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Associeringsaftaler 
 

Schweiz 

Forskning 

• Schweiz forskningssamarbejde med 
EU bygger på en fælles rammeaftale1, 
og en specifik Horizon2020/Euratom 
aftale.2  

• Deltagelse i Horizon2020 er i betinget 
af, at Schweiz overholder sin aftale om 
fri bevægelighed mellem EU og 
Schweiz.3  

• Fuldt associeret medlem til 
Horizon2020 efter 1. januar 2017, og 
fondsberettiget til alle Horizon2020 
projekter.4 

• Kan deltage i andre programmer 
udover Horizon2020, som oprettes i 
henhold til art. 185 og art. 187 TEUF. 

• Observatørstatus til møder for 
implementeringen af H2020, samt 
FFC's5 styrelsesråd og alle ERA-
relaterede udvalg. 

• Bidrager til EU-budgettet for området 
beregnet på baggrund af budgettets 
størrelse, samt et proportionelt forhold 
mellem Schweiz BNP og EU-
medlemslandenes BNP. 

• Kommissionen, OLAF og Den 
Europæiske Revisionsret har 
kompetence til at udøve tilsyn og 
kontrol.  

Uddannelse 

• Schweiz er de facto et partnerland i 
Erasmus+, og efter folkeafstemning i 
2014 har de ikke særlige rettigheder som 
associerede lande har . 

• Kan deltage i visse aktioner, men er 
begrænset af ikke at kunne ansøge 
alene.6 Partnerlande skal først etablere 
aftaler med et programland, før de kan 
være med.  

• Partnerlande har ikke tilskudsberettigelse 
til alle aktioner 7 fx ’lån til 
masteruddannelser under Erasmus+’.   

• Schweiz er ikke tilskudsberettiget til 
aktionen ’kapacitetsopbygningsprojekter’, 
’Støtte til politiske reformer’ samt 
’enkeltpersoners mobilitet’.8 

• Schweiz bidrager ikke til Erasmus+ 
budgettet. Schweiz har etableret deres 
eget udvekslingsagentur SEMP 
(Swiss/European Mobility Programme), 
hvor de selv bidrager finansielt til 
samarbejdsprojekter. Ved visse 
partnerskabsprojekter kan Schweiz 
modtage EU-støtte i samarbejde med 
programlande, men aktivitet er 
begrænset, da de ikke har 

                                                      
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:21985A1122(02) 

2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.370.01.0003.01.ENG 

3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.370.01.0003.01.ENG Artikel 13, stk. 4-6. 

4 Schweiz har siden 15 september 2014- 1 januar 2017 haft en særaftale med EU om begrænset adgang til H2020 grundet en 
folkeafstemning, der begrænsede arbejdskraftens frie bevægelighed. 

5 Det Fælles Forskningscenter 

6 Med undtagelse af Jean-Monnet-aktiviteter.  

7 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide2_da.pdf 

8 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide2_da.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:21985A1122(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.370.01.0003.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.370.01.0003.01.ENG
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide2_da.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide2_da.pdf
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• Domstolen udøver kontrol med 
afgørelser om en yderligere 
betalingsforpligtelse pålagt Schweiz. 

ansøgerstatus.9  Partnerskabslande skal 
tilføre merværdi for projektet.10 

• For partnerlande er der budgetmæssige 
begrænsninger ved nogle aktioner.11 
Derudover ekstra administrative krav.12  

Israel 

Forskning 

• Israels forskningssamarbejde med EU 
bygger på en fælles rammeaftale13 og 
en specifik Horizon2020 aftale14. 

• Fuldt associeret medlem til 
Horizon2020, og fondsberettiget til alle 
Horizon2020 projekter. Aftalen gælder 
dog ikke for besatte områder på 
Vestbredden og Gaza.  

• Kan deltage i andre programmer 
udover Horizon2020, som oprettes i 
henhold til art. 185 og art. 187 TEUF. 

• Observatørstatus i udvalg, som 
behandler programmer eller 
foranstaltninger, hvortil Israel bidrager 
finansielt. 

• Bidrager til EU-budgettet for området 
beregnet på baggrund af budgettets 
størrelse, samt et proportionelt forhold 
mellem Israels BNP og EU-
medlemslandenes BNP. 

• Kommissionen, OLAF og Den 
Europæiske Revisionsret har 
kompetence til at udøve tilsyn og 
kontrol.  

Uddannelse 

• Israel er nabopartnerland  for Ungdom 
(10%), men for øvrige områder er Israel 
partnerland med begrænset deltagelse i 
programmets aktiviteter på lige fod med 
alle andre lande  

• Kan deltage i visse aktioner, men er 
begrænset af ikke at kunne ansøge 
alene. Partnerlande skal etablere aftaler 
med et programland, hvor de deltager 
som partnere og ikke som ansøgere.  

• Partnerlande har ikke tilskudsberettigelse 
til alle aktioner fx ’Lån til 
masteruddannelser under Erasmus+’ og 
’Almennyttigt europæisk 
idrætsarrangement’.   

• Israel er derudover ikke tilskudsberettiget 
til aktionen ’kapacitetsopbygning på 
ungdomsområdet’.  

• Israel bidrager ikke til Erasmus+ 
budgettet. De er i begrænset omfang 
støttet af det Europæiske 
naboskabsinstrument.17   

                                                      
9https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Programme_NEU/Europäische_Mobilität/Tertiär/Tabelle_Factsheets
_kombiniert_EN.pdf  

10 Vurderes det ikke at institutionen udgør en merværdi bliver hele projektet afvist. En evaluering fra Schweiz påpeger, at det gør 
at organisationer i programlande ikke vil tage den risiko for at hele projektet afvises, og derfor ikke indgår i projekter med 
organisationer i partnerlande. – s. 4 i Erasmus+ mid-term evaluation – the Swiss feedback.   

