på minst 8 000 km:  

1 300 euro per deltagare 

Tillägg för dyra 
inrikesresor 

Extra stöd  

 för en tur-och-retur-resa till en 
större knutpunkt/flygplats och/eller 
en tåg-/busstation inom 
ursprungslandet,  

och/eller 

 för en tur-och-retur-resa till en 
avlägset belägen slutdestination 
(från en större knutpunkt/flygplats 
och/eller en tåg-/busstation) inom 

Schablonbelopp 
För inrikesresor som kostar över 225 euro:  

180 euro per deltagare (inklusive medföljande personer) 
per tur-och-retur-resa20 

För dyra inrikesresor över 225 euro 
(per tur-och-retur-resa). Dessa 
kostnader måste dock motiveras i 
ansökan.  

                                                            
18

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
19 Exempel: Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet som äger rum i Rom (Italien), ska sökanden a) beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km), b) välja det tillämpliga reseavståndsintervallet (dvs. mellan 500 och 1 999 
km) och c) beräkna det EU-bidrag som bidrar till deltagarens kostnader för tur och retur-resan Madrid–Rom (275 euro).     
20

 Om detta motiveras i ansökan kan en deltagare ha rätt att få två tillägg för dyra inrikesresor för att delta inom samma mobilitet: ett för att ta sig till en större knutpunkt/flygplats och/eller en tåg-/busstation inom ursprungslandet och ett eller 
flera för att ta sig till en avlägset belägen slutdestination inom mottagarlandet.  

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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mottagarlandet, 

 

Bidrag till 
projektets 
genomförande 

Kostnader som är direkt förknippade 
med genomförandet av mobiliteten  

Schablonbelopp A5.1 per verksamhetsdag per deltagare21 

Baserat på vistelsens längd per 
deltagare (inklusive en resdag före 
respektive efter verksamheten om det 
behövs). 

Bidrag för 
särskilda behov 

Ytterligare kostnader som har direkt 
koppling till deltagare med 
funktionsnedsättning och medföljande 
personer (inklusive reskostnader och 
uppehälle för deltagare och 
medföljande personer, om motiverat 
och om detta inte redan täcks genom 
budgetkategorierna resor och bidrag till 
projektets genomförande)  

Faktiska kostnader  100 % av bidragsberättigande kostnader 

Villkorligt: Begäran om finansiellt stöd i 
samband med särskilda behov och 
särskilda kostnader måste motiveras på 
ansökningsblanketten 

                                                            
21 Inklusive gruppledare och medföljande personer.  



  
 

18 

 

Särskilda 
kostnader 

Viseringar och viseringsrelaterade 
kostnader, uppehållstillstånd, 
vaccinationer.  

Kostnader för att stödja deltagande för 
unga med begränsade möjligheter för 
att de ska kunna delta på samma villkor 
som andra (exklusive kostnader för 
resor och bidrag till projektets 
genomförande för deltagare och 
medföljande personer).  

Kostnader i samband med inkvartering 
av deltagare under ett planeringsbesök.  

Kostnader för tillhandahållande av 
finansiell garanti, om det nationella 
kontoret begär det. 

Dyra resekostnader för deltagare 
från/till yttersta randområden och 
utomeuropeiska länder och territorier 
(se ”Vad mer behöver jag veta om 
denna aktivitet?”) 

Faktiska kostnader  

Kostnader för finansiell garanti: 75 % av 
bidragsberättigande kostnader 
 
Dyra resekostnader: upp till 80 % av bidragsberättigande 
kostnader. 
 
Övriga kostnader: 100 % av bidragsberättigande 
kostnader 
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B) EUROPEISK VOLONTÄRTJÄNST  

Bidragsberättigande kostnader 
Typ av 

finansiering 
Belopp Regel för beviljande 

Resor 

Bidrag till deltagarnas resekostnader, 
inbegripet medföljande personer, från 
ursprungsorten till platsen för 
verksamheten och tillbaka igen  

 

Därtill, om tillämpligt, resekostnader för 
ett eventuellt planeringsbesök 

Schablonbelopp 

För resor på mellan 10 och 99 km:  
20 euro per deltagare 

Baserat på reseavståndet per deltagare. Resans 
längd ska beräknas med den avståndsberäknare 
som Europeiska kommissionen anger22. Sökanden 
anger avståndet för en enkelresa för att beräkna 
beloppet för det EU-bidrag som ska stödja tur och 
retur-resan23.  
 

