Erasmus Mundus Actie call 2021: online informatie sessie 30 April 2021
The Commission has launched the 2021 Erasmus+ Call for Proposals and the 2021 Erasmus+
Programme Guide on 25/03/2021.
You may find these documents under the links below:
•
2021 Erasmus+ Annual Work Programme (will be published soon)
•
2021 Erasmus+ Call for Proposals
•
2021 Erasmus+ Programme Guide on the Erasmus+ website (in PDF and online
version)
•
European Commission - Press release
Around Mid April 2021 all calls will be available on the Funding and Tender Opportunities
Portal. The deadline to apply is 26 May 2021, 17:00 Brussels time.
There is an online user manual already available on the Platform, you can find it here:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf
Vraag 1
De tijdsplanning is nu anders dan voorheen. Als je wil opteren om weer mee te doen (programma
draaien) vanaf oktober 2022, moet je dan al nu (mei 2021) aanvraag indienen of pas begin 2022?
Zoals voorheen gebruikelijk was?
Elk goedgekeurd project krijgt een contract voor een periode van zes jaar en je moet minstens vier
edities van het joint programma organiseren. Het master programma moet van start gaan uiterlijk
een academisch jaar later na het jaar van de selectie. Als je in oktober 2022 wenst te starten met
studenten, kun je kiezen om dit jaar al in te dienen of om volgend jaar. In het geval je beslist om in
call 2022 in te dienen, moet je ervoor zorgen dat je een voorwaardelijke selectie van studenten
organiseert zonder dat je nog een contract hebt indien je al in 2022 wil starten met de eerste editie
Vraag 2
Ons huidige EMJMD project loopt door tot oktober 2022. Wanneer mogen we een nieuwe
aanvraag indienen?
Previously funded Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs) and Joint Masters (EMJMs) can
only apply for renewal at the earliest the year before the contract ends. In no circumstance can two
editions of a Master funded by two different grant agreements start in the same academic year
(programme guide blz. 217). Dit programma is eligble om in call 2021 een aanvraag in te dienen.
Vraag 3
Met de nieuwe financieringsstructuur: blijft het concept participation fee bestaan?
Nee, niet in dezelfde termen als het oude financieringsmodel waarin een onderdeel van de beurs
bedoeld was voor de participation fees met een maximum for EU en niet EU studenten. Volgens het
nieuwe model is er sprake van een unit cost van € 750 euro per ingeschreven student. Dat bedrag
wordt berekend voor zowel studenten die een Erasmus Mundus beurs ontvangen (max 60
studenten), als voor “self-paying students”. Een Erasmus Mundus master ontvangt maximaal 100 X €
750 unit costs voor ingeschreven studenten. Dit is voor alle edities van de master.
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Vraag 4
In het vorige EMJMD programma moeten studenten bij 2 verschillende Programme Countries / EU
universiteiten door brengen, dus bij 1-jarig master: 2 van de 3 terms. Nu wil men meer accent ook
op non-EU partners ('internationalization'): blijft die eis van verblijf bij 2 Programme Country
partners gelden?
Enige eis is dat er 2 mobiliteiten zijn anders is dan het land waar je woont. We willen niet perse dat
studenten ook bij partnerland ho instellingen studeren. Erasmus Mundus masters zijn vrij excellente
ho-instellingen in partnerlanden te betrekken bij het joint programme en in dat geval zal ook
mobiliteit naar die partners plaatsvinden, maar dit hangt af van de specifieke context van het
programma en is zeker geen vereiste of prioriteit.
MJM includes compulsory physical mobility for all enrolled students (EMJM scholarshipholders or not)
consisting of a minimum of two study periods in two countries, of which at least one must be a
Programme Country. These two countries must be different from the country of residence of the
student at enrolment stage. Each of the two mandatory study periods must correspond to a workload
of at least one academic semester (30 ECTS credits or equivalent). All Master programme study
periods must take place in full partner HEIs, or under their direct supervision. (programme guide blz.
216).
Vraag 5
Kan een universiteit in de UK nog optreden als penvoerder?
Ja. Net als andere partnerlanden kan de UK een aanvraag indienen.
Vraag 6
Wordt de UK nu als partnerland gezien?
Ja. De UK wordt als partnerland beschouwd.
Vraag 7
Is het makkelijker om een partner country HEI te betrekken als het een eis is dat deze partner ook
de degree uit moet geven op basis van het gezamenlijke curriculum?
Niet zo een op een vast te stellen. Voor de UK wordt het wellicht eenvoudiger omdat instellingen hun
eigen programma’s accrediteren. De mobiliteitsvoorwaarden zijn wat eenvoudiger gemaakt. Het zal
iets eenvoudiger zijn voor sommige landen om partner te worden. Het is een mogelijkheid maar niet
een focuspunt. Om full partner te zijn is het verplicht om een diploma te kunnen leveren. Als dat niet
kan, dan is associated partner een alternatief waarbij een bijdraag geleverd kan worden bijvoorbeeld
in de vorm van een stage.
