
Key Action 2

Small-scale & 

Cooperation Partnerships



Wat zijn
Partnerschappen?
Samenwerkingsprojecten

Ontwikkelen en implementeren van 
nieuwe werkwijzen en methoden

Gezamenlijke initiatieven ter 
bevordering van samenwerking

uitwisseling van kennis en ervaringen 
op Europees niveau



 Verhogen kwaliteit van werk en activiteiten van betrokken organisaties

 Versterken (internationale) capaciteit van organisaties

 Aanpakken van gezamenlijke behoeften en prioriteiten

 Duurzame verandering op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau.

Doelstellingen 



KA210-ADU
Small-scale Partnerships

KA220-ADU
Cooperation Partnerships

Kleine, minder ervaren organisaties Ervaren, grotere organisaties

Versterken organisatie en activiteiten Versterken organisatie en activiteiten

6 – 24 maanden 12 – 36 maanden

€ 30.000 of € 60.000 € 120.000, € 250.000 of € 400.000

(ovb) maart 2023 + oktober 2023 (ovb) maart 2023



Beoordelingscriteria

Criterium Punten

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

Quality of the project design and 
implementation 

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

Quality of the partnership and 
cooperation arrangements 

Juiste partners; verdeling taken; coördinatie en 
communicatie

Impact Verankering/verduurzaming project; reikwijdte 
impact; promotie en verspreiding



SMALL-SCALE
PARTNERSHIPS



Small-scale Partnerships

 Laagdrempelige manier van Europese

samenwerking 

 Bevordering inclusie van doelgroepen met minder 

kansen

 Europees burgerschap ook op lokaal niveau

 Doelen van Cooperation Partnerships ook van 

toepassing



 Nieuwkomers (organisaties) in het Erasmus+ programma

 Minder ervaren organisaties

 Kleinschalige organisaties

Versimpelde aanvraag

Voor wie?



 Naast 1 coördinator, minimaal 1 partner uit verschillende 
programmalanden, geen maximum

 Budget/twee opties: 30.000 EUR of 60.000 EUR

 Duur: 6 - 24 maanden

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

Voorwaarden



 Simpel aanvraagformulier

 Budget: géén verplichte kostenposten

 Weinig administratie tijdens uitvoering

 Veel vrijheid om activiteiten te bepalen

Administratie



Nederlandse stichting heeft goede ideeën 
om inclusie & diversiteit te promoten bij 
Spaanse gemeente door samen een 
handleiding te schrijven.

Spaanse gemeente wil kennis delen over 
werking van digitale overheidssystemen 
aan Nederlandse stichting door samen een 
workshop te creëren.

Voorbeeld Internationale Partnerschappen:
KA210 Small-scale Partnerships
Voor nieuwkomers en weinig ervaren organisaties met Erasmus+



Vragen?



COOPERATION
PARTNERSHIPS



 Samenwerking tussen organisaties in de 
Volwasseneneducatie 

 Delen van kennis en ervaring, ontwikkelen van innovatieve 
oplossingen, mobiliteiten staan niet centraal

 Projectduur: 12-36 maanden

 Naast 1 aanvrager minimaal 2 partners uit andere 
programmalanden

 Geen maximum aantal partnerorganisaties

 Lumpsum: € 120.000, € 250.000 of € 400.000 

Cooperation Partnerships



 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

 Disseminatie: verspreiden van resultaten op regionaal, nationaal en Europees niveau

Cooperation Partnerships



 Aanvrager 
 is gevestigd in een Programmaland

 Let op: Uitzondering Europese NGO’s als aanvrager mag gevestigd zijn in Brussel 

 Partners 
 zijn gevestigd in een Programmaland

 Partners mogen uit Partnerlanden komen, alleen bij essentiële, toegevoegde waarde.

 Deelnemers: leerders en staf van organisaties uit het partnerschap

Begunstigde landen | Erasmus+ (europa.eu)

Cooperation Partnerships

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/programme-guide/part-a/eligible-countries?


Lumpsum financiering KA220

€ 120.000, € 250.000, € 400.000

 Budgetoverzicht uitwerken per werkpakket

 “Value for money”

 Max 20% projectmanagementkosten

 Subcontracting (max 20%, geen kerntaken)

 Principe van cofinanciering

 Ranking en verdeling per budgetcategorie

 Administratieve checks: Financial capacity check

 Beoordeling final report op kwaliteit (70 punten)
Publicatie | KA2 Handbook on the lumpsum funding model | 
Erasmus+ (erasmusplus.nl)

https://www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws/publicatie-ka2-handbook-lumpsum-funding-model


 Een work package werkt aan 1 of meerdere doelen van het project

 Bevat activiteiten die helpen het doel te bereiken 

 Aanbeveling: maximaal 5 werkpakketten

 Project management (maximaal 20% van totale subsidie)

Verantwoording adhv werkpakketten







Award criteria

Criteria Max score

Relevantie 25 punten

Kwaliteit van project design en implementatie 30 punten

Kwaliteit van partnerschap en samenwerking 20 punten

Impact 25 punten 

66

 Aantal punten per criteria is aangepast

Threshold: 

 Minimaal 60 punten 

 Minimaal helft van max aantal punten per onderdeel



Hogeschool Utrecht

Laaggecijferdheid speelt niet alleen in 
Nederland

Voorbeelden Erasmusplus 
Partnerschap 

https://youtu.be/eXQXszn6hTs


Small-Scale Partnerships KA210
• Maart 2023? 1e ronde deadline 

aanvragen 

• Oktober 2023? 2e ronde deadline 
aanvragen 

Cooperation Partnerships KA220
• Maart 2023? deadline aanvragen

Geen tweede ronde KA220

Deadlines



 Nieuwbrief Erasmus+ 

 Programmagids 2023
Verwacht: Medio November
Link naar de Programme Guide

 Adviesgesprekken met 
projectopzetformulier

(aanmelden via ve@erasmusplus.nl)

Ondersteuning bij aanvraag

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmus-programme-guide/introduction
mailto:ve@erasmusplus.nl


 Online vragenuurtjes VE 

zie agenda website

- Vrijdag 18 november 10 – 11 uur
- Dinsdag 13 december 15 – 16 uur
- Maandag 16 januari 15 – 16 uur
- Vrijdag 17 februari 10 – 11 uur
- Woensdag 1 maart 15 – 16 uur

Ondersteuning bij aanvraag

https://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda


Vragen?



Voor meer informatie, kijk op:
www.erasmusplus.nl 

Vragen? Neem contact met ons op via: 
ve@erasmusplus.nl

Bedankt!
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