För resor på mellan 100 och 499 km:  

180 euro per deltagare 

För resor på mellan 500 och 1 999 km:  

275 euro per deltagare 

För resor på mellan 2 000 och 2 999 km:  

360 euro per deltagare 

För resor på mellan 3 000 och 3 999 km:  

530 euro per deltagare 

För resor på mellan 4 000 och 7 999 km:  

820 euro per deltagare 

För resor på minst 8 000 km:  

1 300 euro per deltagare 

Tillägg för dyra 
inrikesresor 

Extra stöd  

 för en tur-och-retur-resa till en större 
knutpunkt/flygplats och/eller en tåg-
/busstation inom ursprungslandet,  

och/eller 

 för en tur-och-retur-resa till en 
avlägset belägen slutdestination (från 
en större knutpunkt/flygplats 
och/eller en tåg-/busstation) inom 
mottagarlandet, 

 

Schablonbelopp 
För inrikesresor som kostar över 225 euro:  

180 euro per deltagare (inklusive medföljande 
personer) per tur-och-retur-resa24 

För dyra inrikesresor över 225 euro (per tur-och-
retur-resa). Dessa kostnader måste dock motiveras i 
ansökan.  

                                                            
22

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
23

 Exempel: Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet som äger rum i Rom (Italien), ska sökanden a) beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km), b) välja det tillämpliga reseavståndsintervallet (dvs. mellan 500 och 1 999 
km) och c) beräkna det EU-bidrag som bidrar till deltagarens kostnader för tur och retur-resan Madrid–Rom (275 euro).     
24

 Om detta motiveras i ansökan kan en deltagare ha rätt att få två tillägg för dyra inrikesresor för att delta inom samma mobilitet: ett för att ta sig till en större knutpunkt/flygplats och/eller en tåg-/busstation inom ursprungslandet och ett eller 
flera för att ta sig till en avlägset belägen slutdestination inom mottagarlandet.  

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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Bidrag till 
projektets 
genomförande 

Kostnader som är direkt förknippade med 
genomförandet av mobiliteten  

Schablonbelopp 

 

A5.2 per dag per volontär25 

 

Baserat på vistelsens längd per deltagare (inklusive 
även en resdag före respektive efter verksamheten 
om det behövs) 

Individuellt 
bidrag  

”Fickpengar” till volontärer för personliga 
omkostnader  

Schablonbelopp 

 

A5.3 per dag per volontär 

 

Baserat på vistelsens längd per deltagare (inklusive 
även en resdag före respektive efter verksamheten 
om det behövs) 

Språkstöd 

Kostnader i samband med det stöd som 
erbjuds deltagare – före avresa eller under 
verksamheten – för att förbättra deras 
kunskaper i det språk som de kommer att 
använda under volontärtjänsten  

Schablonbelopp 
Endast för verksamhet som varar mellan 2 och 12 
månader 
150 euro per deltagare som behöver språkligt stöd 

Villkorligt: Deltagarna måste ansöka om stöd för det 
undervisningsspråk som används i verksamheten, 
på grundval av deltagarnas behov av språk som inte 
erbjuds av den centrala webbaserade tjänsten  

Bidrag för 
särskilda behov 

Kostnader för uppehälle för medföljande 
personer och resekostnader om motiverat 
och om detta inte redan täcks genom 
budgetkategorin resor. Ytterligare 
kostnader som har direkt koppling till 
deltagare med funktionsnedsättning 
(inklusive reskostnader och uppehälle för 
deltagare och medföljande personer, om 
motiverat och om detta inte redan täcks 
genom budgetkategorierna resor och 
bidrag till projektets genomförande)  

Faktiska 
kostnader  

100 % av bidragsberättigande kostnader 
Villkorligt: Begäran om finansiellt stöd i samband 
med särskilda behov måste motiveras på 
ansökningsblanketten  

                                                            
25 Inklusive medföljande personer för EVS-volontärer med begränsade möjligheter.  
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Särskilda 
kostnader 

Viseringar och viseringsrelaterade 
kostnader, uppehållstillstånd, 
vaccinationer.  

