Vedlegg 5 Erasmus+ Forbruk desentraliserte midler 2018
Erasmus+ har som bæresøyler å fremme interkulturell læring, aktiv deltakelse og inkludering for alle
typer ungdom. Dette er hovedfokus i opplæringen av ungdomsarbeidere og ledere, og prioriteres i
søknadsbehandlingen. Resultatene fra forskningsnettverket RAY som Bufdir deltar i, viser at
programmet langt på vei lykkes med dette.
I 2018 ble alle prosjektmidlene delt ut. Antall søknader er på samme nivå som i 2017. Årsaken til at
antallet ikke steg, er fordi vi i 2017 innvilget tre-årige volontørprosjekter til mange av søkerne våre.
Dette var en ny mulighet som det kun ble åpnet for det året. Det betød at mange av
vertsorganisasjonene som årlig har søkt om å motta volontører, ikke trengte å gjøre dette i 2018.
I alt deltok det ca. 2 250 ungdommer i prosjektene i mobilitetsprosjektene. 37 % av disse er
ungdommer med spesielle utfordringer. I medvirkningsprosjektene; Ungdomspolitiske møter, deltok
det ytterligere 614 ungdommer. I opplæring av ungdomsarbeidere var det ca. 550 deltakere, fordelt
på en rekke seminarer og kurs i Norge og i Europa. Sentrale temaer var bl.a. forebygging av voldelig
ekstremisme; integrering av etniske minoriteter og unge migranter; seksuelle minoriteters situasjon;
og ungdoms mentale helse.
I 2018 ble den nye nettsiden lansert, med radikalt endret design. Responsen fra brukerne har vært
god. Eurodesk jobbet spesielt med bl.a. å bygge opp et EuroPeers-nettverk – ungdommer som har
brukt Erasmus+programmet og som nå brukes i informasjonarbeidet overfor andre ungdommer om
mulighetene i programmet.
Tabell 1 Forbruk desentraliserte midler 2018. Avrundete tall i Euro.
Prosjekttype

Tildelt
budsjett

Fordelt til
søkere

Prosentuelt
forbruk

Rest

KA1: Gruppeutveksling

Ungdomsgrupper fra to eller flere land som gjør
aktiviteter sammen i 1-3 uker
1 015 000

1 296 000

128 %

-282 000

KA1: EVS–
volontørtjeneste
1 184 000
KA1: Opplæring
av
ungdomsarbeidere 403 000

911 000

489 000

77 %

121 %

273 000

-86 000

European Voluntary Service: Enkeltungdommer som
arbeider frivillig i utlandet 2-12 måneder, eller
utenlandsk ungdom som kommer til Norge
Kurs, seminarer, konferanser, studieturer,
jobbhospitering
Langsiktig, bredt samarbeid mellom partnere i to eller
flere land for å utveksle er-faringer og utvikle nye
arbeids-metoder – enten innenfor ungdomsfeltet, eller

KA2: Strategiske
partnerskap
619 000

651 000

105 %

-32 000

KA3: Ungdomspolitiske møter

Sum

Beskrivelse

129 000

157 000

122 %

-29 000

3 350 000

3 504 000

105 %

-156 000

tverr-sektorielt mellom ungdoms- og utdanningsfeltet.
Seminarer og konferanser som setter ungdoms-politiske
temaer på agendaen, og hvor ungdom og
beslutningstakere deltar. Kan være rent nasjonale, eller
med deltakere fra to eller flere land.

I tillegg kommer de såkalte TCA-midlene (= Training and Cooperation Activities), som er
opplæringsmidler som disponeres av det nasjonale kontoret for å tilby opplæring- og samarbeidskurs

og –seminarer for ungdomsarbeidere og –ledere i samarbeid med nettverket av nasjonale kontorer.
Dette utgjør ca. € 265 000, men disse midlene kan det fortsatt brukes av frem til 1. juli 2019.
Det vises også til vedlegget «Erasmus+ statistikk tilskudd og fylkesfordeling 2018» som viser antall
søknader, prosjektstøtte og fylkesfordeling.

