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Så söker du internationella bidrag för att förverkliga 

dina projekt - välkommen till utbildning med MUCF! 

 

 

 

 
Tillsammans med Trans Europe Halles och International Resource Office i 

Lund bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) in 

till utbildning om möjligheterna för organisationer och kommuner att söka 

finansiering för internationella utbyten, volontärprojekt samt demokratisk 

delaktighet och engagemang på europeisk nivå. 

Utbildningen kommer fokusera på målgrupper, ansökningsprocesser och 

bidrag inom EU-programmet Europeiska Solidaritetskåren. Vi kommer 

även att informera om möjligheterna inom EU-programmen Europa för 

medborgarna och Erasmus+ Ung och Aktiv. 

Organisationer som har genomfört projekt kommer att finnas på plats och 

dela med sig av sina erfarenheter och presentera projektexempel. 

Efter utbildningen kommer ni som deltagare att ha kunskap och verktyg 

för att engagera er målgrupp eller verksamhet i internationella projekt. 

Medverkan är kostnadsfri och fika och lunch ingår. Meddela oss eventuella 

kostpreferenser och allergier i samband med din anmälan! 

Datum: tisdagen den 11 februari 2020 

Plats: Kulturen i Lund 

Tid: 09.00-14.00 (lunch 13.00-14.00). Mellan 14.00-15.00 finns möjlighet 

att boka enskilda konsultationer. Ange detta i anmälan under ”Övrigt”. 

Anmälan: https://www2.mucf.se/crs/Registration.do?confId=886, senast 

tisdagen den 4 februari 

Kontakt och information: Johanna Hård, johanna.hard@mucf.se 

 

I samarbete med: 
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Information om EU-programmen 

 

 

Om Europeiska Solidaritetskåren 

Programmet möjliggör för organisationer att driva solidaritetsprojekt 

och engagera ungdomar mellan 18 och 30 år i olika projektformer 

såsom volontärtjänst, praktik och arbete, där de hjälper till i 

samhället. Genom programmet kan även grupper av ungdomar få 

bidrag för att utveckla egna idéer och projekt. 

https://www.mucf.se/EuropeiskaSolidaritetskaren   

 

 

Om Europa för medborgarna 

Europa för medborgarna syftar till att främja demokratisk delaktighet 

bland EU:s medborgare. Programmet ska stimulera reflektion om EU:s 

historia och framtid och samtidigt visa den mångfald som finns i EU. 

Målgruppen för programmet är organisationer utan vinstsyfte i det 

civila samhället och utbildnings-, kultur- och forskningsorganisationer. 

Även kommuner och regionala myndigheter kan delta som 

projektpartner, men inte som sökande organisation. 

https://www.mucf.se/europa-medborgarna   
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Om Erasmus+ 

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete inom 

utbildning, ungdom och sport. Programmet gäller från 2014 och pågår 
fram till 2020. 

MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. 
Universitets- och högskolerådet har hand om utbildningsdelen i 
Erasmus+. Riksidrottsförbundet är kontaktpunkt sportdelen inom 

Erasmus+. 

https://www.mucf.se/erasmus-plus  
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