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Voorlichtingsbijeenkomst 
Call 2022 | mbo

18 november 2021



 Deze sessie wordt niet opgenomen
 De presentatie komt op de website
 Microfoon en camera uit
 Heb je een vraag? Stel deze in de chat!

LET OP!

Alle informatie in deze presentatie is onder voorbehoud van het beschikbaar komen van de 

Erasmus+ Call for Proposals 2022 en de officiële Erasmus+ Programme Guide 2022. 

Er kunnen géén rechten aan worden ontleend. 
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KA2



KA2 - Cooperation for innovation and
the exchange of good practices

• Partnerships for Excellence
• Alliances for innovation

* Cooperation Partnerships op het gebied van 
sport en aangevraagd door Europese NGO’s
via EACEA

Decentraal Centraal

• Cooperation Partnerships
• Small scale partnerships



Een KA2-project
Een samenwerking van diverse instellingen uit verschillende landen 

gericht op: 

 een significante bijdrage leveren aan de prioriteiten van het programma 

 een positief en duurzaam effect op de deelnemende organisaties, op beleid en 

op de personen direct en indirect betrokken bij de activiteiten

 ontwikkelen, uitwisselen en-/of implementeren van innovatie op organisatie 

lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau



Horizontale prioriteiten

Inclusie & 
diversiteit
•Gelijke kansen
•Eenvoudiger toegang 
tot subsidie

•Meer deelnemers met 
fewer opportunities

Digitale 
transformatie
•Digitale vaardigheden
•Stimuleren van 
innovatie

•Capaciteitsopbouw 

Participatie in 
democratie
•Bewustwording en 
begrip van de EU en 
haar waarden

•Sociale en 
interculturele 
competenties

Duurzaamheid
•Milieuvriendelijk 
ontwerp van 
activiteiten

•Bewustwording van 
milieu- en 
klimaatverandering

•Gedragsverandering



Prioriteiten per sector
mbo

 Onderwijs aanpassen aan behoefte arbeidsmarkt

 Flexibel en learner-centred aanbod 

 Innovatie

 Aantrekkelijk praktijkonderwijs

 Kwaliteitsborging

 Implementatie van internationaliseringsstrategie



Mogelijkheden binnen KA2
Twee type projecten:

 Cooperation Partnerships

12 – 36 maanden | minimaal 3 organisaties uit 3 Programmalanden

 Small-scale Partnerships NIEUW!

6 – 24 maanden | minimaal 2 organisaties uit 2 Programmalanden

Een project dient aan te sluiten bij tenminste 1 horizontale prioriteit 

en/of 1 sectorspecifieke prioriteit.



Call 2022 deadline en budget

 Cooperation Partnerships

1 ronde, verwachting maart 2022

budget: € 3.500.000

 Small-scale Partnerships 

2 rondes, verwachting maart en oktober 2022

budget: € 660.000 (50-50 verdeeld)



COOPERATION
PARTNERSHIPS



Cooperation partnerships 

KA220

 Gericht op het uitwisselen van ervaringen, good practices en/ of ontwikkeling
van innovatie

 Resultaten dienen bruikbaar, overdraagbaar en op te schalen zijn,
zo mogelijk met een sterke interdisciplinaire dimensie

 Van geselecteerde projecten wordt verwacht dat zij de resultaten actief delen op 
regionaal, nationaal en Europees niveau



CP- Voor wie?
 Aanvrager (bij het nationale NA)

Elke publieke of private organisatie gevestigd in een Programmaland;

Een aanvraag is namens een partnerschap.

 Partners

Elke organisatie gevestigd in een Programmaland. 

Organisaties uit Partnerlanden alleen bij essentiële, toegevoegde waarde.

 Deelnemers

Studenten en staf van organisaties uit het partnerschap.



CP- Kaders
 Minimaal 3 organisaties uit 3 verschillende programmalanden

 Sluit aan bij tenminste 1 prioriteit Erasmus+ en/of 1 sector prioriteit 

 Duur: tussen 12 en 36 maanden

 Financieringsmechanisme: Lump sum NIEUW!

 Subsidie € 120.000, € 250.000, € 400.000

 Plaats activiteiten: 
Landen partnerorganisaties 
Zetels EU
Delen van resultaten op relevante bijeenkomsten
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 Lumpsum per workpackage

 WP: set activiteiten en resulaten voor een
specifieke doelstelling
(advies: 5, waarvan 1 horizontaal) 

 Horizontale WP voor projectmanagement
(max 20% totale budget) 

 Principes:
- Co financing
- Proportionaliteit
- Capaciteitsopbouw (max 20% subcontracting)
- Voorschot, kwaliteitscontrole FR (mogelijke reducties)

Work package 
means a major 
sub-division of 
the proposed 

project

CP- budgetaanvraag



CP- Beoordeling aanvragen
Criterium Punten

Relevance of the project (25) Needs analysis; toegevoegde waarde; 
innovatie; Europese dimensie