Kostnader för att stödja deltagande för 
unga med begränsade möjligheter för att 
de ska kunna delta på samma villkor som 
andra, inklusive för särskilda förberedelser 
och utökat mentorskap (exklusive 
kostnader för resor och bidrag till 
projektets genomförande för deltagare 
och medföljande personer).  

Kostnader i samband med inkvartering av 
deltagare under ett planeringsbesök.  

Kostnader för tillhandahållande av 
finansiell garanti, om det nationella 
kontoret begär det. 

Dyra resekostnader för deltagare från/till 
yttersta randområden och 
utomeuropeiska länder och territorier (se 
”Vad mer behöver jag veta om denna 
aktivitet?”) 

Faktiska 
kostnader  

 
Kostnader för finansiell garanti: 75 % av 
bidragsberättigande kostnader 
 
Dyra resekostnader: upp till 80 % av 
bidragsberättigande kostnader. 
 
Andra kostnader: 100 % av bidragsberättigande 
kostnader 

 

Villkorligt: Begäran om finansiellt stöd för att täcka 
särskilda kostnader måste motiveras på 
ansökningsblanketten  

 
 

C) MOBILITET FÖR PERSONER SOM ARBETAR MED UNGA ELLER UNGDOMSFRÅGOR  

Bidragsberättigande kostnader Typ av finansiering Belopp Regel för beviljande 

Resor 

Bidrag till deltagarnas resekostnader, 
inbegripet medföljande personer, från 
ursprungsorten till platsen för 
verksamheten och tillbaka igen 

Schablonbelopp 

För resor på mellan 10 och 99 km:  
20 euro per deltagare Baseras på resans längd per deltagare. 

Resans längd ska beräknas med den 
avståndsberäknare som Europeiska 
kommissionen anger26. Sökanden 
anger avståndet för en enkelresa för 
att beräkna beloppet för det EU-bidrag 
som ska stödja tur och retur-resan27.  
 

För resor på mellan 100 och 499 km:  

180 euro per deltagare 

För resor på mellan 500 och 1 999 km:  

275 euro per deltagare 

För resor på mellan 2 000 och 2 999 km:  

360 euro per deltagare 

För resor på mellan 3 000 och 3 999 km:  

                                                            
26

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
27

 Exempel: Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet som äger rum i Rom (Italien), ska sökanden a) beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km), b) välja det tillämpliga reseavståndsintervallet (dvs. mellan 500 och 1 999 
km) och c) beräkna det EU-bidrag som bidrar till deltagarens kostnader för tur och retur-resan Madrid–Rom (275 euro).     

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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530 euro per deltagare 

För resor på mellan 4 000 och 7 999 km:  

820 euro per deltagare 

För resor på minst 8 000 km:  

1 300 euro per deltagare 

Tillägg för dyra 
inrikesresor 

Extra stöd  

 för en tur-och-retur-resa till en 
större knutpunkt/flygplats 
och/eller en tåg-/busstation inom 
ursprungslandet,  

och/eller 

 för en tur-och-retur-resa till en 
avlägset belägen slutdestination 
(från en större knutpunkt/flygplats 
och/eller en tåg-/busstation) inom 
mottagarlandet, 

 

Schablonbelopp 
För inrikesresor som kostar över 225 euro:  

180 euro per deltagare (inklusive medföljande personer) 
per tur-och-retur-resa28 

För dyra inrikesresor över 225 euro 
(per tur-och-retur-resa). Dessa 
kostnader måste dock motiveras i 
ansökan.  

Bidrag till 
projektets 
genomförande 

Kostnader som är direkt förknippade 
med genomförandet av mobiliteten  

Schablonbelopp 
A5.4 per verksamhetsdag per deltagare29. 

