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Protocol Mobiliteit binnen Europa Erasmus+  
Call 2019  
hoger onderwijs (KA103)   
     
Procedures & voorwaarden van call tot en met selectie  
 
Doelstelling actielijn 
 

• versterking van kerncompetenties en vaardigheden 
• betere arbeidsperspectieven en carrièremogelijkheden 
• beter begrip van culturele diversiteit en bijdrage tot een 

hechtere samenleving 
• verruiming leermobiliteit 
• intensivering samenwerking tussen de onderwijs- en 

opleidingswereld en het beroepsleven 
Voor meer informatie zie de Programme guide Erasmus+ Call 
2019, pagina 29. 

 
Beschikbare subsidie KA103: € 29.716.168,- 

 
Subsidieaanvragers  Voor subsidie komen in aanmerking: 

• hoger onderwijsinstelling 
• in bezit van ECHE 
• gevestigd in Koninkrijk der Nederlanden 
• niet uitgesloten op basis van uitsluitingscriteria  

Voor meer informatie, zie de Programme guide Erasmus+ Call 
2019, pagina 34 en 38. 

 
Openstelling en deadline  Openstelling:  

• 24 oktober 2018 (publicatie) 
• 6 november 2018 (voorlichting) 

 
Deadline:  

• 12 februari 2019 (12:00 uur CET) 
Vanwege technische problemen in de aanvraagformulieren is 
de deadline van 5 februari verplaatst naar: 12 februari 2019 
(12.00 uur CET).  

 

Aanvraagwijze • formulier: e-form 
• online aanvraagformulier is hier te vinden 

 
Toetsing 
ontvankelijkheid 

Ontvangen aanvragen worden getoetst op de volgende criteria: 
• subsidieaanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden  
• instelling is in het bezit van ECHE 
• aanvraag is ingediend voor de gestelde deadline 
• Declaration of Honour is toegevoegd en getekend door de 

juiste Legal Representative 
• aanvraag is ingediend bij het NA Erasmus+ Onderwijs & 

Training van het land waarin de instelling is gevestigd  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Downloads/2019/Call_for_proposals_2019.pdf
https://www.erasmusplus.nl/subsidieaanvraag/hoger-onderwijs/subsidiedocumenten-voor-het-ho/mobiliteit-tussen-programmalanden-ho
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• niet uitgesloten op basis van uitsluitingscriteria  
Aanvragen die niet aan deze criteria voldoen worden door het NA 
Erasmus+ Onderwijs & Training afgewezen. 
 

Kwalitatieve beoordeling  Niet van toepassing: 
• de kwaliteit is al getoetst bij het indienen van de aanvraag 

van het ECHE en bij het selecteren van een nationaal 
consortium.  
 

Selectiemethodiek Alle aanvragen die voldoen aan de ontvankelijkheidseisen worden 
meegenomen bij de berekening van de toekenning.  
 
Voor private instellingen met een aanvraag boven de € 60.000,- 
vindt tevens een financial capacity check plaats, zie de Programme 
guide Erasmus+ Call 2019, pagina 256. 
 

Bepaling hoogte 
toekenning 
 

De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de 
volgende factoren: 

• het totaal beschikbare budget voor KA103 
• het aantal aangevraagde mobiliteiten en maanden/dagen 
• past performance (financieel): 

o budgetuitputting laatste twee contracten KA103 
o groei/krimp tussen laatste twee contracten KA103  

• verdeling studentmobiliteit vs. staff mobiliteit 
Voor meer informatie, zie de Programme guide Erasmus+ Call 
2019, pagina 40. 
 
Het NA Onderwijs & Training beoogt uiterlijk 30 april 2019 
aanvragers over de beschikking op de hoogte te stellen. 
 

Verantwoording  De uitkomsten van de selectie worden voorgelegd aan het 
Nationaal Evaluatie Comité.  
 
Het NA Erasmus+ Onderwijs & Training publiceert op de website de 
voorlopige subsidietoekenningen en een 
verantwoordingsdocument. 

 


