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STYRK DIN ERASMUS+-ANSØGNING SAMMEN MED ANDRE  
 
Har du en god idé til et Erasmus+-projekt, men mangler du sparring og hjælp til, 
hvordan du kommer fra idé til virkelighed? Så er vores workshopforløb noget for dig. 

Central Denmark EU Office tilbyder håndholdt projektrådgivning til din Erasmus+ ansøgning. 
Gennem online individuel projektrådgivning og to fysiske skriveworkshops i Midtjylland, 
hjælper vi dig med at udvikle dit EU-projekt, så det forholder til sig til de krav og kriterier, der 
stilles i EU´s uddannelses- og læringsprogram, Erasmus+. 

Som kontor arbejder vi hver dag med EU-projektrådgivning, så vi ved, hvordan en ok 
ansøgning bliver til en super god ansøgning. Vi ved, at det er en stor mundfuld at give sig i 
kast med en EU-ansøgning, og at det kan være svært at ramme det rigtige EU-sprog, hvis ikke 
man har prøvet det før. Derfor har vi tilrettelagt et forløb, vi mener, vil gavne dig i dit EU-
ansøgningsforløb, og som baserer sig på dine behov.  

Sammen med uddannelses- og kulturaktører får du mulighed for at udveksle erfaringer og 
viden til at kunne planlægge og kvalificere dit eget EU-projekt. At skrive en Erasmus+-
ansøgning er en intensiv og spændende proces, hvor du gennemtænker dit projekt fra A til Z. 
Det er et håndværk, der skal læres. Det er en ny måde at projektudvikle, og når du har været 
igennem en ansøgningsproces, har du fået en ny tilgang til projekter og ansøgning. Og måske 
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er du også blevet projektleder på et spændende EU-projekt, hvis din ansøgning modtager en 
bevilling. 

PROGRAM OG DATOER 

Programpunkt Uddybning Dato 

Afklaring af projektindhold Individuel online 
projektrådgivning 

Start november (aftales 
individuelt) 

Deltagelse i Erasmus+ 
Konference 2021-2027 

Konference arrangeret af 
Styrelsen for Forskning og 
Uddannelse  

30. november 2020 

Workshop 1: 
Ansøgningskriterier, 
partnerskab og 
budgetposter  

Fysisk skriveworkshop i 
Viborg 

Tirsdag den 8. december 
2020 

Projektaktiviteter og 
partnermøde 

Individuel online 
projektrådgivning 

Januar (aftales individuelt) 

Workshop 2: Behov for 
dissemination, impact og 
sustainability  

Fysisk skriveworkshop i 
Viborg eller Aarhus 

Tirsdag den 9. februar 
2021 

Kvalitetssikring af 
ansøgningstekst 

Individuel online 
projektrådgivning 

Slut februar/start marts 
(aftales individuelt) 

 

ER DET DIG, VI LEDER EFTER?  
 
Målgruppe: Workshoppen henvender sig til projektkoordinatorer og samarbejdspartnere 
inden for kultur og uddannelse samt kommunale kultur- og uddannelseskonsulenter, som 
enten allerede er eller skal i gang med at formulere en Erasmus+-ansøgning inden for 
strategiske partnerskaber (KA2). Det er et krav at invitere sin danske samarbejdspartner eller 
ressourceperson med til workshoppen, så du ikke sidder alene og udvikler dit projekt. 
 
Kurset er både for nybegyndere og for mere garvede ansøgere.  
 
Kontakt os: Tag kontakt til os for en snak om jeres projekt, hvis du/I er i tvivl om, hvorvidt 
I er inden for målgruppen til forløbet. Send os en mail, og så starter vi en dialog.  
Vær opmærksom på, at du tilmelder dig et forløb som skitseret oven for, hvor du sammen 
med din arbejdsgruppe i din organisation deltager i individuelle møder såvel som de fælles 
workshops. 
 