Högst 1 100 euro per deltagare30  

Baserat på vistelsens längd per 
deltagare (inklusive även en resdag 
före respektive efter verksamheten om 
det behövs) 

Bidrag för 
särskilda behov 

Ytterligare kostnader som har direkt 
koppling till deltagare med 
funktionsnedsättning och medföljande 
personer (inklusive reskostnader och 
uppehälle för deltagare och 
medföljande personer, om motiverat 
och om detta inte redan täcks genom 
budgetkategorierna resor och bidrag 
till projektets genomförande)  

Faktiska kostnader  100 % av bidragsberättigande kostnader 

Villkorligt: Begäran om finansiellt stöd i 
samband med särskilda behov och 
särskilda kostnader måste motiveras på 
ansökningsblanketten 

                                                            
28

 Om detta motiveras i ansökan kan en deltagare ha rätt att få två tillägg för dyra inrikesresor för att delta inom samma mobilitet: ett för att ta sig till en större knutpunkt/flygplats och/eller en tåg-/busstation inom ursprungslandet och ett eller 
flera för att ta sig till en avlägset belägen slutdestination inom mottagarlandet.  
29

 Inklusive utbildare, kontaktpersoner och medföljande personer 
30 Inklusive utbildare, kontaktpersoner och medföljande personer  
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Särskilda 
kostnader 

Viseringar och viseringsrelaterade 
kostnader, uppehållstillstånd, 
vaccinationer 

Kostnader för att tillhandahålla en 
finansiell garanti om det nationella 
kontoret begär det 

Dyra resekostnader för deltagare 
från/till yttersta randområden och 
utomeuropeiska länder och territorier 
(se ”Vad mer behöver jag veta om 
denna aktivitet?”) 

Faktiska kostnader  

Kostnader för finansiell garanti: 75 % av 
bidragsberättigande kostnader 
Dyra resekostnader: upp till 80 % av bidragsberättigande 
kostnader. 
Andra kostnader: 100 % av bidragsberättigande 
kostnader 
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D) STRATEGISK EUROPEISK VOLONTÄRTJÄNST  

Bidragsberättigande kostnader 
Typ av 

finansiering 
Belopp Regel för beviljande 

Resor 

Bidrag till deltagarnas resekostnader, 
inbegripet medföljande personer, från 
ursprungsorten till platsen för 
verksamheten och tillbaka igen  

 

Därtill, om tillämpligt, resekostnader för 
ett eventuellt planeringsbesök 

Schablonbelopp 

För resor på mellan 10 och 99 km:  
20 euro per deltagare 

Baserat på reseavståndet per deltagare. Resans 
längd ska beräknas med den avståndsberäknare 
som Europeiska kommissionen anger31. Sökanden 
anger avståndet för en enkelresa för att beräkna 
beloppet för det EU-bidrag som ska stödja tur och 
retur-resan

32
.  

 

För resor på mellan 100 och 499 km:  

180 euro per deltagare 

För resor på mellan 500 och 1 999 km:  

275 euro per deltagare 

För resor på mellan 2 000 och 2 999 km:  

360 euro per deltagare 

För resor på mellan 3 000 och 3 999 km:  

530 euro per deltagare 

För resor på mellan 4 000 och 7 999 km:  

820 euro per deltagare 

För resor på minst 8 000 km:  

1 300 euro per deltagare 

Tillägg för dyra 
inrikesresor 

Extra stöd  

 för en tur-och-retur-resa till en större 
knutpunkt/flygplats och/eller en tåg-
/busstation inom ursprungslandet,  

och/eller 

 för en tur-och-retur-resa till en 
avlägset belägen slutdestination (från 
en större knutpunkt/flygplats 
och/eller en tåg-/busstation) inom 
mottagarlandet, 

 

Schablonbelopp 
För inrikesresor som kostar över 225 euro:  

180 euro per deltagare (inklusive medföljande 
personer) per tur-och-retur-resa

33
 

För dyra inrikesresor över 225 euro (per tur-och-
retur-resa). Dessa kostnader måste dock motiveras i 
ansökan.  

                                                            
31

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
32

 Exempel: Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet som äger rum i Rom (Italien), ska sökanden a) beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km), b) välja det tillämpliga reseavståndsintervallet (dvs. mellan 500 och 1 999 
km) och c) beräkna det EU-bidrag som bidrar till deltagarens kostnader för tur och retur-resan Madrid–Rom (275 euro).     
33

 Om detta motiveras i ansökan kan en deltagare ha rätt att få två tillägg för dyra inrikesresor för att delta inom samma mobilitet: ett för att ta sig till en större knutpunkt/flygplats och/eller en tåg-/busstation inom ursprungslandet och ett eller 
flera för att ta sig till en avlägset belägen slutdestination inom mottagarlandet.  

