http://euroguidance.se
Superbra hemsida som visar nästan alla möjligheter:)
Intercity Youth Network – http://intercityyouth.eu
InterCity Youth Network är ett europeiskt nätverk som representerar
kommuner som aktivt deltar i ungdomsarbete. Genom kunskapsdelning ,
ömsesidigt lärande och policyutveckling , strävar vi efter att förbättra
kvaliteten och läget för ungdomsarbetet i Europa.
MUCF
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet
som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets
förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt
samarbete.
MUCF är den statliga myndighet som har ansvar bland annat för den
nationella ungdomspolitiken. De bistår alltid med konstruktiva råd och tips till
dem som vill ansöka om och genomföra ett utbyte och det är också de som
behandlar de allra flesta ansökningar. Gå gärna in och titta på deras hemsida,
www.mucf.se. MUCF är också ett nationellt EuroDesk-kontor
(www.eurodesk.eu) och ansvarar därigenom för den samlade informationen
om EU och de möjligheter som finns för ungdomar att ta del av olika projekt
och utbildningar, etc.
Utbyten – www.utbyten.se
På utbyten.se hittar du information om de program och aktiviteter som hör till
Universitets- och högskolerådets verksamhet och uppdrag att informera om
och ge stöd till internationellt samarbete och utbyte.
Universitets- och högskolerådet har bland annat i uppdrag främst från
Utbildningsdepartementet, Europeiska kommissionen och Nordiska
ministerrådet att samordna och föra ut ett antal EU-program, samt en del
andra internationella program för samarbeten och utbyten.
Tillt
Tillt deltar aktivt i det internationella nätverket för artistic interventions
Creative Clash. Under 2015 har Tillt ett uppdrag från Västra
Götalandsregionen där de ska fungera som en stödorganisation för
kulturverksamheter i Västra Götaland som planerar ett ansökningsarbete till
EU.

Access Europa – Drivs av Intercult – www.intercult.se
Plattformen ACCESS EUROPA är ett forum för internationell
omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av
internationella projekt. Plattformen ger sina medlemmar möjlighet att vara
mer aktiva i europeiska sammanhang och att skapa fler framgångsrika projekt
genom ansökningar till EUs kulturprogram och andra europeiska och
internationella stödformer.
Temaunga
Temagruppen drivs med pengar från ESF-rådet, Europeiska Socialfonden, i
samarbete med Arbetsförmedlingen, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, Tillväxtverket, Försäkringskassan, Skolverket, Nordens
Välfärdscenter, Kronofogden samt Sveriges Kommuner och Landsting. Det
övergripande gemensamma syftet är att samverka för att motverka strukturer
som hindrar ungas etablering på arbetsmarknaden.
Samlar in och delar erfarenheter från arbetsmarknadsprojekt för unga inom
Europeiska Socialfonden.
Europa Direkt Kontor – Skaraborg – EuroDesk
Europa Direkt-kontorens uppgift är att förmedla information och uppmuntra till
diskussion om EU. Europa Direkt ska tillhandahålla kostnadsfri information
och föreläsningar till enskilda individer, organisationer och företag.
EuroDesk – Informerar om EU med fokus på ungas studier, arbete och
volontärtjänst.
EuroDesk ansvarar för den Europeiska ungdomsportalen som vänder sig
direkt till unga människor som vill ut i Europa. Målgruppsanpassad och
lättillgänglig information till unga – om mobilitet och EU. Arbetet samordnas
av huvudkontoret EuroDesk Brussels Link i Bryssel.
EARLALL (nätverk)
The European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong
Learning (Västra Götalandsregion är medlem i nätverket)- för närvarande
omfattas samarbetet av 16 regionala och lokala myndigheter som syftar till att
påverka EU: s politik och att samarbeta i projekt för livslångt lärande.
EARLALL anser att regionala och lokala myndigheterna har en framträdande
roll i utformningen och genomförandet av strategier för livslångt lärande och
arbetspolitik eftersom de är i direkt kontakt med medborgarna,
utbildningsinstitutioner och affärsmiljö .
(currently includes the co-operation of 16 regional and local authorities aiming
to influence European policy and to co-operate in projects in the field of
lifelong learning.

The ERY Network är ett regionalt nätverk som startades 2007 med syftet att
öka ungdomars deltagande, inflytande och kulturella utbyte. Detta avtal kring
ungdomspolitik har undertecknats av the Aquitaine Region (France), Lower
Silesia Region (Poland), Emilia-Romagna Region (Italy), Gozo Region
(Malta), Hessen Region (Germany), Pays de la Loire Region (France),
Västra-Götaland Region (Sweden), Valencia Region (Spain), Wales Region
(Great Britain) and Wielkopolska Region (Poland)
Westum (nätverk)
Westum är ett nätverk för vuxenutbildning – lärcenter – i samverkan för
utlands utbyte/praktik – 2015 fick 225 platser för utbyte i Europa inom
Erasmus Plus. Alla utbyten måste hända innan Maj 2017. Även anställda kan
delta.
Skara, Falköping, Töreboda, Vara, Hjo, Tidaholm, Grästorp, Falköping,
Mariestad, Lidköping, Gullspång, Essunga – är redan med i nätverket.
SERN – (nätverk)
SERN är det viktigaste gränsöverskridande nätverket i Europa som främjar
förbindelserna i ett flerperspektiv mellan norra och södra Europa och i
synnerhet mellan Sverige och Italien
Den Globala Skolan
Beskriver sitt mål att ’på ett nära och effektivt sätt stärka skolans möjlighet att
utbilda morgondagens vuxna i att ta ansvar för en hållbar utveckling i ett
mångkulturellt samhälle.
Sedan år 2000 erbjuder DGS därför utbildning för skolpersonal inom lärande
för hållbar utveckling och interkulturell förståelse.’
De flesta av DGS aktiviteter är kostnadsfria eller sker mot en viss egeninsats
och genomförs i samarbete med kommuner, skolor, organisationer och andra
aktörer.
DGS kan även, på särskild beställning, göra direkta insatser för skolor och
kommuner.
DGS håller bland annat i: Kurser, Föreläsningar, Workshops
För pedagoger i alla skolformer, skolledare, beslutsfattare, politiker och
kommunala
tjänstemän.

Potential 12 – EU konsult bolag
en basservice som Potential12 syftar till att täcka de mest grundläggande
behov av spetskompetens och kunskapsstöd som en organisation har för att
kunna fatta beslut om vilket EU-program som är mest intressant att utveckla
en projektidé inom.
Basservicen bygger på två huvuddelar där det å ena sidan handlar om att
tillhandahålla information och omvärldsbevakning kring utlysningar, fonder
och program samt policy, projekt och relevanta events. Å andra sidan handlar
det om att tillföra stöd i projekt utvecklings processen i form av matchning
mellan idé och olika EU-program, identifiering av alternativa
utvecklingsmöjligheter samt initiering av arbetet kring att söka
partners.
http://www.utbyten.se jättebra infosida för skolor
På utbyten.se hittar du information om de program och aktiviteter som tillhör
Universitets- och högskolerådets verksamhet och de har som uppdrag att
informera om och ge stöd till internationellt samarbete och utbyte.
länk till alla program att söka till http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A
—O/
Västra Götalandsregion
Samarbetar allt mer med Kultur i Väst och Tillt. Medfinansiering av EUprojekt. Mindre resestöd för möten med partners eller nätverkande.
Konsultcheckar för att skriva ansökan.
Det finns olika stöd att söka, http://www.vgregion.se/sv/VastraGotalandsregionen/startsida/Kultur/
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