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• Context

• Doelstellingen en prioriteiten

• Concept

• Budget(regels)

• Je aanvraag voorbereiden

INHOUD VAN DIT WEBINAR



CONTEXT



• samenwerking op het gebied van

o onderwijs

o opleiding

o jeugd

o sport

• looptijd: 2021-2027

• 33 programmalanden + 

partnerlanden

• budget van ± 26 miljard euro

ERASMUS+



SCHOOL-

ONDERWIJS

BEROEPS-

ONDERWIJS  

EN OPLEIDING

HOGER  

ONDERWIJS
VOLWASSENEN-

EDUCATIE



KERNACTIE

1

KERNACTIE

2

KERNACTIE

3

LEERMOBILITEIT VAN PERSONEN

SAMENWERKING VOOR INNOVATIE EN DE

UITWISSELING VAN GOEDE PRAKTIJKEN

STEUN VOOR BELEIDSHERVORMINGEN



PARTNERSCHAPPEN  

VOOR    

SAMENWERKING

PARTNERSCHAPPEN  

VOOR INNOVATIE

PARTNERSCHAPPEN  

VOOR TOPKWALITEIT

PARTNERSCHAPPEN  

VOOR      

CAPACITEITSOPBOUW



PARTNERSCHAPPEN  

VOOR    

SAMENWERKING

KLEINSCHALIGE  

PARTNERSCHAPPEN

(KA210)

SAMENWERKINGS-

PARTNERSCHAPPEN

(KA220)



DOELSTELLINGEN

VAN DE ACTIE



• Kwaliteit van werk en praktijken van 

betrokken organisaties vergroten

• Capaciteit om transnationaal te werken 

vergroten

• Gemeenschappelijke behoeften en 

prioriteiten aanpakken

• Transformatie en verandering mogelijk 

maken

Partnerschappen voor samenwerking



• nieuwkomers, minder ervaren organisaties, 

kleinschalige actoren aantrekken en hun 

toegang tot het programma verruimen

• inclusie van doelgroepen met “fewer

opportunities” ondersteunen

• actief Europees burgerschap ondersteunen en 

de Europese dimensie naar het lokale niveau 

brengen

Kleinschalige partnerschappen





CONCEPT



Een project opzetten

PLANNING

noden, doelstellingen, project- en 

leerresultaten, activiteitsvormen, 

tijdsschema

VOORBEREIDING

plannen van activiteiten, 

werkprogramma

praktische regelingen, 

doelgroepen, afspraken met 

partner(s)

UITVOERING

uitvoering van de activiteiten

FOLLOW-UP

evaluatie van de activiteiten en hun 

effecten (impact), delen en gebruik 

van projectresultaten 

(disseminatie)



• Aanvrager en partners: uit een programmaland

• Minimaal 2 organisaties uit 2 verschillende 

programmalanden

• Geen maximum aantal deelnemende 

organisaties

• Publieke en particuliere organisaties

• Partner(s) kiezen in functie van de 

projectdoelstellingen

WIE KAN

AANVRAGEN EN DEELNEMEN?



• Flexibele activiteitsvormen
o transnationale activiteiten

o nationale activiteiten met een Europese dimensie

• Locatie
o alle activiteiten in de landen van de deelnemende 

organisaties

o ook in een plaats waar een instelling van de EU is 

gevestigd

o ook virtuele activiteiten

• Duurtijd
o tussen 6 en 24 maanden

• Startdatum
o tussen 1/9/23 en 31/12/23 (eerste ronde: 22/3/23)

o tussen 1/1/24 en 31/8/24 (tweede ronde: 4/10/23)

ACTIVITEITEN



• Een vast bedrag (lump sum)
o 30.000 EUR of 60.000 EUR

• Bij twijfel:
o de kostprijs van het project verlagen: bijvoorbeeld door

kosteneffectievere manieren  te vinden of door het 

aantal/de schaal van de projectactiviteiten aan te passen 

aan de  begroting;

o de schaal van het project vergroten: bijvoorbeeld door

ernaar te streven meer  deelnemers te bereiken met hun

activiteiten, het aantal activiteiten te verhogen of  

aanvullende projectresultaten terealiseren.