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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Bidrag till 
projektets 
genomförande 

Kostnader som är direkt förknippade med 
genomförandet av mobiliteten  

Schablonbelopp 

 

A5.2 per dag per volontär34 

 

Baserat på vistelsens längd per deltagare (inklusive 
även en resdag före respektive efter verksamheten 
om det behövs) 

Individuellt 
bidrag  

”Fickpengar” till volontärer för personliga 
omkostnader  

Schablonbelopp 

 

A5.3 per dag per volontär 

 

Baserat på vistelsens längd per deltagare (inklusive 
även en resdag före respektive efter verksamheten 
om det behövs) 

Språkstöd 

Kostnader i samband med det stöd som 
erbjuds deltagare – före avresa eller under 
verksamheten – för att förbättra deras 
kunskaper i det språk som de kommer att 
använda under volontärtjänsten  

Schablonbelopp 
Endast för verksamhet som varar mellan 2 och 12 
månader 
150 euro per deltagare som behöver språkligt stöd 

Villkorligt: Deltagarna måste ansöka om stöd för det 
undervisningsspråk som används i verksamheten, 
på grundval av deltagarnas behov av språk som inte 
erbjuds av den centrala webbaserade tjänsten  

Bidrag för 
särskilda behov 

Kostnader för uppehälle för medföljande 
personer och resekostnader om motiverat 
och om detta inte redan täcks genom 
budgetkategorin resor. Ytterligare 
kostnader som har direkt koppling till 
deltagare med funktionsnedsättning 
(inklusive reskostnader och uppehälle för 
deltagare och medföljande personer, om 
motiverat och om detta inte redan täcks 
genom budgetkategorierna resor och 
bidrag till projektets genomförande)  

Faktiska 
kostnader  

100 % av bidragsberättigande kostnader 
Villkorligt: Begäran om finansiellt stöd i samband 
med särskilda behov måste motiveras på 
ansökningsblanketten  

                                                            
34

 Inklusive medföljande personer för EVS-volontärer med begränsade möjligheter. 
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Särskilda 
kostnader 

Viseringar och viseringsrelaterade 
kostnader, uppehållstillstånd, 
vaccinationer.  

Kostnader för att stödja deltagande för 
unga med begränsade möjligheter för att 
de ska kunna delta på samma villkor som 
andra, inklusive för särskilda förberedelser 
och utökat mentorskap (exklusive 
kostnader för resor och bidrag till 
projektets genomförande för deltagare 
och medföljande personer).  

Kostnader i samband med inkvartering av 
deltagare under ett planeringsbesök.  

Kostnader för att tillhandahålla en 
finansiell garanti om det nationella 
kontoret begär det 

Dyra resekostnader för deltagare från/till 
yttersta randområden och 
utomeuropeiska länder och territorier (se 
”Vad mer behöver jag veta om denna 
aktivitet?”) 

Faktiska 
kostnader  

 
Kostnader för finansiell garanti: 75 % av 
bidragsberättigande kostnader 
 
Dyra resekostnader: upp till 80 % av 
bidragsberättigande kostnader. 
 
Andra kostnader: 100 % av bidragsberättigande 
kostnader 

 

Villkorligt: Begäran om finansiellt stöd för att täcka 
särskilda kostnader måste motiveras på 
ansökningsblanketten  

 

Kostnader för 
kompletterande 
verksamhet 

Kostnader som är direkt kopplade till 
genomförandet av kompletterande 
verksamhet i projektet.  

 

Indirekta kostnader:  

Ett schablonbelopp på högst 7 % av 
bidragsberättigande direkta kostnader får 
beviljas inom ramen för indirekta 
kostnader i form av bidragsmottagarens 
allmänna administrativa kostnader, som 
kan betraktas som hänförliga till de 
kompletterande verksamheterna (t.ex. el 
eller internetkostnader, lokalkostnader, 
kostnader för tillsvidareanställda osv.). 

Faktiska 
kostnader  

Upp till 80 % av bidragsberättigande kostnader. 
Villkorligt: Begäran om finansiellt stöd måste 
motiveras på ansökningsblanketten och motiveras i 
förhållande till de planerade insatserna. 
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Part B – Mobility project for young people and youth workers 

E) BIDRAG TILL PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 

Beloppen beror på i vilket land mobiliteten bedrivs. För projekt som lämnas in av offentliga organ på nationell och regional 
nivå, en sammanslutning av regioner, en europeisk gruppering för territoriellt samarbete, samt en vinstdrivande 
organisation som arbetar med Corporate Social Responsibility (så kallade CSR-företag), ska beloppen nedan sänkas med 
50 %. 
 

