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Erasmus-akkreditering 
 
Hvad er en akkreditering? 

 
En Erasmus-akkreditering er en mulighed under EU’s Erasmus+-program, hvor organisationer kan 
søge om en årlig finansiering til at sende elever og personale i udveksling med en forenklet 
ansøgningsprocedure frem til 2027. Det er et redskab for organisationer, der ønsker udveksling og 
samarbejde med andre lande, og planlægger at gennemføre mobilitetsaktiviteter regelmæssigt.  

Akkrediteringer hører under Erasmus-programmet ”nøgleaktion 1” (KA1), der omhandler 
enkeltpersoners mobilitet – men der er også mulighed for at sende flere afsted samtidig.  
 
Hvorfor søge akkreditering?  

 
Med en akkreditering får I nem adgang til bevillinger; I kan nemt søge tilskud til udveksling og 
rejser, uden at skulle lave detaljerede planer og beskrivelser hver gang. Dét giver jer mulighed for at 
afprøve nye aktiviteter, samarbejde med nye partnerorganisationer og generelt teste nye tiltag af 
uden at skulle indsende en ny ansøgning. Dermed kan I fokusere på langsigtede mål og med 
mobilitetsaktiviteter øge kvaliteten af læring og undervisning i jeres organisation.  
 
Hvem kan søge? 

 
Akkrediteringen er en mulighed for aktører der arbejder med formel og ikke-formel uddannelse. Der 
kan søges inden for følgende områder: 

o Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse 
o Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse 
o Almen voksenuddannelse og folkeoplysning (se s. 2) 
o Ungdomsområdet 

 
I kan søge både på jeres organisations egne vegne eller som en del af et konsortium. 
Organisationens størrelse har ingen betydning for sandsynligheden for at blive godkendt. Læs mere 
om hvilke organisationer der kan søge her.   
 
Hvordan søger man? 

 
Du søger akkreditering på den officielle Erasmus+ ansøgningsportal, som du kan finde her. Hos 
NordDanmarks EU-kontor hjælper vi dig gerne igennem hele ansøgningsprocessen, og kan både 
være behjælpelige med vejledning, gennemlæsning, diverse praktiske og indholdsmæssige 
spørgsmål, m.m.  

Næste ansøgningsfrist for at søge Erasmus-akkreditering er i oktober 2023.  

Vil du vide mere? Kontakt international projektkonsulent Maria Sofie Juhl på msj@ndeu.dk eller +45 
6188 0018 for at høre nærmere.  
  

https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/erasmusplus/sog-tilskud/erasmus-akkreditering
mailto:msj@ndeu.dk
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Særligt for organisationer, der arbejder med almen voksenuddannelse og 
folkeoplysning 

 
Inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning er der en lang række organisationer, der kan 
søge akkreditering, som også omfatter organisationer, der arbejder med ikke-formel og uformel 
læring. Følgende organisationer kan søge akkreditering på dette område: 
 
Gruppe 1: Organisationer, der tilbyder formel, uformel eller ikke-formel voksenuddannelse 

o VUC'er, AMU-centre, folkeuniversiteter, kulturcentre, aftenskoler, humanitære organisationer, 
højskoler, paraplyorganisationer inden for sektoren (fx Dansk Folkeoplysnings Samråd) og 
herunder medlemmer af paraplyorganisationerne, museer, biblioteker, NGO'er, sprogcentre, 
private virksomheder, fagforeninger, kriminalforsorgen, oplysningsforbund, teatre og 
kunstforeninger. 

Gruppe 2: Lokale og regionale offentlige myndigheder, koordinerende organer og andre 
organisationer, som varetager en rolle på voksenlæringsområdet 

o Faglige udvalg, interesseorganisationer med opgaver i relation til voksenlæringssektoren, 
offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser, fagforeninger, forskningsinstitutioner, 
kommuner, paraplyorganisationer, universiteter og offentlige centre (f.eks. Center for frivilligt 
socialt arbejde). 

 


