
 

 

 

 

Protocol Mobiliteit Erasmus+ Call 2021  
Hoger Onderwijs (KA131)  

 
Procedures & voorwaarden van call tot en met selectie 

 
Doelstelling actielijn  De mobiliteitsprojecten van Erasmus+ bieden studenten en staf in 

het hoger onderwijs de kans om nieuwe kennis en vaardigheden 

binnen én buiten de EU op te doen. Voor deelnemers met een 

functiebeperking of met een sociale of economische achterstand is 

bovendien extra financiële steun beschikbaar. Het zijn projecten 

t.b.v.: 

• verbeterde leerprestaties; 

• betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en verbeterde 

loopbaanperspectieven; 

• meer zin voor initiatief en ondernemerschap; 

• verhoogde zelfredzaamheid en groter gevoel van 

eigenwaarde; 

• verbeterde kennis van vreemde talen en digitale 

competenties; 

• groter intercultureel bewustzijn; 

• versterkte samenwerking met partners uit andere landen; 

• innovatieve en verbeterde manier van functioneren ten 

aanzien van de doelgroepen. 

 

Voor meer informatie zie de Programme guide Erasmus+ Call 

2021, pagina 38 

 

Beschikbare subsidie  KA131: € 22.309.475,00  

 

Subsidieaanvragers  Voor subsidie komen in aanmerking hoger onderwijsinstellingen: 

 
• in het bezit van een ECHE 

• gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden  

• niet uitgesloten op basis van uitsluitingscriteria  

 

Voor meer informatie zie de Programme guide Erasmus+ Call 
2021, pagina 46 en 54-55 

 

Openstelling en 

deadline  

Openstelling:  

• 25 maart 2021 (publicatie)  

• 18 maart 2021 (voorlichting) + 15 april 2021 (voorlichting) 

 

Deadline:  

• 11 mei 2021 (12:00 uur CET) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
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Aanvraagwijze  • Formulier: e-form.  

Online aanvraagformulier is hier te vinden  

 

Toetsing op uitsluiting 

en ontvankelijkheid  

Ontvangen aanvragen worden onder andere getoetst op de 

volgende criteria:  

• subsidieaanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden 

(niet uitgesloten op basis van uitsluitingscriteria. 

• Ontvankelijkheidscriteria: 

o Aanvrager is in het bezit van een ECHE 

o aanvraag is vóór de deadline ingediend  

o aanvraag is ingediend in het land waar de 

aanvragende organisatie is gevestigd  

o één van de officiële EU-talen is gebruikt  

o Declaration of Honour is toegevoegd en getekend 

door de juiste tekenbevoegde 

 
Aanvragen die niet aan deze criteria voldoen worden door het NA 

Erasmus+ Onderwijs & Training afgewezen.   

 

Kwalitatieve 

beoordeling  

De kwaliteit van de aanvrager is vooraf getoetst op basis van de 

toekenning van de ECHE. Bijgevolg vind er geen kwalitatieve 

beoordeling van de aanvraag plaats. 

 

Selectiemethodiek  Omdat er geen kwalitatieve beoordeling plaatsvindt, worden alle 

aanvragen die voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria  

meegenomen bij de berekening van de toekenning.  

 

Voor organisaties anders dan publieke- en internationale 

organisaties met een voorlopige toekenning boven de € 60.000,- 

dient een financial capacity check plaats te vinden, zie de 

Programme guide Erasmus+ Call 2021, Part C, pagina 298 e.v.  

 

Bepaling hoogte 

toekenning  

Het voorlopig toegekende subsidiebedrag is afhankelijk van een 

aantal elementen:  
• het totaal beschikbare budget voor KA131 

• het aantal aangevraagde mobiliteiten 

• de prestaties in het verleden van de aanvrager qua aantal 

mobiliteitsactiviteiten, kwalitatief hoogwaardige uitvoering 

van de activiteiten en goed financieel beheer indien de 

aanvrager in voorgaande jaren een soortgelijke subsidie 

heeft gekregen; 

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/43323848
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en


 

 

 

 

• het aantal aangevraagde blended intensive Programmes; 

 

De verdeling van het aangevraagde budget gaat op basis van een 

rekentool van het NA. Deze rekentool bevat veel verschillende 

indicatoren om het budget op de meest transparante wijze tussen 

te verdelen. 

 

Voor meer informatie, zie de Programme guide Erasmus+ Call 

2021, pagina 54. 

 

Het NA Erasmus+ Onderwijs & Training beoogt uiterlijk in augustus 

2021 aanvragers hiervan op de hoogte te stellen.  

 

Verantwoording  De uitkomsten van de selectie worden voorgelegd aan het 

Nationaal Evaluatie Comité.  

 

Het NA Erasmus+ Onderwijs & Training publiceert op de website de 

voorlopige subsidietoekenningen en een 

verantwoordingsdocument.  
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