 Ungdomsutbyte  
(euro per dag) 

Europeisk 
volontärtjänst 
(euro per dag) 

Mobilitet för 
ungdomsarbetare 

(euro per dag)  

 A5.1 A5.2 A5.4 

Belgien 37 20 65 

Bulgarien 32 17 53 

Tjeckien 32 17 54 

Danmark 40 21 72 

Tyskland 33 18 58 

Estland 33 18 56 

Irland 39 21 74 

Grekland 38 21 71 

Spanien 34 18 61 

Frankrike 37 19 66 

Kroatien 35 19 62 

Italien 39 21 66 

Cypern 32 21 58 

Lettland 34 19 59 

Litauen 34 18 58 

Luxemburg 36 21 66 

Ungern 33 17 55 

Malta 37 20 65 

Nederländerna 39 21 69 

Österrike 39 18 61 

Polen 34 18 59 

Portugal 37 20 65 

Rumänien 32 17 54 

Slovenien 34 20 60 

Slovakien 35 19 60 

Finland 39 21 71 

Sverige 39 21 70 

Storbritannien 40 21 76 

F.d. jugoslaviska republiken 
Makedonien 

28 15 45 

Island 39 21 71 

Liechtenstein 39 21 74 

Norge 40 21 74 

Turkiet 32 17 54 

Partnerland 29 15 48 
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Part B – Mobility project for young people and youth workers 

F) INDIVIDUELLT BIDRAG 

Beloppen beror på i vilket land mobiliteten bedrivs.  

 

  
Europeisk volontärtjänst 

(euro per dag) 
 

 

 A5.3 

Belgien 4 

Bulgarien 3 

Tjeckien 4 

Danmark 5 

Tyskland 4 

Estland 3 

Irland 5 

Grekland 4 

Spanien 4 

Frankrike 5 

Kroatien 4 

Italien 4 

Cypern 4 

Lettland 3 

Litauen 3 

Luxemburg 4 

Ungern 4 

Malta 4 

Nederländerna 4 

Österrike 4 

Polen 3 

Portugal 4 

Rumänien 2 

Slovenien 3 

Slovakien 4 

Finland 4 

Sverige 4 

Storbritannien 5 

F.d. jugoslaviska republiken 
Makedonien 

2 

Island 5 

Liechtenstein 5 

Norge 5 

Turkiet 3 

Partnerland 2 
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Sidan 281 

1. VILLKOR FÖR DELTAGANDE FÖR VOLONTÄRER INOM EUROPEISK VOLONTÄRTJÄNST  

URVAL 

Urvalet av volontärer kan göras av vilken som helst av de organisationer som deltar i projektet (det är oftast den utsändande 
eller samordnande organisationen som gör detta).  
 
Europeisk volontärtjänst är öppen för alla unga, även personer med begränsade möjligheter. Volontärer ska väljas ut på ett 
rättvist, öppet och objektivt sätt, oberoende av deras etniska tillhörighet, religion, sexuella läggning, politiska åsikter osv. 
Det ska inte ställas några krav på tidigare kvalifikationer, utbildningsnivåer, särskilda erfarenheter eller språkkunskaper. Det 
får upprättas en mer specifik profil för volontären om detta är motiverat av typen av uppgifter i verksamheten inom 
Europeisk volontärtjänst eller av projektets sammanhang.  
 
För att underlätta urvalet av EVS-volontärer för mer långsiktiga projekt i EVS-verksamheter som omfattas av den europeiska 
solidaritetskåren (dvs. verksamheter som pågår mellan 2 och 12 månader och som äger rum i ett programland) uppmanas 
EVS-ackrediterade organisationer att välja volontärer från den europeiska solidaritetskårens databas, där alla intresserade 
ungdomar som är beredda att utföra volontärarbete registrerar sina profiler. Urvalsprocessen bör alltid ske i enlighet med 
Europeiska volontärtjänstens och den europeiska solidaritetskårens principer och kvalitetsstandarder. 
 