Quality of the project design and
implementation (30)

Opzet; realistisch; haalbaarheid; inclusief 
en groen; passend bij doelen en doelgroep

Quality of the partnership and
cooperation arrangements (20)

Juiste partners; verdeling taken; 
coördinatie en communicatie

Impact (25) Verankering/verduurzaming project; 
reikwijdte impact; promotie en verspreiding

Tenminste 60 punten of meer in totaal behalen, én
per criterium tenminste 50% van max aantal punten behalen



CP- Na indienen aanvraag
 Toetsing op ontvankelijkheid

 Check op multiple submission (1 aanvraag per consortium)

 Uitsluiten dubbele projectfinanciering

 Beoordeling selectiecriteria: financiële en operationele capaciteit
Financiële capaciteitscheck vindt plaats voor private instellingen

 Beoordeling toekenningscriteria: kwaliteit aanvraag

 Ranking op basis van score
Ranking op basis van budget



SMALL-SCALE
PARTNERSHIPS



Small-scale partnerships

KA210

 Laagdrempelige vorm van Europese samenwerking 

 Focus inclusie (target groups with fewer opportunities)

 Europees burgerschap en Europa ‘dichterbij’ brengen



SP- Kaders

 Minimaal 2 partners uit 2 verschillende programmalanden

 Sluit aan bij tenminste 1 prioriteit Erasmus+ en/of 1 sector prioriteit

 Financieringsmechanisme: lumpsum

 Budget, twee opties: € 30.000 of € 60.000 

 Duur: 6 t/m 24 maanden

 Plaats: landen van partnerorganisaties/landen met zetels van de EU



SP- Voor wie?
 Aanvrager (bij het nationale NA)

Elke publieke of private organisatie gevestigd in een Programmaland;

In het bijzonder bedoeld voor nieuwkomers in het Erasmus+ programma, 

minder ervaren organisaties en kleinschalige organisaties.

 Partners

Elke organisatie gevestigd in een Programmaland;

Let op: geen organisaties uit Partnerlanden.

 Deelnemers

Studenten en staf van organisaties uit het partnerschap.



SP - Een project opzetten

Planning (behoeftes, doelen, uitkomsten, formats, tijd) 

Voorbereiding (plannen van activiteiten, werkprogramma, praktische 
afspraken, doelgroepen, afspraken met partners)

Uitvoering van activiteiten

Follow-up/evaluatie (evaluatie van impact, disseminatie resultaten)



SP- Financiering
 Lumpsum | €30.000,- of €60.000,-

Bij de aanvraag een keuze maken afhankelijk van beoogde activiteiten en 

resultaten

 Projectaanvraag

Bevat doelen, activiteiten, tijdslijn en de verwachte resultaten

 Budgetonderbouwing

Beschrijf het budget per projectactiviteit. 

Let op: Geef voldoende onderbouwing i.v.m. de beoordeling!



Beoordelingscriteria aanvragen SP
Criterium Punten

Relevance of the project (30) Aansluiting prioriteiten; toegevoegde 
waarde; Europese dimensie

Quality of the project design and
implementation (30)

Opzet en doelen; realistisch; haalbaarheid; 
inclusief en groen; passend bij doelen en 
doelgroep

Quality of the partnership and
cooperation arrangements (20)

Juiste partners; verdeling taken; 
coördinatie en communicatie

Impact (20) Verankering/verduurzaming project; scope 
impact; bekendmaking

Tenminste 60 punten of meer in totaal behalen, én per 
criterium tenminste 50% van max aantal punten behalen



Voorbeelden

Inspiratie en resultaten 
van Nederlandse projecten:
https://www.erasmusplus.nl/inspiratie-
resultaten

Results Platform EU:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus
-plus/projects_en
Zoeken op onderwerp mogelijk

https://www.erasmusplus.nl/inspiratie-resultaten
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


Subsidie aanvragen?
 Houd de website en onze nieuwsbrief in de gaten!

Definitieve Programme Guide

Publicatie van de definitieve call

 Volg het stappenplan

 Gebruik de impacttool

 Plan een adviesgesprek: mbo-sector@erasmusplus.nl

https://www.erasmusplus.nl/
https://www.erasmusplus.nl/nieuwsbrief
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/middelbaar-beroepsonderwijs/aanvragen
https://www.erasmusplus.nl/impacttool-strategischepartnerschappen
mailto:mbo-sector@erasmusplus.nl


Belangrijke data

9 december: vervolg voorlichting

Jan-feb: adviesgesprekken Call 2022

Jan-mrt: inloopspreekuren Call 2022

23 maart: verwachte deadline aanvragen

September: verwachte eerste startdatum

Oktober: ronde 2 Small scale Partnership



Heb je vragen over Erasmus+? 
Neem dan contact met ons op, we staan altijd voor je klaar!

Contactgegevens NA Erasmus+ Onderwijs & Training:

mbo-sector@erasmusplus.nl 


	Dianummer 1
	 
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27

