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FREMTIDEN FOR ERASMUS+

Erasmus+-programmet blev sat i værk i 2014 og har siden skabt 
utallige mobilitets- og samarbejdsmuligheder inden for uddannelse, 
ungdom og idræt. Det har givet deltagerne værdifulde færdigheder 
og erfaringer og hjulpet med at modernisere uddannelses- og 
ungdomsarbejde i Europa.
Det er hensigten, at det nye program (2021-2027) skal være endnu 
mere inkluderende, tilgængeligt og bæredygtigt. Nogle vigtige mål  
er bl.a. at støtte digitaliseringen i europæisk uddannelse og hjælpe 
med at opbygge det europæiske uddannelsesområde.
For at opnå disse mål er det nye program designet til at være lettere 
tilgængeligt for organisationer end nogensinde før. Erasmus-
akkreditering er afgørende for dette mål.
Erasmus-akkreditering er en ny måde at få adgang til 
mobilitetsaktiviteter i det nye program på. Denne brochure 
forklarer, hvordan akkreditering virker, hvem der kan ansøge,  
og hvad fordelene er. 

Erasmus-akkreditering er 
ligesom et medlemskort 
til programmets 
mobilitetshandlinger. 

Organisationer behøver 
kun at blive akkrediteret 
én gang for at modtage 
tilskud til Key Action 1: 
Mobilitetsaktiviteter 
i de syv år, programmet 
varer.



TIL ERHVERVSRETTET GRUND- OG EFTERUDDANNELSE • TIL DAGTILBUD, GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE • TIL ALMEN VOKSENUDDANNELSE OG FOLKEOPLYSNING 3

ALMEN VOKSENUDDANNELSE  
OG FOLKEOPLYSNING  
Herunder formel, uformel og  
ikke-formel voksenuddannelse  
og folkeoplysning

ERHVERVSRETTET GRUND- 
OG EFTERUDDANNELSE  
Herunder erhvervsrettet grund- 
og efteruddannelse samt 
arbejdsbaseret læring  
i alle former.

DAGTILBUD, GRUNDSKOLE 
OG UNGDOMSUDDANNELSE 
Herunder dagtilbud, 
førskoleundervisning, grundskole 
og ungdomsuddannelse.

HVAD DÆKKER 
ERASMUS-AKKREDITERING?

Erasmus-akkreditering giver organisationer 
muligheder for læringsmobilitet i programmets Key 
Action 1. Key Action 1 støtter organisationer i at give 
professionelle og personlige muligheder til elever, 
undervisere og andet undervisningspersonale. 
Hver Erasmus-akkreditering dækker ét af tre 
uddannelsesområder: 

Kvalitetsgaranti 

Når organisationer ansøger 
om Erasmus-akkreditering, indvilliger  
de i at følge nogle Erasmus-
kvalitetsstandarder. 
For akkrediterede organisationer 
er disse standarder en færdiglavet 
opskrift på succes. For deltagere 
er de en kvalitetsgaranti. Du kan 
læse kvalitetsstandarderne ved 
at åbne indkaldelsen til akkreditering 
eller ansøgningsformularen.

UNDERSTØTTEDE 
AKTIVITETER:

Personalemobilitet i dagtilbud, 
grundskole og ungdomsuddannelse, 
erhvervsrettet grund- og  efterud-
dannelse samt almen voksenud-
dannelse og  folkeoplysning

Mobilitet for elever 
på erhvervsuddannelse

Mobilitet for enkeltpersoner 
og grupper af elever i grundskole 
og ungdomsuddannelse
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HVEM KAN ANSØGE?

Ansøgningen er åben for 
organisationer fra programlande.  
Det inkluderer alle EU-medlemslande 
samt en række andre lande, som har 
tilsluttet sig programmet. Her finder 
du en liste over alle programlande 
og deres nationale agenturer: 
https://www.ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/contact_da 
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MANGE FORSKELLIGE SLAGS 
ORGANISATIONER ER 
KVALIFICERET, HERIBLANDT:

Organisationer, der udbyder dagtil-
bud, grundskole og ungdomsuddan-
nelse, erhvervsrettet grund- og 
efteruddannelse og samt almen 
voksenuddannelse og folkeoplysning

Lokale og regionale offentlige 
myndigheder, koordinerende organer 
og andre organisationer, som vare-
tager en rolle i skoleuddannelse, 
erhvervsuddannelse eller 
voksenuddannelse

Virksomheder og andre organisatio-
ner, der er værter for, uddanner eller 
på anden måde samarbejder med 
elever og lærlinge inden for erhvervs-
rettet uddannelse

Besøg dit nationale 
kontors hjemmeside for 
at finde ud af, om din 
organisation kan ansøge!

Har din organisation 
allerede et Erasmus+-
charter for mobilitet inden 
for erhvervsrettet grund- 
og efteruddannelse?

Så har du mulighed for 
at forlænge det indtil 2027 
ved at ansøge om  
Erasmus-akkreditering.  
For organisationer, der 
allerede har et Eras-
mus+-charter for mobilitet 
inden for erhvervsrettet 
grund- og efteruddannelse, 
findes der nu en simplere 
procedure for at få fornyet 
deres akkreditering. Find 
ud af mere ved at læse 
indkaldelsen og ved at kon-
takte dit nationale kontor!

https://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_da
https://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_da
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Besøg dit nationale 
kontors hjemmeside for 
at finde ud af, om din 
organisation kan ansøge!

Har din organisation 
allerede et Erasmus+-
charter for mobilitet inden 
for erhvervsrettet grund- 
og efteruddannelse?

Så har du mulighed for 
at forlænge det indtil 2027 
ved at ansøge om  
Erasmus-akkreditering.  
For organisationer, der 
allerede har et Eras-
mus+-charter for mobilitet 
inden for erhvervsrettet 
grund- og efteruddannelse, 
findes der nu en simplere 
procedure for at få fornyet 
deres akkreditering. Find 
ud af mere ved at læse 
indkaldelsen og ved at kon-
takte dit nationale kontor!

LAV DIN EGEN STRATEGI

Erasmus-akkreditering lader  
dig selv definere dine egne mål 
og giver dig frihed til at vælge, 
med hvilken hastighed du vil 
bevæge dig. Som planen skrider 
fremad, kan du opdatere den, 
så den forbliver relevant.

INVESTERING I FREMTIDEN

Stabil adgang til finansiering 
betyder, at du kan fokusere 
på langsigtede mål. Mobilitet-
saktiviteter kan anvendes til 
gradvist at hæve din organi-
sations undervisnings- og 
læringskvalitet til nye højder.

HVAD ER 
FORDELENE VED 
ERASMUS-
AKKREDITERING?

For at blive akkrediteret skal en organisation 
lave en plan for gennemførelsen af mobilitets-
aktiviteter af høj kvalitet og anvende dem  
til at forbedre sit uddannelsestilbud. 
Når organisationen er blevet akkrediteret, 
kan den drage nytte af følgende fordele: 

STABIL FINANSIERING

Din organisation kan sætte 
sin lid til, at programmet 
støtter jer med finansiering 
af nye mobilitetsaktiviteter 
hvert år.

MULIGHED FOR AT  
VOKSE OG UDFORSKE

Du kan prøve nye slags 
aktiviteter eller samarbejder 
med nye partnerorganisatio-
ner uden at skulle udfylde 
en ny ansøgning hver gang. 



ERASMUS-AKKREDITERING6

TO SLAGS 
ERASMUS-
AKKREDITERING

Hvis du beslutter dig for at ansøge 
om Erasmus-akkreditering, har du 
to valgmuligheder:

ERASMUS-AKKREDITERING TIL 
INDIVIDUELLE ORGANISATIONER
Dette er et standardvalg, hvor din 
organisation ansøger om at modtage 
støtte til sit eget personale eller til elever. 
Det er også muligt at opgradere en 
individuel akkreditering for koordinatorer 
af mobilitetskonsortier, når først du har 
fået nogle værdifulde erfaringer!

ERASMUS-AKKREDITERING  
FOR KOORDINATORER 
AF MOBILITETSKONSORTIER
Akkrediterede koordinatorer af 
mobilitetskonsortier kan lede en 
gruppe af organisationer, som arbejder 
sammen på en fælles plan og arrangerer 
mobilitetsaktiviteter i udlandet. 
Dine konsortiemedlemmer behøver ikke 
selv at være Erasmus-akkrediterede, men 
de skal være fra det samme land som 
din organisation. 