AVTAL MED VOLONTÄREN 

Före avresan måste varje volontär underteckna ett volontäravtal med den koordinerande organisationen. I avtalet fastställs 
de uppgifter som volontären ska utföra i Europeisk volontärtjänst och vilka inlärningsresultat som planeras och så vidare. 
Som en del av avtalet ska den koordinerande organisationen ge volontären ett informationspaket om Europeisk 
volontärtjänst med information om vad han eller hon kan vänta sig av volontärtjänsten och hur Ungdomspass ska användas. 
När verksamheten är slutförd ska volontären få ett intyg. Volontäravtalet är alltid en intern handling mellan partner och 
volontär men det nationella programkontoret kan be att få se det. 
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ÖVRIGA ÄNDRINGAR I PROGRAMHANDLEDNINGEN 

1. Mobilitetsprojekt för högskolestudenter och högskolepersonal 

Sidan 35 

Fotnot 20: Samarbete om praktikplatser mellan program- och partnerländer planeras inte under 2017, och är inte berättigat 

varken som Erasmus+-bidrag eller som nollbidrag från EU-fonderna. 

Sidan 38 

Den webbplats som anges i fotnot 24: ec.europa.eu/institutions/index_sv.htm ska ersättas med: 

http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sv 

2. Vilka regler gäller för finansieringen? 

Sidan 44 

På ansökningsblanketten för bidrag till mobilitetsprojekt för studenter och personal vid högskolor ska den sökande ange  

 det antal studenter och anställda som väntas delta i mobiliteten, 

 den totala varaktigheten för den planerade mobiliteten. 

De nationella programkontoren i programländerna ska använda dessa uppgifter som utgångspunkt när de beslutar om 

bidrag till sökande för att stödja ett visst antal mobilitetsinsatser, upp till det högsta antal som den sökande har angett.  

 
 

3. Bidrag till projektets genomförande till mottagaren (högskolor eller konsortier): 

Sidan 45 

Högskolor i både program- och partnerländer åtar sig att följa alla principer i stadgan för att skapa mobilitetsprojekt av hög 
kvalitet, däribland att se till att utresande deltagare är väl förberedda, bland annat genom att de har skaffat sig nödvändiga 
språkkunskaper, och ge lämpligt språkligt stöd till inkommande deltagare i mobilitetsprojekt. Det är lämpligt att använda 
högskolornas befintliga anläggningar för språkundervisning. När det gäller mobilitet mellan programländer kan de 
högskolor som kan erbjuda utbytesprojekt av hög kvalitet för studenter och personal, bland annat i fråga om språkligt stöd, 
till lägre kostnader (eller för att de finansieras från andra källor än EU) föra över 50 procent av sitt bidrag till projektets 
genomförande för att finansiera flera mobilitetsprojekt. Flexibilitetsnivån för detta fastställs i bidragsavtalet. 

 

4. C) BIDRAG TILL MOBILITET FÖR PERSONAL 

Sidan 49 (för enkelhets skull anges hela tabellen på nästa sida) 

 

För resor på mellan 10 och 99 km:  
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a. Personalmobilitet mellan programländer: 20 euro per deltagare 
 
b. Personalmobilitet mellan programländer och partnerländer: 0 euro per deltagare 
 
För resor på minst 8 000 km: 
a. Personalmobilitet mellan programländer: 1 300 euro per deltagare 
b. Personalmobilitet mellan programländer och partnerländer: 1 100 euro per deltagare 

C) GRANT SUPPORT FOR THE MOBILITY OF STAFF 

 
Personal ska få ett EU-bidrag för sina kostnader för resa och uppehälle under perioden utomlands enligt följande: 
 

Bidragsberättigande kostnader 
Typ av 

finansiering 
Belopp Regel för beviljande 

Resor 

Bidrag till deltagarnas 
resekostnader, från 
ursprungsorten till 
platsen för 
verksamheten och 
tillbaka igen 

Schablonbelopp 

För resor på mellan 10 och 99 km:  

a) Personalmobilitet mellan 
programländer: 20 euro per deltagare 
b) Personalmobilitet mellan 
programländer och partnerländer: 0 euro 
per deltagare Baseras på resans 

längd per deltagare. 
Resans längd ska 
beräknas med den 
avståndsberäknare 
som Europeiska 
kommissionen anger35. 
Sökanden anger 
avståndet för en 
enkelresa för att 
beräkna beloppet för 
det EU-bidrag som ska 
stödja tur och retur-
resan36 
 