Vraag 8
Is het mogelijk om gedurende het programma een associated partner full partner te laten worden
als accreditatie eenmaal geregeld is en de degree award in orde?
Ja en de voorwaarde is dezelfde als bij de aanvraag. O.a. een mandaat zal getekend moeten worden.
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Vraag 9
De € 1400 beurs per student, zit daar een maximum aantal studenten per jaar aan?
De € 1400 euro is een vergoeding per maand. Er zit een maximum van 60 beurzen voor een periode
van 6 academisch jaren, ongeacht de duur van de master. Het staat de instellingen vrij deze 60
beurzen te spreiden over de verschillende edities van hun master programma (waarbij ze minstens 4
edities dienen te organiseren en de eerste editie ten laatste in het academiejaar volgend op het
academiejaar van ondertekening van de grant agreement dient te starten).
Vraag 10
Staat het een instelling (het consortium) vrij de institutional costs naar eigen inzicht te besteden of
moet daar verantwoording over worden afgelegd?
Het consortium mag de unit cost naar eigen inzicht uitbesteden maar dat bedrag moet verantwoord
worden door de student in de nieuwe Mobility Tool op te voeren. In ieder geval zullen alle studenten
verzekerd moeten worden, zowel studenten met een EM beurs als zelf-paying studenten en dienen
de minimale voorwaarden met betrekking tot mobiliteit, scholar mobility, studentenonthaal etc. te
worden georganiseerd.
Vraag 11
Mogen hogere tuition fees dan 750 per month gevraagd worden aan self-paying students?
Ja. Dat is aan het consortium te beslissen. Het is belangrijk om de tuition fee policy duidelijk aan te
kondigen op de projectwebsite.
Vraag 12
Die max 60 scholarships: is dat inclusief of exclusief “Specific Regions”? En aanvullend: die “Specific
Regions” funding komt pas later, toch?
Het aantal 60 scholarships is exclusief de “specific regions”.
Vraag 13
Wat betekent de cap van 100 studenten voor de institutional costs? En wat is de relatie met 60
Erasmus Mundus beurzen?
Consortia ontvangen institutional costs van € 750/maand per ingeschreven studenten, voor max 100
studenten. Dit bedrag is voor zowel studenten die self-paying zijn, als voor studenten die een EM
beurs ontvangen. Het is aan het consortium om te beslissen hoeveel EM beurzen zij willen
ontvangen: 60 of minder voor de hele duur van het contract. Als je voor het maximum van 60
scholarships gaat, dan blijven er nog 40 plaatsen over voor non-scholarships die worden vergoed aan
€ 750/maand. De 750 euro geldt dus alleen voor de eerste 100 studenten, maar het wordt zeker
aangemoedigd om meer dan 100 studenten toe te laten in de verschillende edities van de masters.
Vraag 14
Vallen de scholarships uit “Specific Regions”( aanvullende beurzen) binnen of buiten de 100
studenten?
Deze komen bovenop de 100 studenten. Dus max dan 124 studenten 750 euro institutional costs.

3

Vraag 15
Het programma tot 2020 had binnen de grant expliciet de mogelijkheid voor academic staff
mobility; klopt het dat dat je dat nu kunt financieren uit institutional costs?
Inderdaad verwacht dat je mobiliteit organiseert en dat daaruit bekostigd wordt. Er zijn geen
minimum criteria met betrekking tot scholar mobility, maar het organiseren ervan wordt wel
beoordeeld in de aanvraag.
Vraag 16
Naast de 70 pagina’s voor het toelichten van de joint programma: mogen applicants annexes
toevoegen? Ik bedoel optionele annexes - naar eigen inzicht.
Alle informatie die gevraagd wordt in de aanvraag moet ook in het formulier beantwoord worden. De
ruimte is daardoor uitgebreid naar 70 pagina’s. Dus kan je niet volstaan met een verwijzing naar een
annex of een weblink. De mogelijkheid tot extra bijlagen werd bovendien beperkt tot heel specifieke
bijlagen: draft consortium agreement, draft student agreement, draft diploma template etc. Rond
mid-April verschijnen de specifieke call documenten online voor meer verduidelijking.
Vraag 17
Dit is een vertraagde Call van begin dit jaar; wanneer is de Call volgend jaar te verwachten? Zoals
gebruikelijk met EMJM in februari, dus februari 2022? Het wordt niet 'standaard' volgend jaar ook
mei?
Het is zeker niet de bedoeling om de call elk jaar te laten opschuiven. EACEA heeft dus de bedoeling
om de call deadlines weer richting februari te bewegen, maar is daarvoor afhankelijk van externe
factoren.
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