EU:s ungdomsprogram
– effektiva verktyg för
internationella samarbeten

CERV

Bredda ungas kompetenser
med Erasmus+ Ungdom
Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Den
nuvarande programperioden pågår mellan åren 2021–2027. MUCF delar ut bidrag inom
Erasmus+ Ungdom, som syftar till att utveckla ungdomsarbete i Europa med fokus på
inkludering, ungas deltagande, digitalisering och miljö.

Verksamheter och informella grupper av unga

Finansieringen för Erasmus+

kan driva projekt i samarbete med andra länder.

Ungdom ser olika ut beroende på

Det finns olika projektformer såsom ungdomsut-

vad det är för slags projekt. I de

byten, kompetensutveckling för ungdomsledare,

flesta projektbudgeterna ingår

partnerskap för samarbete och projekt för att

kostnaderna för resor, aktiviteter,

öka ungas delaktighet.

utbildningsledare, boende och
extra support för inkludering av
unga med begränsade möjligheter.
Projektet kan ha teman som idrott,
miljö, mänskliga rättigheter eller
ungdomspolitik.

Mer information: mucf.se/bidrag/eu-bidrag/erasmus-ungdom och mucf.se/uppdrag/erasmus

Youthpass

Inkludering

Alla deltagare i projekt inom Erasmus+

Erasmus+ Ungdom och Europeiska soli-

Ungdom och Europeiska solidaritetskåren

daritetskåren syftar till att främja inklude-

har rätt att få ett Youthpass, vilket är ett

ring genom att underlätta tillgången till

certifikat på deltagande och ett verktyg för

programmets möjligheter för unga med

deltagarna att reflektera över sina upplevel-

begränsade möjligheter, det vill säga unga

ser och erfarenheter i projektet. Youthpass

som på grund av olika livssituationer inte

ger deltagarna möjligheten att formulera

har samma möjligheter som sina jämnåriga

vad de har lärt sig och vilka kompetenser

Förutom att programmet prioriterar denna

de har utvecklat. Syftet med Youthpass är

målgrupp så möjliggör den extra finansie-

också att samhället ska få upp ögonen för

ring att söka för verksamheter som plane-

det icke-formella lärandet.

rar driva inkluderingsprojekt.

Europeiska solidaritetskåren
– för internationell utveckling
Europeiska solidaritetskåren är EU:s program som möter upp ungas samhällsengagemang. Detta genom att erbjuda unga i Europa möjligheter att göra nytta i
lokalsamhället och i relation till sina medmänniskor. MUCF fördelar bidrag för
volontär- och solidaritetsprojekt.

Ideella föreningar, kommuner eller vinst-

fickpengar samt vissa verksamhetskostna-

drivande verksamheter kan ansöka om

der. I projektet ingår även försäkring för

Europeiska solidaritetskåren. Inom

volontärerna och en språkkurs online.

volontärprojekt kan verksamheter ta emot

Genom solidaritetsprojekt kan verksam-

eller skicka iväg unga volontärer från Sveri-

heter eller unga själva ansöka om finansie-

ge eller Europa under perioden två måna-

ring för att genomföra ett projekt baserat

der till ett år. Volontärer engagerar sig med

på ungas egna idéer. Projektet ska ske i

aktiviteter som stödjer lokalsamhället och

Sverige och ska drivas av en grupp på minst

främjar solidaritet.

fem ungdomar. Aktiviteterna i projektet ska

I budget för volontärprojekt ingår kostnader för volontärens boende, mat- och

främja solidaritet och bidra positivt till det
lokala samhället.

Mer information: mucf.se/uppdrag/europeiska-solidaritetskaren

Effekter av Erasmus+ Ungdom

jobba i internationella team och i att utveck-

och Europeiska solidaritetskåren

la idéer till konkreta projekt. Studien visar

RAY (Research-based Analysis of European

även att deltagandet skapar ökat intresse

Youth Programmes) är ett europeiskt forsk-

för att vilja lära sig andra språk, ta tillvara

ningsnätverk som undersöker och analyse-

på framtida möjligheter till utbildning och

rar effekterna av att delta i EU-programmen

en ökad visdom om egna färdigheter.

Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidari-

97%
70%
68%

tetskåren. Studien ”Svensk studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2015–2020” visar att
projektledare i Erasmus+ Ungdom utvecklar
färdigheter för ungdomsarbete avseende
icke-formellt och informellt lärande, att

av deltagarna samarbetar bättre i grupp
efter projektet
har fått bättre kunskap om egna
yrkesönskemål och målsättningar
av deltagarna påstår att de har bättre
chanser att få arbete

Öppna och demokratiska
samhällen med hjälp av CERV
CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) är

Projekttiden är vanligtvis mellan

ett nytt EU-program. Med en budget för den

1–2 år. Exempel på aktiviteter

kommande 7-årsperioden på 1,55 miljarder

som kan genomföras är att utbil-

euro är den EU:s största satsning på grund-

da yrkesverksamma, genomföra

läggande rättigheter och demokrati. CERV

kapacitetsbyggande insatser och

möjliggör finansiering till bland annat aktörer

informationsspridning, utbyta goda

i civilsamhället, sociala företag, akademi och

exempel/metoder och/eller bygga

offentliga aktörer, för mer demokratiska och

nätverk inom sitt fokusområde.

inkluderande samhällen.

Exempel på giltiga budgetposter
är personalkostnader, volontärer,
resor och utrustning. Flera av utlysningarna bygger på klumpsummor

Har ni en projektidé eller en samverkan kring ex-

för att förenkla administrationen

empelvis medborgarengagemang, jämställdhet,

och i de flesta fall är det 90%-

stadsutbyten, rasism, diskriminering eller våld,

finansiering, varav 80% betalas ut

så finns det projekt- eller organisationsbidrag att

direkt och resterande efter genom-

söka inom CERV. Har ni några parter som ni sam-

förandet. Det finns oftast ingen

arbetar med redan idag, så är CERV ett bra pro-

övre gräns på hur mycket budget

gram att söka finansiering från eftersom många

som går att söka. Tvärtom är det

utlysningar bygger på just samverkan, nationellt

projektets kapacitet att genomföra

och internationellt.

det arbete i den storlek som önskas

CERV är för dig som arbetar med:
• Demokrati

• Antirasism

• Inkludering

• Rättigheter

• Jämställdhet

• Motverka våld

och att projektet är trovärdigt och
realistiskt som är i fokus.

Mer information:
mucf.se/bidrag/eu-bidrag/cerv

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen Erasmus +, Europeiska solidaritetskåren och CERV

CERV
I samarbete med Eurodesk

