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ERASMUSACKREDITERING

FRAMTIDEN FÖR ERASMUS+

Programmet Erasmus+ startades 2014 och har gett många 
möjligheter till utbyten och samarbeten inom områdena för allmän 
utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Programmet har gett 
värdefulla kunskaper och erfarenheter till deltagarna och bidragit till 
att modernisera utbildning och ungdomsverksamhet i hela Europa.
Det nya programmet (2021–2027) är tänkt att vara ännu mer 
tillgängligt, hållbart och öppet för alla. Att stödja övergången till 
digital teknik inom utbildningsväsendet i Europa och att bidra till att 
bygga upp det europeiska utbildningsområdet är viktiga mål.
För att dessa mål ska kunna uppnås har det nya programmet 
utformats så att det ska vara enklare än någonsin för organisationer 
att delta. Erasmusackreditering är avgörande för detta.
Erasmusackreditering är ett nytt sätt att kunna delta i 
utbytesaktiviteter inom det nya programmet. I den här broschyren 
förklarar vi hur ackreditering går till, vem som kan ansöka och vilka 
fördelarna är.  
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Erasmusackreditering 
fungerar som ett 
medlemsskap för att kunna 
delta i utbytesaktiviteter 
inom programmet. 

En organisation behöver 
bara bli ackrediterad en 
gång för att få bidrag  
för utbytesaktiviteter 
inom programområde 1 
under de sju år som 
programmet pågår.
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VUXENUTBILDNING  
Här ingår formell, informell 
och icke-formell 
vuxenutbildning.

YRKESUTBILDNING  
Här ingår grundläggande och fortsatt 
yrkesutbildning och alla former av 
arbetsplatsförlagt lärande.

SKOLUTBILDNING 
Här ingår förskoleverksamhet, 
grundskola och gymnasieskola.

VAD INGÅR I 
ERASMUSACKREDITERING?

Med Erasmusackreditering får organisationer 
möjlighet att delta i utbytesaktiviteter för lärande 
inom programområde 1. Inom programområde 1 
får organisationer stöd för att ge studerande samt 
lärare och annan utbildningspersonal möjligheter 
till kompetensutveckling och personlig utveckling.  
Varje Erasmusackreditering omfattar ett av tre 
utbildningsområden:  

En kvalitetsgaranti  

När organisationer ansöker om 
Erasmusackreditering samtycker de 
till att följa kvalitetsnormerna för 
Erasmus. För de ackrediterade 
organisationerna är normerna en 
nyckel till framgång. För deltagarna 
utgör de en kvalitetsgaranti. 
Kvalitetsnormerna finns att läsa via 
utlysningen om ackreditering eller i 
ansökningsformuläret.

AKTIVITETER SOM KAN  
FÅ BIDRAG:

Personalmobilitet i form av 
jobbskuggning, 
undervisningsuppdrag och kurser

Individuell mobilitet för elever, 
vuxenstuderande och för 
studerande, lärlingar och 
nyutexaminerade inom 
yrkesutbildning 

Gruppmobilitet för elever och 
studerande
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VEM KAN SÖKA?
Ansökan är öppen för organisationer 
från programländerna. 
Programländerna består av samtliga 
EU-länder samt ett antal andra 
länder som har gått med i 
programmet. En fullständig lista över 
programländerna och deras nationella 
programkontor finns här:  
https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/contact_sv  
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MÅNGA OLIKA SORTERS 
ORGANISATIONER KAN SÖKA, 
DÄRIBLAND FÖLJANDE:

Organisationer som bedriver 
skolutbildning, yrkesutbildning 
eller vuxenutbildning

Lokala och regionala myndigheter, 
samordningsorgan och andra 
organisationer som är verksamma 
inom skolutbildning, yrkesutbildning 
eller vuxenutbildning

Företag och andra organisationer 
som tar emot, utbildar eller på annat 
sätt arbetar med studerande och 
praktikanter inom yrkesutbildning

Vill du veta om din 
organisation kan ansöka? 
Välkommen att besöka ditt 
nationella programkontors 
webbplats!

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sv
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sv


FÖR YRKESUTBILDNING • FÖR SKOLUTBILDNING • FÖR VUXENUTBILDNING 5

VÄLJ ER EGEN 
STRATEGI

Med Erasmusackreditering har 
ni frihet att sätta egna mål 
och att välja hur snabbt ni vill 
gå fram. Det går bra att 
uppdatera planen under 
verksamhetens gång så att 
den förblir relevant.

INVESTERINGAR 
FÖR FRAMTIDEN

Med stabil tillgång till 
finansiering kan ni inrikta  
er på långsiktiga mål. 
Utbytesaktiviteter kan 
användas för att gradvis lyfta 
kvaliteten på undervisning och 
lärande inom organisationen 
till nya nivåer.

En organisation som ska ackrediteras behöver 
upprätta en plan för hur de ska genomföra 
utbyten av hög kvalitet och använda dem för  
att förbättra utbildningen. Ackreditering ger 
organisationen flera fördelar:  

STABIL FINANSIERING

Din organisation kan vara 
säker på att få årliga  
bidrag till stöd för nya 
utbytesaktiviteter  
genom programmet.

