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Strategische Partnerschappen (KA201, 219, 202, 203, 204)



Programma
• Voormiddag (10-12u30)

– Welkom

– Richtlijnen over rapportering

– Rapporteren in MT+ / kwaliteitsvolle rapporten 
genereren

– Inleiding namiddagprogramma

• Broodjeslunch (12u30-13u30)

• Namiddag : “peer learning”
– 13u30 – 14u25: KA219 (rol coördinator/partner, 

specifiek bij verslaggeving) – andere (coördinatie in 
een strategisch partnerschap)

– 14u30 – 15u25: hoe zet ik mijn project op de kaart 
binnen en buiten mijn organisatie

• Receptie (15u30)



Richtlijnen over rapportering



Richtlijnen over rapportering

• Welke rapporten zijn er nodig?

• Per type rapport:

– Wat houdt het in?

– Hoe rapporteren?

– Wat doet Epos met uw rapport?

– Indien van toepassing: wat doet de 

Europese Commissie met uw rapport?

– Vragen en antwoorden



Rapporten??

• Meerdere “types” + niet altijd allemaal 

nodig voor àlle projecten

• Wel altijd nodig:

– activiteiten bijhouden in MT+ !

– en dit van bij het begin!



Welke rapporten?

• Progress report:

– Àlle KA2

– Over eerste 6 mnd (=> meeste zijn ingediend)

– na 6 mnd + 30d

• Interim report:

– Enkel indien projectduur >24 mnd

– Over de 1e helft van het project

– Halfweg + 60d

– Uitzonderingen (2 interimrapporten i.p.v. 1)

• 2016-1-BE02-KA201-017360

• 2016-1-BE02-KA204-017326



Welke rapporten?

• Final report (incl. “PRP”)

– Alle KA2

– Over hele projectperiode

– Na afloop + 60d

– “special case”: KA219:

• CO = “volledig” inhoudelijk final report + 
“eigen” financieel rapport

• PA = “light” inhoudelijk rapport + “eigen” 
financieel rapport 

• specifieke info in de namiddag



PROGRESS REPORT

• Beperkt aantal inhoudelijke vragen 

– stavaza + planning (t.o.v. aanvraag), zowel 

qua activiteiten als doelstellingen

– problemen/obstakels

– partnerschap

– voortgangsbewaking

• Word-doc (maar MT+ up-to-date!)

• Terugkoppeling + monitoring

• Vragen?



KA 2 call 2016

Interim report
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Hoe een interim report indienen?

• Een bericht (notificatie) wordt verstuurd naar 

het preferred contact van uw organisatie (zie 

sectie D.1.5 van uw aanvraagformulier)

• Alvorens het interimrapport in te vullen: alle 

relevante gegevens invullen in de project 

tabs (project implementation and

management, transnational project meetings, 

…)
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VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN



Hoe een interim report indienen?
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STAP 1



Hoe een interim report indienen?

• Vul alle (lege) velden in.

– Knop “Submission” is niet actief zolang niet 

alle noodzakelijk info is ingevuld

– Veranderingen kunnen aangebracht worden 

in het Draft Report.
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STAP 2: Vul het rapport in



Hoe een interim report indienen?

• Foutboodschappen

– Instructiescherm om error op te lossen (project data corrigeren)

14

STAP 2: Vul het rapport in



Hoe een interim report indienen?

• “Submission” is mogelijk 

nadat het rapport is 

ingevuld en alle velden een 

met een groene check-

mark  zijn aangeduid
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STAP 3: “Submission” procedure



Hoe een interim report indienen?

• Klik op Download PDF knop en sla de Declaration of Honour op.

• Vul de Declaration of Honour in en laat ze ondertekenen.

• Voeg ze toe aan het rapport (Select File)
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STAP 4: Declaration of honour



Hoe een interim report indienen?

• Klik op Download PDF knop en sla de Declaration of Honour op.

• Vul de Declaration of Honour in en laat ze ondertekenen.

• Voeg ze toe aan het rapport (Select File)
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STAP 4: Declaration of honour



Hoe een interim report indienen?

• Nadat de Declaration of Honour is opgeladen, klik op “Contains

declaration of honour” 
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STAP 4: Declaration of honour



Hoe een interim report indienen?

• Ga verder door op de knop “Next Step” te klikken
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STAP 4: Declaration of honour



Hoe een interim report indienen?
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STAP 5: Accepteer “Data Protection Notice”



Hoe een interim report indienen?

• Vul checklist aan door op de “Not Done” knoppen te klikken 
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STAP 6: Checklist



Hoe een interim report indienen?

• Knoppen worden groen (Done). Klik nu op Next Step 
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STAP 6: Checklist



Hoe een interim report indienen?

• Klik op de “Submit Beneficiairy Report” knop
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STAP 7: Rapport indienen



Interim report template
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• In het Engels

• Programme management & implementation

 Overall state of play: achievements

 Project activities: details

 Monitoring of the project

 Contribution of project partners

 Involvement of other organisations

 Difficulties



Interim report template
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• Transnational Project Meetings

 Brief description

• Intellectual outputs

• Multiplier events

• Learning/teaching/training activities

• Impact

 On participants, participating organisations, target 

groups and other relevant stakeholders

• Dissemination

 If already applicable

Data from MT+



KA 2 call 2016

Final beneficiary report
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Hoe een final beneficiary report indienen?

