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KA210 Kleinschalige partnerschappen (small scale partnerships)

KA220 Samenwerkingspartnerschappen 

(Cooperation partnerships)



Call 2022

• Nieuwigheden t.o.v. 2021

➢lump sum financiering en work packages

➢aparte ranking lijsten

➢nieuwe terminologie voor programmalanden 

en partnerlanden

➢aanvraagformulier: structuur volgt award 

criteria

➢andere weging van de award criteria

➢aangepaste gids voor experten



• ontwikkeling, overdracht en/of toepassing 

van innovatieve praktijken

• samenwerking, intercollegiaal leren, 

uitwisseling van ervaring

• resultaten: 

➢herbruikbaar

➢overdraagbaar

➢opschaalbaar



(Beleids)prioriteiten

Horizontaal (voor alle sectoren) Sectorspecifiek

Inclusie en diversiteit Hoger onderwijs

Schoolonderwijs

Beroepsonderwijs en –opleiding

Volwasseneneducatie

Jongerenzaken

Sport

Milieu en de strijd tegen 

klimaatverandering

Digitale transformatie

Gemeenschappelijke waarden, 

burgerzin en participatie



Doelstellingen van de actie

• Kwaliteit en relevantie van de activiteiten 
van de deelnemende organisaties 
vergroten

• Capaciteit opbouwen om internationaal en 
sectoroverschrijdend samen te werken

• Werken aan gemeenschappelijke noden 
en prioriteiten

• Transformatie en verandering mogelijk 
maken 



Wie kan aanvragen en deelnemen?

• Aanvrager: uit een EU-lidstaat of IJsland / Liechtenstein / Noord-
Macedonië / Noorwegen /Servië/ Turkije (“programmaland”)

• Partners: uit alle landen (uitgezonderd Wit-Rusland), essentiële 
meerwaarde voor partners uit niet met het programma 
geassocieerde derde landen

• Geassocieerde partners: geen formele partners, geen financiering

• Minimaal 3 organisaties uit 3 verschillende landen van de EU of 
IJsland / Liechtenstein / Noord- Macedonië / Noorwegen /Servië/ Turkije

• Geen maximum aantal deelnemende organisaties



Plaats van de activiteiten

• In de landen van de deelnemende 

organisaties (ook geassocieerde partners)

• Brussel, Den Haag, Frankfurt, Luxemburg, 

Straatsburg

• In alle landen voor delen/verspreiden van 

resultaten op relevante thematische 

evenementen of conferenties



Welke activiteiten?

• Breed scala

Bijvoorbeeld

➢Projectbeheer

➢Uitvoeringsactiviteiten

➢Delen en verspreiden van projectresultaten

• Ook activiteiten waaraan personeel en 
lerenden deelnemen (“LTTa”)



Duur van een project

• Tussen 12 en 36 maanden



Projectopzet

• Planning
o behoeften, doelstellingen, resultaten, activiteitsvormen, 

tijdsschema, …

• Voorbereiding
o planning van de activiteiten, ontwikkeling vh

werkprogramma, praktische regelingen, …

• Uitvoering van de activiteiten

• Follow up
o evaluatie, delen en verspreiden van projectresultaten

• Horizontale aspecten
o milieuduurzaamheid, inclusie en diversiteit, digitale 

dimensie



Financiering

Keuze uit drie vaste bedragen

120.000 EUR

250.000 EUR

400.000 EUR



Welk bedrag kiezen?

Schat 

totale 

projectkost

Kies de 

gepaste 

lump sum

Pas project-

budget aan 

ifv lump sum

beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid



Werkpakketten (I)

• Werkpakket is een geheel van activiteiten 

en taken

• Een activiteit is een reeks taken die tot 

een werkpakket behoren, met een 

meetbare output en een bepaalde 

tijdsduur



Werkpakketten (II)

Projectbeheer Projectuitvoering

monitoring

coördinatie

communicatie

evaluatie

risicobeheer

Max. 20% van het totale budget



Werkpakketten (III)



Werkpakketten (IV)
Niveau 1 - Werkpakket

titel

specifieke doelstelling(en)

belangrijkste resultaten

kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren

taken en verantwoordelijken van de partners

verantwoording van het gevraagde budget



Werkpakketten (V)

Niveau 2 – Activiteit 1

Basisinfo Beschrijving

Titel Inhoud

Locatie link met doelstellingen WP

Startdatum verwachte resultaten

Einddatum aantal en profielen van de 

deelnemers

Leidende organisatie

Partner organisatie(s)

Bedrag

Verwachte resultaten



Toekenningscriteria

Criterium Maximum score 

Relevantie van het project 25 punten

Kwaliteit van projectontwerp en –uitvoering 30 punten

Kwaliteit van het partnerschap en 

samenwerkingsafspraken

20 punten

Impact 25 punten

TOTAAL 100 punten

Minimum 60/100

Minimum de helft per criterium



Wanneer kunnen projecten van start gaan?

Tussen 1 september en 31 december 2022



Formulieren

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


Waar en wanneer indienen?

• Aanvrager dient in bij zijn Nationaal 

Agentschap (bv BE02-Epos)

• Uiterlijk op 23/3/2022 om 12:00:00


