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Program

13:00 Välkommen och praktiska frågor

– sessionen spelas in

13:10 Ackreditering: fördelar, begränsningar, krav

– mål
– strategi
– kvalitet

13:45 Frågor och svar

14:00 Ackreditering: planering, rådgivning, ansökan
– tidtabell för ansökan
– praktiska arrangemang för finansieringen

14:15 Fri diskussion

14:30 Sessionen avslutas
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Erasmus+-ackrediteringens syfte, 

fördelar och verksamhetsramar

Paavo Pyykkönen



Erasmus+ 2021–2027

• Beslutet om det nya Erasmus+-programmet har inte ännu fattats

• Kopplat till EU:s långtidsbudget (Polen och Ungern)

• Ackrediteringsansökningar kan skickas ”i förväg”

• Ackrediteringarna blir officiella när programmet har godkänts på lagenligt sätt

• Begäran om finansiering för 2021 vid den första ansökningsomgången i mars
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Varför ackreditering?

• Underlättar långsiktig planering av internationell verksamhet

• Garanterar årlig finansiering för projekt

• Gör det lättare att koppla internationalisering till organisationens strategi

• Ger mer flexibilitet för genomförandet av projekt, när ansökningstiderna inte ställer några 

gränser

• Gör det lättare att framskrida med den valda verksamhetsstrategin

• Minskar byråkratin vid ansökningar

• Underlättar utvecklingen av organisationens ungdomsarbete

• Underlättar byggandet av ett internationellt partnernätverk eller stärkandet av det 

befintliga nätverket
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Ackrediteringens verksamhetsramar

• Kontinuerlig ansökan om ackreditering, den första perioden fram till 31.12.2021

• Beviljad ackreditering är i kraft under hela programperioden (till slutet av 2027)

• Två sätt att ansöka om finansiering för KA1-projekt

• Ackrediterade organisationer lämnar in en begäran om finansiering varje år

• Sökande utan ackreditering ansöker med enskilda ansökningar som normalt

• Organisationen definierar i ackrediteringen vilka projektformer den använder

• Ungdomsutbyten

• Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare (Professional development activities, System development 

and Outreach Activities, Preparatory visits)

• Delaktighetsprojekt för unga (Youth Participation Projects, från 2022)
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Ackrediteringens verksamhetsramar

• En ackrediterad organisation kan inte ansöka om enskilda projekt under KA1

• Finansiering söks med en begäran om finansiering årligen

• Varje ackrediterad organisation får ett stöd på minst 25 000 € per år, om den inte beslutar att inte 

ansöka

• Det maximala årliga beloppet är 100 000 €

• Framöver kan beloppet för det stöd en organisation får påverkas av exempelvis kvalitetspoängen 

för ackrediteringsansökan, planens omfattning, framgångar i tidigare projekt, verksamhetens 

kvalitet, uppnåendet av målen, antalet sökande och den geografiska balansen.

• En ackrediterad organisation 

• kan vara en samarbetspartner i andras KA1-projekt

• kan ansöka om KA2-partnerskapsprojekt

• kan ansöka om Europeiska solidaritetskårens Kvalitetsmärke, skicka och ta emot volontärer samt 

ordna solidaritetsprojekt.
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Ackrediteringens verksamhetsramar

• Ackreditering beviljas enskilda organisationer, verksamhetsplanen kan förverkligas i nätverk 

tillsammans med andra organisationer

• Organisationen administrerar sin budget systematiskt

• Användningen av finansieringen rapporteras i slutet av varje avtalsperiod (slutrapport)

• Avtalsperioderna kan överlappa varandra (projektperiod 18 mån.)

• Organisationen rapporterar om framstegen i projektet och uppfyllandet av kvalitetskraven 

minst en gång under processen (mellanrapport)

• Den nationella byrån granskar, övervakar och ger råd (inspektionsbesök)

• Den strategiska planen kan ändras och utvecklas (NA/ackrediterad org., yes/no)

• Ackrediteringen kan avbrytas (NA/ackrediterad org.)
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Ackrediteringens verksamhetsramar

• En ackrediterad organisation måste ha minst två års erfarenhet av verksamhet inom 

ungdomssektorn

• Ackrediteringen påverkar inte genomförandet av projekt som beviljats tidigare eller projekt 

inom Europeiska solidaritetskåren

• I ackrediteringen definieras inte samarbetspartner eller projektens exakta innehåll

• Ackreditering förhindrar inte ansökningar för enskilda Participation Project-projekt 2021

