
Strategic partnerships in response to the
COVID-19 situation

Extra KA2-calls voor:

- Digital Education Readiness (SE, VET, HE)
- Creativity (Youth, SE, AE)
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Online voorlichtingsbijeenkomst 8 september 2020



Programma (60-70 minuten)
 Welkom en spelregels, korte kennismaking (5 min)

 Presentatie over de extra COVID-19 KA2-calls (10 min)

 Presentatie over KA2 algemeen (herhaling uit de algemene 
voorlichting) (10 min)

 Inventarisatie vragen (5 min)

 Vragen en antwoorden (25 min)

 Afronding en sluiting (5 min)



Spelregels tijdens de sessie 

 Vragen via de online chatsessie. Erasmus+ collega’s 
beantwoorden vragen, indien mogelijk, direct. Indien relevant 
worden antwoorden gedeeld met iedereen.

 Zet microfoon in Teams op ‘mute’ (uit).

 Ook na vandaag zijn wij beschikbaar voor het beantwoorden 
van vragen en hulp bij het aanvragen.

 De presentatie en de vragen/antwoorden komen op de 
website.



Heel in het kort…

 Budget is gehaald uit niet gebruikte middelen van afgesloten programma’s (2015-2016-
2017). Is bedoeld om de consequenties van de COVID-19 crisis te verzachten/ op te 
vangen.

 Deadline voor indienen van projectaanvragen: 29 oktober 12:00:00 uur.

 Start projecten tussen 1 maart 2021 en 30 juni 2021

 Calls zijn verschillend beschikbaar voor de sectoren:
 Digital Education Readiness: po/vo, mbo en ho
 Creativity: po/vo, ve en Jeugd
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Budget en doelgroepen
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EU: 2 x 100 miljoen
NL: 2 x 3 miljoen Digital: po/vo, mbo, ho

Culture: po/vo, ve (en Jeugd)



Heel in het kort…

 Design: als de huidige KA2 2020 met de volgende aanpassingen:

 Projectsubsidie maximaal €300.000,= voor een project van 24 maanden

 Projectduur: 12 – 24 maanden (voor onderwijs en training)

 Kan worden gecombineerd met een andere prioriteit uit de programmagids 
(horizontaal of sectoraal), maar alleen als secundaire prioriteit
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Digital Education Readiness

Deze projecten zijn gericht op het toerusten van onderwijs- en trainingssystemen 
om de uitdagingen aan te kunnen die op hen zijn afgekomen door de recente 
plotselinge verschuiving naar online en afstandsonderwijs, alsook het ondersteunen 
van docenten om digitale competenties te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat het 
onderwijs zijn inclusieve karakter behoudt. 
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Partnerships for Digital Education Readiness 
(non-exhaustive list!)

 activities to deploy digital tools and methods to deliver quality and inclusive education through 
online/virtual means, including blended teaching, training and learning;

 activities to support learners, teachers and trainers in adapting to online/ distance learning;

 activities to teach and promote safer and more responsible use of digital technology;

 activities to understand how best to incorporate digital online technology into subject-specific 
teaching, training and learning, including work-based learning.
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Creativity

De COVID-19 situatie heeft vooral de creatieve en culturele sector bijzonder hard 
geraakt.

Samenwerkingsprojecten voor Creativiteit zijn erop gericht om organisaties op het 
gebied van formele, informele en non-formele educatie, samen met die uit de 
creatieve en culturele sectoren, te engageren om Europees bewustzijn te 
stimuleren en mensen van huidige en toekomstige generaties – ongeacht hun 
sociale of culturele achtergrond - in staat te stellen succesvolle vernieuwers te 
zijn in hun lokale omgeving. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn cross-
sectorale samenwerkingen met een focus op creativiteit, Europees burgerschap en 
cultureel bewustzijn van alle burgers, sociale inclusie door middel van de kunsten, 
aandacht voor de uitdagingen en kansen van deze crisis voor de culturele en 
creatieve sector en tot slot samenwerkingen om te komen tot een herstel van de 
sector dat ook groener, digitaler en duurzamer is en op die manier kan bijdragen 
aan de strategische prioriteiten van de EU.
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Partnerships for Creativity (non-exhaustive list!)

