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Grétrystraat 26 • 1000 Brussel 

www.jint.be

jint@jint.be

02 209 07 20

We helpen je graag verder met 
al je vragen van maandag t.e.m. vrijdag 

tussen 9u en 17u.

Erasmus+ 
Jeugd

Werk je met jongeren in hun vrije 
tijd? Zet met Erasmus+ Jeugd een 
grensverleggend project op samen 

met je jongeren of leer van je 
buitenlandse collega’s tijdens een 

jeugdwerkersproject, training of vorming.

European 
Solidarity Corps

Zet met centen en ondersteuning  
in op solidariteit vanuit jongeren  

in Europa.

Haal een vrijwilliger in huis of help
jongeren hun eigen project opzetten met

het European Solidarity Corps.

Met de steun van:

 JINT vzw is het Nationaal  
 Agentschap voor Erasmus+ Jeugd  
 en het European Solidarity Corps  
 in Vlaanderen en Brussel. 

Met de steun van:

JINT vzw
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Spelregels
Om voor subsidies in aanmerking te komen,
moet je rekening houden met de verschillende 
spelregels, bv. de duur van je project, de leeftijd 
van de deelnemers, het aantal deelnemers ...

Jij of je organisatie moet de subsidieaanvraag
voor één van de deadlines indienen. Je project 
kan dan ten vroegste 3 of 4 maanden na de 
deadline starten. Informeer je dus tijdig!

Organisaties die een vrijwilligersproject willen 
opzetten, moeten zich laten erkennen met een 
Kwaliteitslabel.

Meer details, contactgegevens en volgende 
infomomenten vind je op erasmusplusjeugd.be 
en europeansolidaritycorps.be.

Landen
De focus ligt op samenwerking met landen uit
Europa en de omliggende landen. Een uitgebreid 
overzicht vind je op erasmusplusjeugd.be en 
europeansolidaritycorps.be.



Vrijwilligerswerk
Haal een vrijwilliger uit binnen- of 
buitenland in huis en laat een nieuwe 
wind door je organisatie waaien. 

Of geef een Vlaamse jongere de kans 
om de handen uit de mouwen te 
steken in het buitenland. Als gast- of 
ondersteunende organisatie draag 
je zelf je steentje bij aan een solidair 
Europa.

Vrijwilligersteams
Laat Vlaamse jongeren samen met
jongeren uit een ander land aan de 
slag gaan in binnen- of buitenland. 
Er is van alles mogelijk: een school 
renoveren, een natuurgebied helemaal 
afvalvrij maken en onderhouden, een 
zomer aan de slag als animatoren 
voor kinderen uit de wijk ...

Solidariteitsprojecten
Zitten de jongeren in jouw organisatie
met een idee om hun buurt, stad of
provincie beter te maken? Ondersteun
hen om met minstens 5 jongeren een
vernieuwend vrijwilligersproject op te
zetten met een sterke lokale impact.

Groepsuitwisselingen
Laat jongeren uit verschillende landen 
voor een week of langer samen-
komen. Ze werken zelf mee een 
programma uit rond een zelfgekozen 
thema. De rode draad: ideeën en 
ervaringen uitwisselen.

Participatieprojecten
Een informele groep jongeren of een 
organisatie werken aan een partici-
patief (inter)nationaal project rond 
democratie en Europees burgerschap.

Mobiliteit van jeugdwerkers
Ondersteun de professionele ontwik-
keling van jeugdwerkers uit verschil-
lende landen. Zowel beroepskrachten
als vrijwilligers doen inspiratie op om
de kwaliteit van hun projecten en
organisatie te versterken.

Kleinschalig  
jeugdpartnerschap
Werk samen met jeugdorganisaties
uit één of meerdere landen rond
een gemeenschappelijk thema.  
Jullie versterken elkaar en bouwen 
een internationaal netwerk uit.

Accreditaties
Heb je al wat ervaring in het jeugd-
werk en wil je Erasmus+-activiteiten 
op langere termijn strategisch inbed-
den in je organisatie? Dan kan je via 
een Erasmus+-accreditatie toegang 
krijgen tot een vereenvoudigde subsi-
dieaanvraag. Neem voor je aan deze 
aanvraag begint eerst altijd contact 
op met JINT.

Jeugdpartnerschap
Werk nauw samen met partners uit 
2 of meerdere landen. Het resultaat 
van dat langdurige partnerschap kan 
allerlei vormen aannemen: een nieuwe 
methodiek, een app, een publicatie …

Nationale en internationale 
vormingen
Neem deel aan activiteiten zoals
(online) vormingen, studiebezoeken
en seminaries. Ontmoet binnen- en
buitenlandse partners en wissel 
ervaringen uit.

#DiscoverEU
Staan 18-jarigen uit jouw 
organisatie te popelen om Europa 
met de trein te doorkruisen? 
Ondersteun ze in het plannen van 
hun treinreis en maak hun Europees 
avontuur waar.


