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Erasmus+
I samband med EU:s nya långtidsbudget 2021–2027 inleds en ny period för
EU-programmet Erasmus+. Med en nästan fördubblad budget kommer den nya
programperioden erbjuda fler och mer inkluderande möjligheter för européer att
studera, praktisera och få andra erfarenheter utomlands.

Vad är Erasmus+?
Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Målet för programmet är
att stödja den utbildningsmässiga, yrkesmässiga och personliga utvecklingen för personer
som är aktiva på områdena för utbildning, ungdomsfrågor och idrott i och utanför Europa
och därigenom bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning och till
att stärka den europeiska identiteten. Erasmus+ är öppet för många olika typer av enskilda deltagare och organisationer, men vem som får delta varierar mellan olika projekt och
länder.

Det nya programmet omfattar liksom föregående programperiod de tre
politikområdena utbildning, ungdomsfrågor och idrott, och har följande
särskilda mål:
A. Främja enskilda personers mobilitet i utbildningssyfte, liksom samarbete,
inkludering, spetskompetens, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken på utbildningsområdet.
B. Främja ungas mobilitet i utbildningssyfte inom icke-formell utbildning
och ungas aktiva deltagande, liksom samarbete, inkludering, kreativitet och
innovation på organisationsnivå och inom politiken på ungdomsområdet.
C. Främja mobilitet i utbildningssyfte för idrottsinstruktörer och personal,
liksom samarbete, inkludering, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken på idrottsområdet.

De särskilda målen uppnås genom tre programområden (Key Actions):
1. Mobilitet: kompetensutveckling, fortbildning och erfarenhetsutbyten
för personal, studier och praktik för elever och studenter, ungdomsutbyten,
youth participation activities, med mera (Key Action 1, KA1).
2. Partnerskap för samarbete: partnerskap och utvecklingsprojekt
mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer, gräsrotsorganisationer, folkhögskolor, företag, organisationer som arbetar med unga, med
mera. (Key Action 2, KA2).
3. Stöd för policyförändring: olika verktyg, metoder och arbetssätt för
strategisk utveckling på europeisk policynivå (Key Action 3, KA3).
(Ej tillämpbart inom ungdomsdelen)
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Vad är nytt för programperioden
2021–2027?
Den nya programperioden för Erasmus+ förväntas tredubbla antalet
deltagare från 4 miljoner i förra programperioden till 12 miljoner.
Programmet har en total budget på över 23,4 miljarder euro.
I korthet förväntas det nya Erasmus+ vara mer inkluderande,
öppnare, bredare, samt mer framsynt och internationellt.
Programmet fokuserar på att göra det enklare och mer tillgängligt
för människor med färre möjligheter, och för små gräsrotsorganisationer att delta, samt att utveckla det europeiska området för
utbildning.

Nya möjligheter med Erasmus+
Det nya programmet har en tonvikt på inkludering och åtgärder
som främjar deltagande för personer med sämre förutsättningar.
Erasmusackreditering inom alla utbildningsområden i programområde 1 införs för att förenkla organisationers kontinuerliga
deltagande i programmet.
Tre nya initiativ som initierades under förra programperioden finansieras nu inom ramen för Erasmus+:
DiscoverEU, Europauniversitet och Center för yrkesmässig spetskompetens.

Erasmus+ ackreditering
Erasmusackreditering är ett nytt sätt för organisationer att enkelt
delta i utbytesaktiviteter under hela programperioden, och syftar
till att gå från enskilda projekt till mer långsiktig och strategisk
planering för internationellt utbyte och samarbete.
Ackrediteringen fungerar som en typ av ”Erasmus-medlemskap”
och ger organisationer möjlighet att delta i utbytesaktiviteter för
lärande inom programområde 1. Erasmusackreditering ges separat
inom de fyra områdena skola, yrkesutbildning, vuxnas lärande
samt ungdomsområdet.

DiscoverEU
Initiativet erbjuder 18-åringar möjlighet att upptäcka Europa och få nya
erfarenheter. 700 miljoner har avsatts för 1,5 miljoner europeiska ungdomars möjlighet att resa i Europa. Med ett resekort erbjuds de utvalda en
unik möjlighet att resa runt i Europa, lära sig om dess mångfald och
kulturarv, träffa nya vänner och utforska sin europeiska identitet.
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Erasmus+ i siffror
Deltagare: 12 miljoner
Total budget: Cirka 23,4 miljarder euro
Utbildning: 83 %
Ungdomsfrågor: 10,3 %
Idrott: 1,9 %
Källa: Preliminär överenskommelse om
Erasmus+ för programperioden 2021–2027.
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Europauniversitet
Initiativet syftar till att ge stöd till långsiktigt strukturella och strategiska
samarbeten mellan universitet i olika EU-länder för att bygga upp nätverk av
“europeiska universitet”. Tanken är att samla en ny generation kreativa
människor som kan samarbeta över språk-, lands- och ämnesgränser för att ta
itu med samhällsutmaningar och kompetensbrister i EU. Initiativet Europauniversitet är ett av EU:s huvudinitiativ i arbetet med att skapa ett europeiskt
område för utbildning.

Center för yrkesmässig spetskompetens
Initiativet syftar till att stötta inrättandet och utvecklingen av transnationella
samarbetsplattformar som kopplar samman lokalt förankrade yrkeskunskapscentrum på europeisk nivå. Dessa center för yrkesmässig spetskompetens ska
fungera som världsledande referenspunkter och driva på kvalitet och innovation
inom området för yrkesutbildning, samtidigt som de stödjer övergripande
strukturella förändringar och den socioekonomiska politiken i EU.
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Länkar och kontaktuppgifter
Svenska programkontor
Universitets- och högskolerådet (UHR) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) är Sveriges nationella kontor för Erasmus+. UHR ansvarar
för utbildningsområdet och MUCF för ungdomsområdet.

Erasmus+ Utbildning (UHR)

Erasmus+ Ungdom (MUCF)

Universitets- och högskolerådet
Box 4030
171 04 Solna

Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor
Box 206
351 05 Växjö

Besöksadress: Solna strandväg 132 B
Telefon: 010-470 03 00 (växel)
E-post: erasmusplus@uhr.se
Mer information finns på
www.utbyten.se/program/erasmus/

Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00 (växel)
E-post: erasmusplus@mucf.se
Mer information finns på MUCF:s
webbsida: www.mucf.se/erasmus-plus

Officiella EU-webbplatser
EU-kommissionens webbplats för Erasmus+:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_sv
På europeisk nivå förvaltas Erasmus+ av kommissionens genomförandeorgan
för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA).
EACEA:s webbplats för Erasmus+:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
Projektdatabasen för Erasmus+:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/
keyword=&matchAllCountries=false

Inspiration
UHR har tagit fram en Sverigekarta som visar kommuners engagemang för internationellt samarbete. Kartan ger en överblick av antalet beviljade ansökningar om
bidrag för internationella samarbeten och utbyten som kommuner har gjort inom
skola, yrkesutbildning och vuxenutbildning, däribland Erasmus+ projekt.
UHR:s Sverigekarta: https://www.utbyten.se/inspiration/sverigekartan/
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Faktablad om EU-finansiering
Göteborgsregionens faktablad om EU-finansiering syftar till att ge kortfattad och målgruppsanpassad information om EU:s strukturfonder och
sektorsprogram inom ramen för den nya programperioden 2021-2027.
Faktabladen vänder sig till tjänstepersoner i Göteborgsregionen.
Detta faktablad publicerades i mars 2021.

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

www.goteborgsregionen.se
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