
 

 

 
 

Protocol budgetaanvraag voor  
geaccrediteerde organisaties Call 2021  

Primair en voortgezet onderwijs (KA121-SCH) 

 

 Procedures & voorwaarden van call tot en met selectie 

 

Doelstelling actielijn  De budgetaanvraag voor geaccrediteerde organisaties (KA121) is een 

vervolg op de accreditatieaanvraag (KA120). Met een Erasmus 

Accreditatie laat een organisatie zien dat het duidelijke en 

toekomstbestendige internationaliseringsplannen heeft en hier de 

komende jaren verder mee aan de slag wil.  

 

Geaccrediteerde organisaties hoeven niet ieder jaar een aanvraag 

inhoudelijk te onderbouwen: een aanvraag voor een nieuw budget 

voor mobiliteitsactiviteiten is dan voldoende. Het geeft organisaties 

hiermee de ruimte om in hun eigen tempo de internationale 

activiteiten verder uit te bouwen. 

 

Actielijn KA121 is de bovengenoemde jaarlijkse mogelijkheid voor 

geaccrediteerde organisaties om budget voor mobiliteitsactiviteiten 

aan te vragen.  

 

Beschikbare subsidie  € 1.618.534,00 

 

Subsidieaanvragers  Voor subsidie komen in aanmerking:  

• Organisaties die in het bezit zijn van een Erasmus 

Accreditatie  

 

Voor meer informatie, zie de Programme guide Erasmus+ Call 2021, 

p. 101-105. 

 

Openstelling en 

deadline  

Openstelling:  

• 25 maart 2021 (Publicatie)  

Deadline:  

• 11 mei 2021 (12:00 uur CET)  

 

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)  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047627
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en


 

 

 
 

 

• ontvankelijkheidscriteria:  

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 Legal Representative  

o aanvraag is slechts één keer ingediend  

o zie voor meer informatie de Programme Guide 

Erasmus+ Call 2021, p. 101-105 

 

Kwalitatieve 

beoordeling  

Budgetaanvragen voor geaccrediteerde organisaties worden niet 

inhoudelijk beoordeeld. De inhoudelijke beoordeling heeft 

plaatsgevonden tijdens de accreditatieaanvraag (KA120). Na 

accreditatie heeft een organisatie gegarandeerde toegang tot 

Erasmus+ subsidie. 

 

Selectiemethodiek  Alle aanvragen die voldoen aan de ontvankelijkheids- en 

uitsluitingseisen worden meegenomen bij de berekening van de 

budgettoekenning.  

 

Bepaling hoogte 

toekenning  

De verdeling van het aangevraagde budget gaat op basis van een 

rekentool. Deze rekentool wordt aangeleverd door de Europese 

Commissie en bevat veel verschillende indicatoren om het budget op 

de meest transparante wijze tussen geaccrediteerde organisaties te 

verdelen. Jaarlijks zal het Nationaal Agentschap uiterlijk 14 dagen 

voor de aanvraagdeadline het document openbaar maken waarin in 

detail uiteengezet wordt hoe de budget-toewijzingscriteria voor dat 

jaar ingeregeld zijn.  

 

Als alle aanvragers samen een budget aanvragen dat lager is dan het 

beschikbare budget, zal elke aanvrager het complete aangevraagde 

budget krijgen. Mocht het aangevraagde bedrag hoger zijn dan het 

beschikbare gedrag, dan wordt op basis van de budget-

toewijzingscriteria middels de rekentool het beschikbare budget 

proportioneel over elke aanvrager verdeeld. 

 

Verantwoording  

 

De uitkomsten van de budgettoewijzing worden voorgelegd aan het 

Nationaal Evaluatie Comité.  

 

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

voorlopige subsidietoekenningen en een verantwoordingsdocument. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en

