
Erhvervsrettet 
grund- og 
efteruddannelse

Få tilskud til elevophold, efteruddannelse
og strategisk samarbejde i Europa

MULIGHEDER
Få tilskud til at sende elever 
og nyuddannede faglærte 
på praktik- og skoleophold 
samt undervisere, vejledere, 
internationale koordinatorer, 
administrative medarbejdere 
og uddannelsesansvarlige på 
efteruddannelse i et andet  
Erasmus+ programland.

Ophold for elever og ny- 
uddannede skal have et  
erhvervsrettet sigte og omfatte 
arbejdsrelateret læring fx  
praktikophold i virksomheder, 
værkstedsbaserede under-
visningsforløb, projektarbejde 
eller en kombination af  
ovenstående.

For undervisere og andre 
ansatte er der mulighed for 
praktik, jobshadowing og 
gæstelærerophold.

Formålet med mobilitets- 
ophold er at styrke faglige, 
sproglige og personlige  
kompetencer hos elever og 
medarbejdere samt styrke 
kendskab til god praksis i  
Europa til gavn for  
organisationen.

HVEM KAN DELTAGE?
Organisationer, som arbejder in-
den for erhvervsrettet grund- og 
efteruddannelse kan søge om 
tilskud til at sende elever, 

nyuddannede faglærte og 
medarbejdere på udlands-  
ophold.

Det er muligt at få tilskud til 
medfølgende lærere, hvis der er 
tale om elevophold for helt unge 
eller vanskeligt stillede grupper.

FINANSIERING OG TILSKUD
Der kan søges om tilskud til:
• Administration
• Rejseomkostninger
• Kost og logi
•  Forberedende online sprog-

kurser for elever
•  Ekstraudgifter for deltagere 

med særlige behov

FORMELLE KRAV
Projektperiode: 1-2 år.

Projektstart mellem:  
1. juni - 31. december år 1.

Varighed af ophold:
2 uger - 12 mdr. (ekskl. 
rejsedage) for elevophold
2 dage - 2 mdr. (ekskl.  
rejsedage) for medarbejder-
ophold

En organisation kan søge alene 
og/eller gå sammen med andre 
danske organisationer i et kon-
sortium og indsende en fælles 
ansøgning.

Enkeltpersoner kan ikke søge.

MULIGHEDER
Få tilskud til at indgå et 
strategisk partnerskab på tværs 
af landegrænser, uddannelses- 
sektorer og organisationstyper.  

Et strategisk partnerskab giver 
mulighed for at udveksle god 
praksis og udvikle materialer 
og metoder med organisationer 
i andre europæiske lande.

Et strategisk partnerskab 
kan eksempelvis være et 
netværksprojekt eller et 
udviklingsprojekt.

HVEM KAN DELTAGE?
Alle typer af institutioner, 
organisationer og virksomheder, 
der ønsker at udvikle 
erhvervsuddannelsesområdet 
kan deltage i strategiske  
partnerskaber.

FINANSIERING OG TILSKUD
Der kan søges om tilskud til:
•  Administration og  

implementering af projektet
•  Transnationale projektmøder
•  Arbejdstid til udvikling af 

fx undervisningsmateriale, 
metoder, it-værktøjer mm. 

•  Transnationale lærings- og 
undervisningsaktiviteter

•  Arrangementer der skal  
formidle projektets  
resultater

•  Særlige udgifter til fx  
specialist arbejde og  
teknisk udstyr

•  Ekstraudgifter for deltagere 
med særlige behov

FORMELLE KRAV
Partnerskaber skal involvere 
min. tre partnere fra tre  
forskellige programlande.

En partner ansøger på partner-
skabets vegne som koordinator.

Projektperiode: 1-3 år.

Projektstart mellem:
1. september-31. december år 1.

En organisation kan indgå i 
flere partnerskaber pr. 
ansøgningsrunde.

Send elever og medarbejdere på udlandsophold med Erasmus+

Deltag i europæiske partnerskabsprojekter med Erasmus+
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R

K

 KEY ACTION 1: MOBILITET

 KEY ACTION 2: SAMARBEJDE



ANSØGNINGSFRISTEN FOR TILSKUD

Den årlige ansøgningsfrist for mobilitetsprojekter (Key Action 1) ligger i februar.

Den årlige ansøgningsfrist for strategiske partnerskaber (Key Action 2) ligger i marts.

Et udpluk af de politiske prioriteter  
på erhvervsuddannelsesområdet
•  Styrke kvaliteten af erhvervsuddannelserne
•  Udvikle grund- og efteruddannelsestilbud, der modsvarer  

kompetencebehovet på arbejdsmarkedet
•  Udvikle redskaber, der kan indgå i opkvalificeringen af lærere og  

undervisere
•  Øge anvendelse af arbejdsbaseret læring i erhvervsuddannelserne
•  Styrke iværksætteri og entreprenørskab inden for  

erhvervsuddannelsessektoren
•  Styrke inklusion af særligt udsatte grupper
•  Styrke basale færdigheder, herunder især digitale færdigheder
•  Udvikle innovativ undervisning og pædagogiske materialer
•  Fremme attraktiviteten af erhvervsuddannelserne
•  Fremme anerkendelsen af elevers opnåede kompetencer
•  Understøtte erhvervsuddannelsesinstitutioners internationale  

samarbejde og strategier

SÅDAN ANSØGER DU OM TILSKUD

På vores hjemmeside ufm.dk/erasmusplus/eud guider vi dig igennem alle trin  
til din ansøgning om tilskud fra Erasmus+. Her finder du programregler,  
ansøgningsskema og vejledning samt inspiration til dit projekt.

Har du brug for 
rådgivning og 
vejledning, er du 
velkommen til at 
kontakte os.

Yderligere information om Erasmus+

Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Internationale Uddannelsesprogrammer
Bredgade 40
1260 København K
Tlf. 3544 6200
Mail: eud@ufm.dk
www.ufm.dk/erasmusplus/eud

LANDE DU KAN SAMARBEJDE  
MED I ERASMUS+

Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrig
Grækenland
Holland
Irland
Italien
Kroatien
Letland
Litauen
Luxembourg
Malta
Polen
Portugal
Rumænien
Slovakiet

Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjekkiet  
Tyskland
Ungarn
Østrig

Programlande 
(uden for EU):
Island
Liechtenstein
Norge
Tyrkiet
FYROM (Den 
Tidligere 
Jugoslaviske 
Republik  
Makedonien)

Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram. Programmet  

giver tilskud til europæisk uddannelsessamarbejde inden 

for alle dele af uddannelsesområdet – fra dagtilbud,  

grundskole og ungdomsuddannelse, erhvervsrettet  

grund- og efteruddannelse til videregående uddannelse 

samt voksenuddannelse og ungdomsområdet.

Besøg os på 

ufm.dk/erasmusplus

Hold dig opdateret via nyhedsbrevet Udsyn – Nyt om internationale uddannelsesprogrammer. Abonnér på ufm.dk

Følg os på LinkedIn: Internationale Uddannelsesprogrammer




