
Budget Erasmus+ O&T Call 2022 
 
De budgetten voor subsidieaanvragen voor Erasmus+ Onderwijs & Training zijn bekend. Lees snel 
verder voor de budgetverdeling, criteria en protocollen. 
 
 
Primair en voortgezet onderwijs totaal: € 16.374.774 
 
KA1 Individuele Mobiliteit: € 11.214.774. Dit budget wordt als volgt verdeeld: 
KA121-SCH budgetaanvraag geaccrediteerde instellingen: € 10.093.296. Deadline 23 februari. 
KA122-SCH short-term projects Ronde 1 - € 897.182. Deadline 23 februari. 
KA122-SCH short-term projects Ronde 2 - € 224.296. Deadline 4 oktober. 
 
KA210-SCH Small Scale Partnerships: € 660.000. Dit budget wordt verdeeld over 2 rondes. 
Ronde 1 - € 396.000. Deadline 23 maart. 
Ronde 2 - € 264.000. Deadline 4 oktober. 
 
KA220-SCH Cooperation Partnerships: € 4.500.000. Deadline 23 maart. 
  
Alle regels, procedures en criteria die gekoppeld zijn aan de budgetten zijn vastgelegd in de 
verschillende protocollen. Raadpleeg onze protocollen voor meer informatie.  
 
De wijze waarop het budget wordt toegekend aan geaccrediteerde aanvragers, staat beschreven in 
het document ‘Rules for budget allocation’. Dit document is in overeenstemming met het kader dat 
is vastgesteld in de Programmagids. Raadpleeg onze documenten voor meer informatie. 
 
 
Middelbaar beroepsonderwijs totaal: € 20.647.248 
 
KA1 Individuele Mobiliteit: € 16.487.248. Dit budget wordt als volgt verdeeld: 
KA121-VET budgetaanvraag geaccrediteerde instellingen: € 14.838.523. Deadline 23 februari. 
KA122-VET short-term projects: € 1.648.725. Deadline 23 februari. 
  
KA210-VET Small Scale Partnerships: € 660.000. Dit budget wordt verdeeld over 2 rondes. 
Ronde 1 - € 330.000. Deadline 23 maart. 
Ronde 2 - € 330.000. Deadline 4 oktober. 
 
KA220-VET Cooperation Partnerships: € 3.500.000. Deadline 23 maart. 
 
Alle regels, procedures en criteria die gekoppeld zijn aan de budgetten zijn vastgelegd in de 
verschillende protocollen. Raadpleeg onze protocollen voor meer informatie.  
 
De wijze waarop het budget wordt toegekend aan geaccrediteerde aanvragers, staat beschreven in 
het document ‘Rules for budget allocation’. Dit document is in overeenstemming met het kader dat 
is vastgesteld in de Programmagids. Raadpleeg onze documenten voor meer informatie. 
 
 
Hoger onderwijs totaal: € 36.500.000 
 
KA131-HED Individuele mobiliteit: € 32.000.000. Deadline 23 februari. 
 
KA220-HED Cooperation Partnerships: € 4.500.000. Deadline 23 maart. 
 
Alle regels, procedures en criteria die gekoppeld zijn aan de budgetten zijn vastgelegd in de 
verschillende protocollen. Raadpleeg onze protocollen voor meer informatie. 
 
 
Volwasseneneducatie totaal: € 5.515.158 
 
KA1 Individuele Mobiliteit: € 535.000. Dit budget wordt als volgt verdeeld: 
KA121-ADU budgetaanvraag geaccrediteerde instellingen: € 374.500. Deadline 23 februari. 
KA122-ADU short-term projects Ronde 1 - € 48.150. Deadline 23 februari. 
KA122-ADU short-term projects Ronde 2 - € 112.350. Deadline 4 oktober. 



 
KA210-ADU Small Scale Partnerships: € 1.290.000. Dit budget wordt verdeeld over 2 rondes. 
Ronde 1 - € 903.000. Deadline 23 maart. 
Ronde 2 - € 387.000. Deadline 4 oktober. 
 
KA220-ADU Cooperation Partnerships: € 3.690.158. Deadline 23 maart. 
 
Alle regels, procedures en criteria die gekoppeld zijn aan de budgetten zijn vastgelegd in de 
verschillende protocollen. Raadpleeg onze protocollen voor meer informatie.  
 
De wijze waarop het budget wordt toegekend aan geaccrediteerde aanvragers, staat beschreven in 
het document ‘Rules for budget allocation’. Dit document is in overeenstemming met het kader dat 
is vastgesteld in de Programmagids. Raadpleeg onze documenten voor meer informatie. 
 