Er du ikke sikker på, om du vil 
ansøge? Der er andre muligheder!
Erasmus-akkreditering er ikke obligatorisk. 
Der er andre måder, at deltage 
i programmet på. Her er nogle alternativer:
• Ansøg om et kort Key Action 1-projekt
•  Tilslut dig et allerede eksisterende 

mobilitetskonsortium
•  Vær vært for deltagere fra en   

partnerorganisation i udlandet
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HVORDAN ANSØGER MAN? 

Ansøgninger sendes til dit lands 
nationale kontor.

Ansøgningsprocessen drejer sig om etable-
ringen af din Erasmus-plan. Planen skal 
redegøre for, hvordan du har i sinde at orga-
nisere mobilitetsaktiviteter, og hvad din 
organisation ønsker at opnå ved at gennem-
føre dem. Din  Erasmus-plan bør dække 
mindst to år frem i tiden. Det kræver ikke en  
ny ansøgning at forlænge den. 

Ansøgningsprocessen er ligetil. Ansøgnings-
skemaet giver dig en skabelon til at lave din 
Erasmus-plan. Hver del indeholder forklaringer 
og vejledninger. 

Se ansøgningsskema her:  
https://webgate.ec.europa.eu/
erasmus-applications

HVORDAN MODTAGER 
MAN TILSKUD?

Hvis din ansøgning bliver godkendt, får du  
adgang til den særlige Key Action 1-finansie-
ringsgenvej. Du kan søge om tilskud hvert år 
ved blot at sende en tilskudsanmodning til dit 
nationale kontor. 

Den gode nyhed er, at en tilskudsanmodning er 
anderledes end en almindelig ansøgning. 
Du behøver kun at indsende basisoplysninger 
som deltagerantal og aktivitetstype for at 
beregne den støtte, du har brug for.

Det nationale kontor fordeler de tilgængelige 
tilskudsmidler blandt akkrediterede organisatio-
ner hvert år. Detaljer om ansøgningsprocessen 
og tildelinger er beskrevet på det nationale 
kontors hjemmeside og i Programguide, som 
bliver udgivet hvert år.

HVAD HVIS MIN ORGANISATION 
ARBEJDER MED MERE END 
ET UDDANNELSESOMRÅDE?

Din organisation kan blive akkrediteret inden for 
mere end et område! I så fald skal du indsende 
en separat ansøgning for hvert enkelt område, 
som du ønsker at blive akkrediteret til.

KAN JEG ANSØGE, HVIS  
MIN ORGANISATION IKKE  
HAR NOGEN ERFARING MED 
ERASMUS+? 

Ja, du kan! Erasmus-akkreditering er åben for 
alle interesserede organisationer. 

Tidligere erfaring inden for Erasmus+ er ikke 
påkrævet. Hvis du ikke er sikker, så spørg dit 
nationale kontor om din organisation 
er kvalificeret.

HVAD HVIS JEG FÅR BRUG 
FOR AT ÆNDRE MIN ERASMUS-
PLAN SENERE HEN?

Omstændigheder ændrer sig, og alle planer er 
nødt til at blive justeret en gang imellem.  
Med Erasmus-akkreditering er det ikke 
noget problem. 
Praktiske detaljer, som f.eks. det præcise antal 
deltagere, destination eller varighed af 
mobilitetsaktiviteter, kan ændres i løbet af 
projektperioden. Du kan også opdatere målene 
i din Erasmus-plan, hvis det er nødvendigt. Dit 
nationale kontor giver dig vejledning om, 
hvordan og hvornår du kan gøre det.

KAN JEG ANSØGE TIL  
NÆSTE ÅR? 

Ja, du kan! En ny indkaldelse til Erasmus-
akkreditering åbner til næste år. 

Hvis din organisation allerede har et Erasmus+-
charter for mobilitet inden for erhvervsrettet 
grund- og efteruddannelse, skal du ansøge 
i 2020, hvis du vil gøre brug af den simplere 
procedure for at forny jeres akkreditering.

SPØRGSMÅL  
OG SVAR

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications


VIL DU VIDE MERE?

Yderligere information og ressourcer  
er tilgængelige herunder: 

Læs reglerne for ansøgning: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_da

Se ansøgningsformularen: 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications

Kontakt dit nationale kontor: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_da
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