• Ackreditering kan beviljas även om organisationen inte tidigare genomfört Erasmus +-

projekt

• Organisationens funktionsförmåga under Erasmus+-programperioden 2014–2020 kan 

påverka stödbeloppet eller beviljandet av ackreditering

• Minskar väsentligt mängden administration för organisationer som genomför många 

projekt, är kanske inte till så stor nytta för organisationer som genomför projekt en gång 
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Erasmus+-ackreditering

Strategiskt tillvägagångssätt



Strategisk plan

• Strategisk utvecklingsplan för 3–7 år

- Identifierade behov

- Konkreta mål som anknyter till behoven

- Önskat resultat eller önskad effekt av verksamheten

• Internationell verksamhet passar bra ihop med organisationens grundläggande arbete 

• Planen är realistisk och baserar sig på organisationens förmåga och personalresurser (stort 

är inte automatiskt vackert)

• Strategin kan utvecklas och växa (börja försiktigt, jämför med tidigare verksamhet)

• Målsättningar i linje med organisationens egna strategier samt europeiska politiska 

strategier

17.12.2020 Utbildningsstyrelsen 11



Styrande politiska strategier

• Europeiska unionens ungdomsstrategi – Engage, Connect, Empower

• Youth Goals – 11 mål som ställts upp av ungdomar i Europa
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1. Connecting EU with Youth

2. Equality of All Genders

3. Inclusive Societies

4. Information & Constructive Dialogue

5. Mental Health & Wellbeing

6. Moving Rural Youth Forward

7. Quality Employment for All

8. Quality Learning

9. Space and Participation for All

10. Sustainable Green Europe

11. Youth Organisations & European 

Programmes

• Mål för programmet Erasmus+ och särskilda mål för ackrediteringen 



Särskilda mål för ackrediteringen

• Stärka ungdomars personliga tillväxt och ungdomsarbetarnas tillväxt i sin yrkesroll genom 

informellt lärande inom projekten 

• Stöda ungas sociala samhörighet, aktiva medborgarskap och deltagande i det 

demokratiska beslutsfattandet i samhället

• Stöda utvecklingen av ungdomsarbetet på lokal, regional, nationell, europeisk och 

internationell nivå genom att utöka verksamhetskapaciteten hos organisationer inom 

ungdomsarbete och yrkeskompetensen hos personer som arbetar med unga

• Främja inkludering och mångfald, interkulturell kommunikation samt solidaritet, jämlika 

möjligheter och mänskliga rättigheter som värderingar bland ungdomar i Europa
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Erasmus+-ackreditering

Quality Standards – Vad innebär 

kvalitet i verksamheten?



Basic Principles

• Erasmus+ nya tyngdpunkter 

• Inclusion and diversity – hur beaktas unga som är i en svagare ställning än andra?

• Environmental sustainability and responsibility – beaktas ekologi och 

klimatansvar i verksamheten?

• Virtual cooperation, virtual mobility and blended mobility – vilka virtuella 

element vill man använda eller lära sig att använda i projekten?

• Active participation in the network of Erasmus+ organisations – hur hjälper 

man nya organisationer att komma igång med sin internationalisering eller hur deltar 

man i evenemang ordnade av den nationella byrån?
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Quality Standards – kvalitetskrav

• I genomförandet av projekt tillämpas högklassiga praktiska verksamhetsmodeller i 

administrationen, partnerskapen, projekten och verksamheten med unga

God administration
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• Organisationen har huvudansvaret för planeringen och genomförandet (responsibility, transparency)

• Organisationen genomför projekt i ett jämlikt samarbete med samarbetspartner (partnerships)

• Organisationen ser till att verksamheten är tillgänglig ekonomiskt sett (contributions paid by 

participants)

• Organisationen övervakar och utvärderar projektets utveckling (monitoring and evaluation)

• Organisationen använder respons från deltagarna för att utvecklas (gathering and using participants’ 

feedback)

• Organisationen beaktar projektens resultat i sitt utvecklingsarbete (building capacity and integrating 

results of the activities in the organisation)



Quality Standards – kvalitetskrav

Högklassiga projekt för informellt lärande
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• De praktiska arrangemangen är välplanerade och beaktar säkerhetsföreskrifterna (practical 

arrangements, health, safety and respect of applicable regulation)

• Valet av deltagare har skett på ett öppet sätt och utan diskriminering (selection of participants)

• Deltagarna får tillräckligt med stöd och information för deltagandet, i synnerhet om de har en svår 

livssituation (preparation and support of participants, support to participants of fewer opportunities, 

linguistic support)

• Ungdomarna deltar i planeringen och genomförandet av projekten samt rapporteringen (participatory 

approach; ungdomsutbyten, participation projects)

• Projektens verksamhetsmetoder är inkluderande och bygger på samverkan (participatory methods)