MÖJLIGHETER ATT VÄXA 
OCH UTFORSKA

Ni kan prova nya typer av 
aktiviteter eller samarbeta med 
nya partnerorganisationer 
– utan att behöva skriva en ny 
ansökan varje gång.  

VILKA ÄR FÖRDELARNA  
MED ERASMUS- 
ACKREDITERING?

Vill du veta om din 
organisation kan ansöka? 
Välkommen att besöka ditt 
nationella programkontors 
webbplats!
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TVÅ TYPER AV  
ERASMUS- 
ACKREDITERING

Om ni beslutar er för att ansöka 
om Erasmusackreditering finns 
det två alternativ:

ERASMUSACKREDITERING FÖR 
ENSKILDA ORGANISATIONER
Detta är standardalternativet. Din 
organisation ansöker om bidrag för sin  
egen personal eller sina egna elever.  
En enskild ackreditering kan  
uppgraderas till en ackreditering för 
konsortiesamordnare när ni har skaffat  
er mer erfarenhet!

ERASMUSACKREDITERING  
FÖR KONSORTIESAMORDNARE
Ackrediterade konsortiesamordnare  
kan leda en grupp av organisationer  
som arbetar med en gemensam plan  
och anordnar utbytesaktiviteter 
utomlands.    
Medlemmarna i konsortiet behöver inte 
själva ha Erasmusackreditering, men de 
måste vara från samma land som den 
samordnande organisationen. 

Inte säker på att du vill ansöka? 
Det finns andra alternativ!
Erasmusackreditering är inte obligatoriskt. 
Det finns andra sätt att delta i 
programmet. Här följer några alternativ:
• Ansök om stöd för ett kortvarigt projekt 

inom programområde 1.
• Gå med i ett konsortium som redan finns.
•  Ta emot deltagare från 

partnerorganisationer utomlands.
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HUR GÖR JAG FÖR 
ATT ANSÖKA?  

Ansökningarna lämnas in till det nationella 
programkontoret i ditt land.

Ansökningsprocessen är inriktad på att upprätta 
en Erasmusplan. I planen beskriver du hur ni 
planerar att organisera utbytesaktiviteterna och 
vad organisationen vill uppnå genom att 
genomföra dem. Erasmusplanen bör omfatta 
minst två år. Den kan förlängas utan att det 
behövs någon ny ansökan.  

Ansökningsprocessen är enkel. 
Ansökningsformuläret ger en ram för att bygga 
upp en Erasmusplan. Varje avsnitt innehåller 
förklaringar och vägledning. 

Här kan du se ansökningsformuläret:   
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/ 
af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

HUR FÅR JAG BIDRAG?

Om din ansökan blir godkänd kan du använda 
dig av det snabbare förfarandet för att söka 
medel inom programområde 1. Du kan då 
söka medel varje år genom att helt enkelt skicka 
in en ansökan om budgetmedel till ditt 
nationella programkontor.  

Detta är goda nyheter eftersom en sådan 
ansökan skiljer sig en hel del från en vanlig 
ansökan. Du behöver bara uppge 
grundläggande information såsom antal 
deltagare och typ av aktiviteter för att 
uppskatta hur mycket medel som behövs.

Det nationella programkontoret fördelar 
tillgängliga medel mellan de ackrediterade 
organisationerna varje år. Mer information om 
ansökan om och tilldelning av budgetmedel 
finns på det nationella programkontorets 
webbplats och i programhandledningen som 
ges ut varje år.

VAD GÄLLER OM MIN ORGANISATION 
ÄR VERKSAM INOM MER ÄN ETT 
UTBILDNINGSOMRÅDE?

En organisation kan ackrediteras för mer än ett 
område! Lämna in en separat ansökan för varje 
område som du söker ackreditering för.

KAN JAG ANSÖKA ÄVEN OM MIN 
ORGANISATION INTE HAR NÅGON 
ERFARENHET AV ERASMUS+? 

Ja, det går bra! Alla intresserade 
organisationer kan ansöka om 
Erasmusackreditering. 

Tidigare erfarenhet av Erasmus+ är inget krav. 
Om du är osäker kan du kontakta ditt nationella 
programkontor för att ta reda på om din 
organisation kan ansöka.

VAD HÄNDER OM JAG BEHÖVER 
ÄNDRA MIN ERASMUSPLAN SENARE?

Omständigheter förändras och alla planer kan 
behöva anpassas då och då. Med Erasmus-
ackreditering är det inget problem.  
Praktiska detaljer – såsom exakt antal 
deltagare, plats eller tidslängd för aktiviteten 
– kan ändras under tiden för genomförandet. 
Det går också att uppdatera målen i 
Erasmusplanen om det behövs. Ditt nationella 
programkontor kan ge vägledning om när och 
hur detta kan göras.

KAN JAG ANSÖKA NÄSTA ÅR?  

Ja, det går bra! Det kommer en ny utlysning 
om Erasmusackreditering varje år. 

FRÅGOR OCH SVAR

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


VILL DU VETA MER?

Mer information och resurser finns nedan:  

Läs Programguiden:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_sv

Se ansökningsformuläret:  
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

Kontakta ditt nationella programkontor:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sv
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