Alvorens het narratieve gedeelte van het final beneficiairy
report in te vullen:

• alle relevante gegevens invullen in de project tabs in
Mobility Tool +:
 Project management and implementation

 Transnational Project Meetings

 Learning, teaching and training activities

 Special needs support

 Exceptional costs

 projectresultaten opladen op het Project Results
Platform (verplicht voor KA2 SP)
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VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN



Project Results Platform

Wat is het Project Results Platform?

• Elektronisch disseminatie en 

exploitatieplatform

• Alle projecten die onder E+ gefinancierd 

worden
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Project Results Platform

Wie doet wat?

• Project coordinator:

Opladen projectresultaten

Logo, website

• Nationale agentschappen

Checken, valideren, en publiceren van 

projectresultaten en good practices
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Project Results Platform

Hoe inloggen op PRP?

• Zie instructies E+ PRP Guide for

Beneficiairies (opgelet! ECAS is nu EU 

Login)

• Login credentials:

– automatische notificatie naar de contact 

persoon

– indien niet te vinden  helpdesk
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Project Results Platform

Dashboard

• Overzicht van al uw lopende projecten

• Bruikbare links (o.a. video tutorial for

beneficiairies)
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Project Results Platform

Contact en projectgegevens wijzigen

• Contactgegevens zichtbaar maken

• Projectlogo opladen

• Project URL toevoegen
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Project Results Platform

Contact en projectgegevens wijzigen

• Resultaten toevoegen:
 Zie Definitions and guidance on relevant project results

Outputs + outcomes (lijst is indicatief)

 Per resultaat  1 bijlage van max. 100 MB

• Submit results
 Bij einde project

 “Submit for review”

 Revise results
Op vraag van Epos

Wanneer resultaten onvolledig, niet accuraat zijn of 
ontbreken

33



Project Results Platform

Project card

• Kan geupdated worden tijdens looptijd van 

het project

• Projectresultaten worden gepubliceerd (na 

finalisering van het project)
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Project Results Platform

Project card: een voorbeeld
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Project Results Platform
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Project Results Platform
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[……]



Hoe een final report indienen?
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STAP 1: klik op Reports



Hoe een final report indienen?
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STAP 2: Generate Beneficiairy Report



Hoe een final report indienen?
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Hoe een final report indienen?
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Hoe een final report indienen?
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STAP 3: Rapport invullen

Opgelet: language used to fill in the form = Engels



Hoe een final report indienen?
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STAP 3: Rapport invullen

• Alle secties moeten ingevuld worden. Sommige 

data komen uit MT+ en worden automatisch 

ingevuld.

• Wanneer een sectie/vraag niet van toepassing is: 



Hoe een final report indienen?
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STAP 3: Rapport invullen

Secties

1. Context

2. Project summary: updaten!

3. Description of the project

4. Project management

5. Implementation

6. Follow up (impact & dissemination)

7. Budget

Annexes



Hoe een final report indienen?
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STAP 4: Annexes toevoegen

• Declaration of Honour

• Supporting documents: zie grant agreement annex III

 Project management & implementation:

o Activities + outputs in FR

o Outputs  E+ PRP

 Transnational project meetings:

o Deelnemersattesten

o Deelnemerslijsten

o (Travel tickets + invoices)



Hoe een final report indienen?
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STAP 4: Annexes toevoegen

• Supporting documents: zie grant agreement annex III

 Intellectual outputs:

o Outputs  E+ PRP

o Staff  time sheet per personeelslid

o Bewijs van de aard van de relatie tussen 

personeelslid en beneficiairy

o Multiplier events:

o Deelnemerslijsten

o Gedetailleerde agenda

o Documenten die tijdens event gebruikt of 

uitgedeeld werden



Hoe een final report indienen?
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STAP 4: Annexes toevoegen

• Supporting documents: zie grant agreement annex III

 Learning, teaching and training activities:

o Deelnemersattesten

o (Travel tickets + invoices)

o Taalkundige ondersteuning: attest van de 

cursusorganisator; factuur leermaterialen; 

verklaring van de deelnemer



Hoe een final report indienen?
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STAP 4: Annexes toevoegen

• Supporting documents: zie grant agreement annex III

 Special needs support:

o Facturen

 Exceptional costs:

o Facturen

o Bewijs van aankoop, huur of leasing 

(afschrijvingen)

o Reizen vanuit outermost regions en OCT: 

facturen



Hoe een final report indienen?
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STAP 5 : Submit Beneficiairy Report



Beoordeling van het FR

• Relevantie van het project: max. 20 pt

• Kwaliteit van uitvoering: max. 25 pt

• Kwaliteit projectteam en samenwerking: 

max. 15 pt

• Impact & disseminatie: max. 40 ptn
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Criteria



Beoordeling van het FR

• Max. 100 pt

• > 75 ptn: project is zeer goed tot excellent en 
resultaten zijn het waard om ruim verspreid te 
worden

• Tussen 50 en 75 ptn: project is gemiddeld tot 
goed

• < 50 ptn: ernstige vragen omtrent de kwaliteit
Gevolg: budgetreductie (zie Grant Agreement Annex III –
reduction of grant due to poor, partial or late 
implementation)
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Scoring



Mobility Tool+



Namiddagprogramma

13u30-14u25

• KA219 (Fresia): coördinator/partner/verslaggeving

• Groep 1 (Iris): coördinator in een SP

• Groep 2 (Lelie): coördinator in een SP

14u30-15u25

• Groep 1 (Iris)

• Groep 2 (Lelie)

• Groep 3 (Roos)

• Hoe zet ik mijn project op de kaart zowel binnen als buiten mijn 

organisatie?

receptie