För resor på mellan 100 och 499 km:  

180 euro per deltagare 

För resor på mellan 500 och 1 999 km:  

275 euro per deltagare 

För resor på mellan 2 000 och 2 999 km:  

360 euro per deltagare 

För resor på mellan 3 000 och 3 999 km:  

530 euro per deltagare 

För resor på mellan 4 000 och 7 999 km:  

820 euro per deltagare 

För resor på minst 8 000 km:  
a) Personalmobilitet mellan 
programländer: 1 300 euro per deltagare 
b) Personalmobilitet mellan 
programländer och partnerländer: 1 100 
euro per deltagare 

  

                                                            
35

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
36 Exempel: Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet som äger rum i Rom (Italien), ska sökanden a) beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 
365,28 km), b) välja det tillämpliga reseavståndsintervallet (dvs. mellan 500 och 1 999 km) och c) beräkna det EU-bidrag som bidrar till deltagarens kostnader 
för tur och retur-resan Madrid–Rom (275 euro).     

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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5. Ytterligare stipendier för studenter från målregioner i världen  

Sidan 116 

Ansökningar om finansiering för gemensamma masterprogram kan få upp till 24 ytterligare studentstipendier för hela 
masterkursen (tre antagningar). Dessa extra stipendier erbjuds i enlighet med EU:s utrikespolitiska prioriteringar inom 
högre utbildning och med hänsyn till de berörda partnerländernas olika ekonomiska och sociala utveckling. Stipendierna 
måste tilldelas studenter från de åtta olika regioner som nämns nedan: 
 
 

6. Dubbelfinansiering 

Sidan 250 

Varje projekt som finansieras av EU har rätt att få endast ett bidrag från EU-budgeten till en viss bidragsmottagare. Under 
inga omständigheter får samma kostnader finansieras två gånger genom unionens budget.  
 
För att minimera risken för dubbelfinansiering måste sökanden på relevant plats i ansökningsformuläret ange alla 
eventuella övriga finansieringskällor från vilka stöd mottagits eller till vilka ansökningar lämnats in under året, oavsett om 
det rör sig om samma projekt eller andra projekt, inklusive verksamhetsbidrag. 
 
Identiska eller mycket likartade ansökningar – som lämnas in av samma sökande eller av andra partner i samma konsortium 
– kommer att genomgå en särskild granskning för att utesluta risken för dubbelfinansiering. När det gäller decentraliserade 
ansökningar förvaltade av nationella myndigheter med ansvar för Erasmus+ kommer alla ansökningar som lämnas in två 
eller flera gånger av samma sökande eller konsortium, till samma programkontor eller till olika programkontor, att avslås. 
Ansökningar som är likadana eller som liknar varandra väldigt mycket som lämnas in av andra sökande eller konsortier 
kommer att granskas noggrant och kan också avslås på samma grunder.  
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7. Viktiga datum under projektets livscykel och betalningsvillkor 

Sidan 258 

KA1 – Mobilitet för 
studenter och 
personal vid 

högskolor 

4 månader 
från sista 

ansökningsdag 
för 

inlämnandet 

4 månader från 
sista 

ansökningsdag 
för 

inlämnandet 

Inom 60 
kalenderdagar från 

det nationella 
programkontorets 

mottagande av 
slutrapporten 

2 Ja 

Förfin.: 80 %-20 
% 

Rest: 0 % 

KA2 – Strategiska 
partnerskap på upp 

till 2 år 

4 månader 
från sista 

ansökningsdag 
för 

inlämnandet 

5 månader från 
sista 

ansökningsdag 
för 

inlämnandet 

Inom 60 
kalenderdagar från 

det nationella 
programkontorets 

mottagande av 
slutrapporten 

1 Nej 
Förfin.: 80 % 

Rest: 20 % 

 

8. ECVET 

Sidorna 20, 272, 275, 327 

ECVET:s webbplats som anges på dessa sidor: http://www.ecvet-team.eu/ ska ersättas med:  
http://www.ecvet-secretariat.eu 
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