 activities linked to reinforce all aspects of creativity in non-formal and formal education, 
by enhancing the development of skills and competences;

 measures to accelerate digital transformation and use of digital means to adapt to the 
way creative products, cultural goods and events are created, managed, disseminated, 
accessed and consumed;

 activities to promote active citizenship and social inclusion through arts, especially 
among young people;

 activities to nurture talents and foster entrepreneurship (including social 
entrepreneurship) in cultural and creative domains;

 learning tools and resources, materials, courses and training modules to foster creativity, 
culture and multiculturalism;

 artistic and cultural initiatives with an educational dimension or aimed at raising 
awareness on societal issues and European matters (theatre plays, exhibitions, music 
performances, discussion fora, etc.);

 activities to establish or reinforce networks and new collaboration models (notably 
through virtual means) stimulating intercultural engagement and flourishing of creative 
mind-sets among citizens, in particular young people;

 transnational mobility activities that promote learning opportunities in creative spaces 
and cultural heritage sites, including creative residencies for artists and creators in the 
fields of non-formal/formal education and youth work.10



Virtuele samenwerking in de projecten

Virtuele samenwerking is cruciaal voor succesvolle samenwerkingsprojecten in de 
COVID-19 context. Projecten in de sectoren po/vo en ve wordt sterk aanbevolen om 
de platforms eTwinning, the School Education Gateway en EPALE Platforms te 
gebruiken om samen te werken vóór, tijdens en ná projectactiviteiten.

Partnerschappen mogen ook transnationale activiteiten voor leren, onderwijzen en 
trainen van individuen organiseren (inclusief ‘blended mobility’), indien deze een 
toegevoegde waarde hebben om de projectdoelen te bereiken.
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Jolise Volp, programmabeheerder po/vo
jvolp@erasmusplus.nl
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KA2 Algemene informatie voor po-vo



KA2 Algemene informatie voor po-vo
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 Doelstelling:
 Bevorderen van ontwikkeling, overdracht en/of toepassing van innovatieve praktijken
 Uitvoeren van gezamenlijke initiatieven die samenwerking, intercollegiaal

leren en uitwisseling van ervaringen op Europees niveau stimuleren

 Wie kunnen aanvragen:
 School Exchange Partnerships (hiervoor KA229) > alléén scholen
 Strategische Partnerschappen (hiervoor KA201) > alle organisaties



KA2 Algemene informatie voor po-vo
Soorten partnerschappen po/vo extra calls
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KA2 Algemene informatie voor po-vo
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 Minimaal 3 organisaties uit minimaal 3 programmalanden
 Let op: het overzeese gebied valt onder het Koninkrijk der Nederlanden

 Exchange of good practices óf development of innovation
 Mobiliteit mag, maar is géén doel op zich
 Alleen bij projecten development of innovation

 budget voor Intellectual Outputs en Multiplier Events
 Max € 300.000 bij 24 maanden project



KA2 Algemene informatie voor po-vo
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 Aanvraag bij het NA van het coördinerende land
 Bij toekenning contract naar coördinator
 Partners uit niet-programmalanden onder bepaalde voorwaarden mogelijk

 Projectactiviteiten kunnen alléén plaatsvinden in de betrokken partnerlanden
 Uitzondering: Brussel, Frankfurt, Den Haag, Luxemburg, Straatsburg
 Uitzondering: Multiplier Events bij associated partners (mits opgenomen in de 

aanvraag)



Budgetposten
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KA2 Algemene informatie voor po-vo
Aanvraagprocedure



Contactgegevens NA Erasmus+ Onderwijs & Training

po-vo-ho@erasmusplus.nl

mbo-ve@erasmusplus.nl19
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