FINANCIERING



• Samenhang

o tussen doelstellingen, activiteiten, resultaten

• Budgetberekening

o geen verplichte kostenposten

o vrijheid om zelf activiteiten te definiëren

o budget aanvragen in functie van doelen, 

activiteiten, resultaten en tijdspad

• Tijdschema + belangrijkste mijlpalen

AANDACHTSPUNTEN (1)



• Horizontale aspecten

o Inclusie en diversiteit

o Milieuduurzaamheid

o Digitale dimensie

o Participatie en maatschappelijke 

betrokkenheid

• Link met de Europese prioriteiten

o zie volgende slides

AANDACHTSPUNTEN (2)



PRIORITEITEN



• INCLUSIE EN DIVERSITEIT

• DIGITALE TRANSFORMATIE

• MILIEU EN DE STRIJD TEGEN KLIMAATVERANDERING

• DEELNAME AAN DEMOCRATISCH LEVEN

4 TRANSVERSALE PRIORITEITEN



• SCHOOLONDERWIJS

• BEROEPSONDERWIJS EN OPLEIDING

• VOLWASSENENEDUCATIE

DIVERSE SECTORPRIORITEITEN





JE AANVRAAG 

VOORBEREIDEN



▪ aanvraag gebeurt ONLINE

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

▪ 1 organisatie dient bij de aanvraag in bij haar 

nationaal agentschap namens alle 

projectpartners (Epos = BE02)

▪ op basis van je prioriteiten kies je het domein

waarin je indient (SCH-ADU-VET)

▪ dien je aanvraag in ten laatste op 22 maart 2023 –

12:00:00 (Brussel tijd)

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


DE BEOORDELING



CRITERIUM MAXIMUM

SCORE

Relevantie inclusie & diversiteit, ervaring en profiel

van de partners, opbouw van capaciteit

30 punten

Kwaliteit van  

ontwerp en  

uitvoering

duidelijkheid doelen, inclusieve  

activiteiten, helder werkplan,  

kostenefficiëntie, gebruik van digitale  

platforms, milieuvriendelijkheid

30 punten

Kwaliteit van de  

partners en  

samenwerking

goede mix, ook nieuwkomers, duidelijke  

rolverdeling, goede afspraken inzake  

communicatie en projectmanagement

20 punten

Kwaliteit van de  

opvolging

integratie van projectresultaten in  

reguliere werk, evaluatie, disseminatie  

en impact

20 punten

CRITERIA & SCORES

MINIMUM 60/100

MINIMUM DE HELFT PER CRITERIUM



BUDGET 2023

Actie Totaal 2023

(in EUR)

Ronde 1 Ronde 2

KA210-ADU 309.986 50% 50%

KA210-SCH 295.035 50% 50%

KA210-VET 291.992 50% 50%



RANKING

aparte ranking voor de projecten van 30.000 EUR en van 60.000 EUR

VOORBEELD 2 (ADU)

lump sum 30.000           60.000       

#aanvragen 6 6

gevraagd budget 180.000        360.000    

beschikbaar budget

proportionele verdeling 155.000        155.000    

aantal financierbare projecten 5 2

310.000

VOORBEELD 3 (SCH)

lump sum 30.000           60.000       

#aanvragen 1 11

gevraagd budget 30.000           660.000    

beschikbaar budget

proportionele verdeling 24.583           270.417    

aantal financierbare projecten 1 4

295.000

VOORBEELD 1 (VET)

lump sum 30.000           60.000       

#aanvragen 3 7

gevraagd budget 90.000           420.000    

beschikbaar budget

proportionele verdeling 87.600           204.400    

aantal financierbare projecten 2 3

292.000



TOT SLOT



goed om weten…

▪ Epos organiseert schrijfsessies

▪ Nog meer info op de website van EPOS (projectaanvraag)

▪ Nog meer info in de programmagids van Erasmus+

▪ Resultaten zijn einde juni gekend (onder voorbehoud)




