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27 oktober 2020

Miryam de Hoo

Disclaimer: de Grant Agreement en de Programme Guide van de Call zijn leidend. 

Monitoringsbijeenkomst KA2-projecten

Corona-update



(weer) de virtuele realiteit
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Wat is er mogelijk voor projecten binnen het huidige 
programma?
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▪ Op onze website staat een Corona FAQ:
https://www.erasmusplus.nl/corona-faq/strategische-partnerschappen

https://www.erasmusplus.nl/corona-faq/strategische-partnerschappen


Reizen en mobiliteiten uitstellen, annuleren of 
onderbreken?

▪ We hanteren het reisadvies van BuZa (vraag 2 FAQ)

▪ Aanvragen Force Majeure (overmacht) (vraag 3+4 FAQ)
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Projectverlenging en rapportages

▪ Aanvraag projectverlenging via versimpeld amendementsverzoek.

(maar wel beargumenteerd)

▪ Er is extra verlenging na 36 maanden mogelijk voor projecten uit Call 2017, 2018 en 
2019 van 4 maanden. 

▪ Let op: subsidiebedrag kan niet hoger worden dan is toegekend.

▪ Verlenging heeft geen invloed op de rapportagedata van tussentijdse rapportages. 

(vraag 7+8 FAQ)



6

Het Addendum op de Grant Agreement

▪ Van toepassing wanneer er virtuele activiteiten georganiseerd moeten worden 
vanwege COVID-19.

▪ Hier hoeft het NA niet vooraf over geïnformeerd te worden. 

▪ Een grotere vrijheid voor budgetoverhevelingen zonder amendement. 

▪ Ontvankelijkheid virtuele activiteiten
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Het Addendum op de Grant Agreement
Budgetoverheveling

▪ Regulier: Budgetwijzigingen (transfer tussen budgetposten) mogelijk tot een 
verschuiving van max. 20%. 

▪ Nooit naar PMI en EC of een budgetpost waarvoor geen budget was aangevraagd. 

▪ Addendum: Budgetwijzigingen (transfer tussen budgetposten) mogelijk tot een 
verschuiving van max. 60%. 

▪ Niet naar PMI en EC.

▪ Budgetoverheveling naar Exception Costs van 10% van elke budgetpost mogelijk om 
te spenderen aan kosten gerelateerd aan implementatie van virtuele 
mobiliteitsactiviteiten. 
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Het Addendum op de Grant Agreement
Virtuele activiteiten

▪ TPM: Niet ontvankelijk indien virtueel

▪ Multiplier Events: 15% van de unit contribution, max. € 5.000,- per project.

▪ Learning, teaching and training activities:

▪ Geen travel support

▪ 15% van de unit contribution * aantal dagen/maanden van virtuele 
deelname. 

▪ Reisdagen tellen niet mee. 

▪ Hybride activiteiten:

Mogelijk; fysieke groep volgt fysieke regels en virtueel die voor het virtuele. 
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Help jezelf, je medecoördinatoren én ons verder:


