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▪ Deadlines

▪ Aandachtspunten bij aanvragen
▪ Ondersteuningsmogelijkheden

▪ Vragen?
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ERASMUS+ ONDERWIJS, JEUGD EN SPORT
▪ Nieuwe periode van zeven jaar (2021 – 2027)
▪ Begroting Euro 26,2 miljard (2014 – 2020 Euro 14,7 miljard)

▪ 33 Programmalanden 27 EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein,
Servië, Noord-Macedonië en Turkije.
Erasmus+ levert een bijdrage aan duurzame groei, goede banen, sociale
cohesie, innovatie, versterking van de Europese identiteit en actief
burgerschap
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PRIORITEITEN ERASMUS+ 2021 - 2027
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ERASMUS+ JEUGD VERGROOT JE WERELD!
▪ Europese Jongerenstrategie: Jongeren beschikken over nodige middelen om te
participeren in de samenleving
▪ Erasmus+ Jeugd biedt jongeren, jongerenwerkers en organisaties kans om zich te
ontwikkelen
▪ Werken met niet-formele leermethoden
▪ Competenties en vaardigheden vergroten
▪ Inclusie en diversiteit vergroten
▪ Jongerenparticipatie stimuleren
▪ Kwaliteit van het jongerenwerk verbeteren
▪ Projecten voor en door jongeren
5

SUBSIDIELIJNEN ERASMUS+ JEUGD 2021
▪ Jongerenuitwisselingen
▪ Mobiliteitsprojecten voor Jongerenwerkers

▪ Jongerenparticipatie
▪ Samenwerkingspartnerschappen
▪ Kleinschalige partnerschappen
▪ DiscoverEU
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▪ Europees Vrijwilligerswerk
▪ Solidariteitsprojecten

KA2: Partnerschappen

▪ Samenwerkingspartnerschappen

▪ Kleinschalige partnerschappen
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PRIORITEITEN
Partnerschappen (algemeen):
▪ Sluiten aan bij algemene prioriteiten (inclusie, digitalisering, groen en
participatie)
▪ Sluiten aan bij de specifieke prioriteiten voor KA2 Jeugd
- Promoten van actief burgerschap, initiatief en ondernemerschap van jongeren.
- Verbetering, vernieuwing en erkenning van het jongerenwerk
- Versterken employability jongeren d.m.v. jongerenwerk

- Verstevigen link tussen beleid, onderzoek en praktijk
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DOELSTELLINGEN
Samenwerkingspartnerschappen
Organisaties verbeteren de kwaliteit en de relevantie van hun activiteiten, ontwikkelen
en versterken hun netwerken, vergroten hun vermogen om op transnationaal niveau
samen te werken en internationaliseren hun activiteiten door het delen ideeën en
ervaringen en/of het ontwikkelen van nieuwe methoden.
▪ Kwaliteitsverbetering werkpraktijk van de betrokken organisaties.
▪ Capaciteitsopbouw organisaties om transnationaal en cross-sectoraal te werken
▪ Voorziet in gesignaleerde behoeften vanuit het jongerenwerk
▪ Mogelijk maken transformatie en verandering, op het niveau van het individu, de
organisatie en de sector. De resultaten zijn bruikbaar (en vrij te gebruiken) voor
andere organisaties op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
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DOELSTELLINGEN
Kleinschalige partnerschappen:
▪ Programma toegankelijk maken voor nieuwe en kleinschalige organisaties om zo
een eerste stap te zetten in Europese samenwerking.
Dus: Specifiek gericht op organisaties die nog geen ervaring hebben met
internationale samenwerking.
▪ Inclusie van doelgroepen in een achterstandssituatie.
▪ Stimuleren van Europees burgerschap en het brengen van een Europese dimensie
op lokaal niveau.
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Plus: Proportioneel gelden ook de doelstellingen genoemd onder
samenwerkingspartnerschappen.

OPBOUW PROJECT & BUDGET
Samenwerkingspartnerschappen

Totaal budget 3,6 miljoen (was 2,7)

Wat? (duur: 12 tot 36 maanden)

Budget* (max 400.000 per project)

Project Management

500/250 per maand

Transnational Project Meetings (TPM)

575/760 pp per meeting

Learning Teaching and Training Activities (LTTA)

Reiskosten + 106/58 pp per dag

Project Results

Bedrag per werkdag

Multiplier Events

100/200/15 per deelnemer

Inclusion support
Exceptional costs
Linguistic support
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* Zie programmagids voor details en voorwaarden

OPBOUW PROJECT & BUDGET
Kleinschalige partnerschappen
Totaal budget 600.000

Wat? (duur: 6 tot 24 maanden)

Budget

Activiteiten

30.000/60.000 per project

▪ Beschrijving van samenhangende doelstellingen, activiteiten en resultaten.

▪ Tijdslijn
▪ Gespecificeerde activiteitenlijst
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Welke organisaties kunnen deelnemen?
▪ Samenwerkingspartnerschappen:
- Alle soorten organisaties actief in de sectoren onderwijs, training, jongerenwerk
- Programmalanden en Partnerlanden (alleen bij essentiële meerwaarde)
(UK is geen programmaland meer, wel partnerland (binnen KA2). Geen consequenties
voor lopende projecten).
- Aanvrager programmaland
- Minimaal 3 organisaties uit 3 verschillende programmalanden
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▪
-

Kleinschalige partnerschappen:
Alle soorten organisaties actief in de sectoren onderwijs, training en jongerenwerk
Alleen programmalanden
Minimaal 2 organisaties uit 2 verschillende programmalanden

BEOORDELINGSCRITERIA
▪ Relevantie (30/30) (samenwerkingspartnerschap/kleinschalig partnerschap)
▪ Kwaliteit projectontwerp en implementatie (20/30)

▪ Kwaliteit partnerschap en samenwerking (20/20)
▪ Impact (30/20)
Minimaal 60 punten en op ieder onderdeel minimaal de helft van het aantal punten
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DEADLINES 2021
Jongerenuitwisselingen/Mobiliteitsprojecten voor Jongerenwerkers/Jongerenparticipatie
▪ 11 mei 12.00 CET (Start: 1 augustus – 31 december)
▪ 5 oktober 12.00 CET (Start: 1 januari - 31 mei)
Samenwerkingspartnerschappen (Cooperation Partnerships)
▪ 20 mei 12.00 CET (Start: 1 november - 28 februari)
▪ 2e deadline optioneel (alleen als er budget over is): 3 november 12.00 CET (Start: 1 maart – 31 mei)

Kleinschalige partnerschappen (Small Scale Partnerships)
▪ 20 mei 12.00 CET (Start: 1 november – 28 februari)
▪ 3 november 12.00 CET (Start: 1 maart – 31 mei)
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AANDACHTSPUNTEN PROJECTAANVRAGEN
Samenwerkingspartnerschappen: Kwaliteit
▪ In 2020 85% onvoldoende punten.

▪ Oorzaak: Relevantie en impact
▪ Tip 1: creëer een sterke pitch (1 A4) en stuur hem naar het NA voor feedback

- Wat is de huidige foto: Hoe ziet de situatie er nu uit?
- Welke verandering is er nodig? (behoefte gesignaleerd vanuit het jongerenwerk)

- Hoe gaat jullie partnerschap bijdragen aan deze verandering?
- Waarom is jullie partnerschap dé partij daarvoor.
▪ Tip 2: Gebruik de impacttool en volg de impactworkshop (MORGEN!)
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Erasmus+ Jeugd helpt je graag op weg!
▪ Pitch (max 1 A4) sturen naar erasmusplus@nji.nl
▪ Adviesgesprek

Je kunt altijd een (online) afspraak maken met een programma-adviseur om te kijken of jouw idee mogelijk in
aanmerking komt voor subsidie.
▪ Feedback op je aanvraag
Heb je niet eerder een aanvraag ingediend of doe je er een binnen een voor jouw organisatie nieuwe subsidielijn?
Dan heb je de mogelijkheid om tot drie weken voor de deadline feedback aan te vragen op jouw conceptaanvraag!
▪ Impacttool en Impactworkshop (9 april 2020 10.00-13.00)

https://www.erasmusplus.nl/digitale-tools/impacttool
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Aanmelden voor workshop via website (agenda) of direct: l.janmaat@nji.nl

Op de hoogte blijven?
Volg ons op onze sociale media-kanalen en abonneer je op onze nieuwsbrief!
www.erasmusplus.nl/nieuwsbrief

En heb je nog vragen?
Stuur ons gerust een e-mail of bel ons:
erasmusplus@nji.nl / w.vaningen@nji.nl
030-2306344

Contactgegevens Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd
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erasmusplus@nji.nl