Er du interesseret i at deltage i forløbet, så tilmeld dig via linket her, og vi kontakter dig: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AK-
euRLu4kiOMIPdBmnTJ0ovubx0aWFCsfZ8ZdRQowlUOUwxM1dDTEM3VFIxNjhTSFkwSUpXQVZa
Vi4u  
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Udbytte: Kurset hjælper dig igennem din EU-ansøgningsproces og hjælper dig med at udvikle 
dit projekt. Det gør dig i stand til at få produceret velformuleret, velkvalificeret og præcist 
indholdsmæssigt materiale til din EU-ansøgning samt giver dig kompetencer til at arbejde 
europæisk.  
 
Hvem: Forløbet er ledet af EU-rådgivere på Central Denmark EU Office 
Elena Nielsen (uddannelse), Louise Godt (kultur), Julie Jørgensen (uddannelse og kultur) og 
Tarik Kehli (uddannelse og erhverv). 
 
Pris: Forløbet er gratis, men frokost og transport er for egen regning. 
 
VIDEN OG FORBEREDELSE  

Forberedelse: For at du kan få det fulde udbytte af kurset, er det nødvendigt, at du har 
taget stilling til et potentielt projekt og har opbakning fra din ledelse i din organisation. 
Forberedelse inden hver workshop er forventeligt. 

Råd og tips til forberedelse november/december: 
1. Få ledelsesmæssig opbakning til dit EU-projekt 
2. Besvare projektudviklingsskabelon og forbered en to minutters pitch af dit projekt  
3. Læse `Part A: General Information´ side 5 og `Key action 2´side 103 i Erasmus+-

guidelines  
4. Lav et udkast til budgetposter, som skal formidles til interesserede partnere 
5. Udvælge hvilken horisontal og/eller fagspecifik prioritet dit projekt besvarer  
6. Overvej planlægning af ansøgningsproces i Gantt-skema  
7. Identificer hvilke typer af partnere du vil samarbejde med og kontakt dem 

 
Råd og tips til forberedelse januar/februar: 

1. Få styr på de administrative dokumenter og krav 
2. Hav individuelle online møder med dine partnere 
3. Planlægge og invitere dine partnere til et fælles partnermøde  
4. Besvare spørgsmålene i ansøgningsskema, dvs. afsnittende: E. Description of the 

Project, G. Activities H.1 Impact og H.2 Dissemination, dvs. 8-10 sider 
5. Få feedback på din ansøgning 
6. Læse afsnittene`Strategic Partnerships´ og `Dissemination and exploitation of 

Results´ i den opdaterede Erasmus+-guideline 
7. Opbyg projektorganisering og projektaktiviteter  

 
Råd og tips til forberedelse marts/april: 

1. Læse en færdig EU-ansøgning, som har opnået EU-tilskud 
2. Skrive din EU-ansøgning færdig, dvs. ca. 50 sider 
3. Inkluder de relevante politiske dokumenter, som er vigtige for din ansøgning 
4. Få feedback på din ansøgning 
5. Læse og kommentere andres ansøgningsudkast 
6. Læse afsnittene `Part C: Information for Applicants´ og genlæse `Award criteria´ 

side 144 i Erasmus+-guidelines 
7. Gå tjeklisten igennem i afsnit K i ansøgningsskemaet  

 
Få mere viden:  

- Konference Erasmus+ 2021-2027 i København 30. november (tilmeldingsfrist 16. 
november): https://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/2020/erasmus-konference-2020  
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- Seneste Erasmus+-guidelines findes her: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en   

- Erasmus+ på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: 
https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-
projekter/erasmusplus   

- Introduktionsvideoer til Erasmus+: https://vimeo.com/user65093651  
- Central Denmark EU Office´s hjemmeside: https://centraldenmark.eu/  

 
Kommunikation: Vi gør opmærksom på, at forløbet og dets deltagere bliver kommunikeret 
på sociale platforme og Central Denmark EU Office´s hjemmeside og nyhedsbrev. 
 
Vi tager forbehold for programændringer. 
 
 
 
 
 

 