11 Eg. ’Enkeltpersoners mobilitet’ s.36  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-
programme-guide2_da.pdf  

12 Eg. Visum til Israel og Tyrkiet.  

13 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008D0372 

14 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0617(01)&from=EN 

17 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014R0232   

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide2_da.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide2_da.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008D0372
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0617(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014R0232
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• Domstolen udøver kontrol med 
afgørelser om en yderligere 
betalingsforpligtelse pålagt Israel. 

• Binding: Deltagelse i Horizon2020 er 
betinget af, at Euro-Middelhavsaftalen15 
er i kraft.16 

• Studerende fra Israel har mulighed for at 
modtage et Erasmus Mundus stipendiat, 
der er åbent for hele verden. 18 

• Binding: Deltagelse i Erasmus+ er 
betinget af, at Israels 
naboskabspartnerskab under Euro-
Middelhavsaftalen19 er i kraft.20  

Ukraine21 

Forskning 

• Ukraines forskningssamarbejde med 
EU reguleres indenfor rammen af den 
generelle associeringsaftale med EU22 
og specifik Horizon2020 aftale. 
Deltagelse i Horizon2020 er knyttet til 
partnerskabs- og samarbejdsaftalen 
mellem EU og Ukraine. 

• Ukraine er fuldt associeret medlem til 
Horizon2020, og fondsberettiget til alle 
Horizon2020 projekter. 

• Kan deltage i andre programmer 
udover Horizon2020, som oprettes i 
henhold til art. 185 og art. 187 TEUF. 

• Observatørstatus i udvalg, som 
behandler programmer eller når 
punkter på dagsordner vedrører 
foranstaltninger, hvortil Ukraine 
bidrager finansielt. 

• Bidrager til EU-budgettet for området 
beregnet på baggrund af budgettets 
størrelse, samt et proportionelt forhold 
mellem Ukraines BNP og EU-
medlemslandendes BNP. 

Uddannelse 

• Ukraine er ikke direkte og fuldt med i 
Erasmus+ programmet, men deltager 
bilateralt som partnerland. 

• Kan deltage i visse aktioner, men er 
begrænset af ikke at kunne ansøge 
alene. Partnerlande har ikke 
tilskudsberettigelse eller adgang til alle 
aktioner. Der er budgetmæssige 
begrænsninger ved nogle aktioner. 
Derudover kan der være yderligere 
administrative krav. 

• Studerende fra Ukraine har mulighed for 
at modtage et Erasmus Mundus 
stipendiat. 23 

• Deltagelse i Erasmus+ er betinget af, at 
partnerskabs- og samarbejdsaftalen 
mellem EU og Ukraine er i kraft.  

• Ukraine bidrager ikke til Erasmus+ 
budgettet, men er støttet af EU´s 
naboskabsinstrument.24  

 

                                                      
15 Handelsaftale. 

16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008D0372 Protokol 1, artikel 7.  

18 Israel er begrænset støttet grundet deres veludviklede økonomi. https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/neighbourhood/countries/israel_en 

19 Handelsaftale. 

20 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008D0372 Protokol 1, artikel 7.  

21 Med undtagelse af Krim halvøen. 

22 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01)&from=en 

23 Dog er der kun fire optag om året, ud af 8 regioner (Asien, Latinamerika, Afrika, Middelhavsområdet, Øst partnerskab).  

24 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014R0232  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008D0372
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/israel_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/israel_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008D0372
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014R0232
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• Kommissionen, OLAF og Den 
Europæiske Revisionsret har 
kompetence til at udøve tilsyn og 
kontrol.  

• Domstolen udøver kontrol med 
afgørelser om en yderligere 
betalingsforpligtelse pålagt Ukraine. 

Tyrkiet 25 
Forskning 

• Fuldt associeret medlem til 
Horizon2020, og fondsberettiget til alle 
Horizon2020 projekter. 

• Observatørstatus i udvalg, som 
behandler programmer eller når 
punkter på dagsordner vedrører 
foranstaltninger, hvortil Tyrkiet bidrager 
finansielt. 

• Bidrager til EU-budgettet for området 
beregnet på baggrund af budgettets 
størrelse. 

• Kommissionen, OLAF og Den 
Europæiske Revisionsret har 
kompetence til at udøve tilsyn og 
kontrol.  

 

Uddannelse 

• Fuldt programland i Erasmus+.  

• Organisationer og institutioner har fuldt 
ud mulighed for at søge tilskud under 
Erasmus+ programmet. 

• Udstedelse af visum til Erasmus + 
mobilitet udgør jf. seneste nationale 
rapport et væsentligt problem for de 
tyrkiske deltagere, hvilket reducerer 
effektiviteten og deltagelsen i 
programmet.26 

• Bidrager til Erasmus+ budgettet, og 
modtager tilskud på lige fod med andre 
programlande.   

• Observatørstatus (uden stemmeret) i de 
forvaltningsudvalg, der er ansvarlige for 
overvågningen af de programmer, som 
Tyrkiet bidrager til finansielt, og for de 
punkter, der vedrører Tyrkiet.  

 

  

                                                      
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22002A0302(01)&qid=1522241396083&from=DA 

26 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/el_national_report/TR_National%20Report.pdf  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/el_national_report/TR_National%20Report.pdf
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