
Vad erbjuder Erasmus+ Ungdom?

Varför ska ni ansöka om projekt?

Unga och personer som arbetar med unga ges genom Erasmus+ 
Ungdom möjligheter till utbyten, projekt, samarbeten och kompe-
tensutveckling i andra länder.

Ni kommer få möjlighet att genomföra projektledning i praktiken 
samtidigt som ni breddar ert internationella nätverk. Genom att 
ansöka om och genomföra ett projekt kan ni sätta denna värdefulla 
kunskap på ert CV. Ni står för projektidé och genomförande och vi 
ger bidrag för att ni ska kunna genomföra projektet. 



Vad för typ av projekt kan ni genomföra?
Är ni sugna på att möta unga från andra länder? Då är det ett Ungdomsutbyte 
ni ska genomföra. Projektet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag. 
Det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. 
Utbytet kan pågå i 5-21 dagar och vara en blandning av workshops, övningar 
eller diskussioner.

Arbetar ni med unga och vill genomföra seminarier, studiebesök eller ut-
bildningar? Då är det ett projekt inom Kompetensutveckling för dig som jobbar 
med unga ni ska göra. Aktiviteterna kan pågå i 2 dagar till 2 månader och syftar 
till att öka samarbetet och kvaliteten i verksamheten.

Är ni en grupp unga som är sugna på att göra ett avtryck i den lokala demo-
kratin eller som vill vara med och påverka vad som händer i ert lokalsam-
hälle eller i en specifik fråga? Då är det projektformen Projekt för att öka ungas 
delaktighet ni ska söka. Projekten kan pågå mellan 2 till 24 månader där syftet 
är att skapa förutsättningar för unga är att träffa och diskutera med andra unga 
och politiker. 

Är ni en grupp unga som vill genomföra ett projekt med ett internationellt 
perspektiv men på hemmaplan? Då är det Solidaritetsprojekt inom Europeis-
ka solidaritetskåren* ni ska söka. Solidaritetsprojekt kan pågå mellan 2 och 12 
månader och ska bidra till att förbättra lokalsamhället.  

* Europeiska solidaritetskåren är EU:s andra ungdomsprogram som var fram till 2018 en del av Erasmus+ Ungdom.

 



EU-projekt, är inte det jättekrångligt?
Med rätt hjälp kan ni lyckas med er ansökan. Vi på MUCF guidar er gärna 
genom stegen och vad som krävs för att genomföra er ansökan. På mucf.se/
projektetsresa kan ni läsa om våra tips från start till mål.

Nu när ni är intresserade av att veta mer, 
vad är nästa steg?
Vad roligt att ni funderar på att ansöka om EU-medel för att genomföra ett 
projekt. Nästa deadline är redan 23 februari och ansökningsfönstret är öppet. 
Därför råder vi er att ni så snart ni har möjlighet vänder er till oss för vägled-
ning och rådgivning. Ni kontaktar oss på erasmusplus@mucf.se. 

Ta del av projektexempel
Vill ni se konkreta exempel på projekt som är genomförda med medel från 
Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren? Gå in på mucf.se/bidrag/
projektexempel
 
Vi ser fram emot att höra era projektidéer!


	studenter_1
	studenter_2
	studenter_3