• Lärandet inom projekten identifieras, erkänns, följs upp och synliggörs för deltagarna (definition and 

monitoring of learning outcomes, identification and recognition of learning outcomes)



Quality Standards – kvalitetskrav

Spridande av resultat och information från projektet
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• Man delar med sig av projektens resultat och tillämpar dem inom organisationen, de unga delar med sig 

av sina erfarenheter till andra unga (sharing results within the organisation)

• Man informerar om projektens resultat utanför den egna organisationen och till den stora allmänheten 

(sharing results with other organisations and the public)

• Organisationen informerar andra om Erasmus+-programmets möjligheter och ger finansiärerna 

synlighet (publicly acknowledging European Union funding)



Bedömning

För att en ansökan ska godkännas måste den få minst

• 70/100 poäng

• 50 % av poängen i alla delområden som bedöms
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Bedömningskriterier

• Relevance of the organisation’s profile and experience (max. 20 poäng)

- Organisationens koppling till ungdomsarbetet, den grundläggande verksamhetens lämplighet, 
verksamhetens målgrupper och de uppställda målens kvalitet

• Strategic development (max. 40 poäng)

- I vilken grad målsättningarna är knutna till identifierade behov och EU:s ungdomsstrategi

- Nyttan med verksamheten för organisationen och deltagarna samt dess bredare effekter

- I vilken grad verksamheten är knuten till organisationens grundläggande arbete

- I vilken grad verksamheten är knuten till minst ett av programmets fokusområden (Basic 
Principles) och till Inclusion and Diversity-strategin



Bedömning

Bedömningskriterier

• Quality of management and coordination (max. 40 poäng)

- Hur realistiska, tydliga och genomförbara målen är i förhållande till den sökande 
organisationens resurser

- En modell som jämlikt inkluderar samarbetspartner, involvering av nya aktörer

- Den praktiska verksamhetens kvalitet och säkerhet

- De ungas delaktighet under hela projektet (planering-förberedelser-genomförande-
efteråtgärder)

- Stödjande, identifiering och dokumentation av lärande

- Organisationens sätt att följa uppnåendet av målen och hanteringen av risker

- Spridande av resultat och kunskap inom och utanför organisationen
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Här var mycket information –

Finns det frågor? 



Ansökan om ackreditering

Suvi Vilkki



Så här ansöker du om ackreditering:

Frågor:

• ”Måste man göra allting på nytt? Eller är ”byråkratin” enklare när man redan 

har PIC och OID? Påverkar den nya ackrediteringen de strategiska 

partnerskapsprojekt eller ungdomsutbyten som på grund av coronan flyttats 

till 2021?”
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Så här ansöker du om ackreditering:

• Kontrollera att din organisation har en OID-kod: 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-

registration/screen/home

• Om så INTE är fallet finns anvisningar för skapandet av en OID-kod här:

https://www.oph.fi/sv/program/registrera-dig-som-deltagare-i-programmet-

erasmus
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https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi


Så här ansöker du om ackreditering:

• Ansökningsblanketten finns här: 

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


Så här ansöker du om ackreditering:

Praktiska tips:

1. Öppna blanketten endast i en flik i en webbläsare. På så sätt undviker du att 

informationen försvinner.

2. Bifoga en försäkran (Declaration of Honour) undertecknad av organisationens 

lagliga representant till ansökan.

3. Blanketten sparar varannan sekund automatiskt de uppgifter du matat in.
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Så här ansöker du om ackreditering:

Tidtabell:

• Finansiering redan nästa år 2021? → Ansökan ska påbörjas NU

• DL 1.2.2021 klockan 8 (DL 4.1.2020)

• Gör en lämplig realistisk ansökan för er organisation!

Om man inte hinner kan man också lämna in en ansökan senare, så att man 

kan lämna in en begäran om finansiering från och med 2022.
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Så här ansöker du om ackreditering:

Var kan man få hjälp?

Paavo Pyykkönen

Ysi Valve

Suvi Vilkki 

https://www.oph.fi/sv/program/erasmus-ungdomssektorn-ackreditering

Läs dokument om ackreditering inom ungdomssektorn på engelska:
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-nuorisoalalle-akkreditointi


Rådgivning

Vilket är nästa steg?

Delta i ansökningskliniken den 10 december 2020!

• https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/erasmus-nuorisoalalle-akkreditointi-

hakuklinikka-10122020
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https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/erasmus-nuorisoalalle-akkreditointi-hakuklinikka-10122020


Tack!

Paavo Pyykkönen, Erasmus+ för ungdomssektorn

Ysi Valve, Erasmus+ för ungdomssektorn och Eurodesk

Suvi Vilkki, Erasmus+ för ungdomssektorn

fornamn.efternamn@oph.fi


