


KICK OFF STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN

(KA201, KA202, KA203, KA204)

CALL 2019

Donderdag 3 oktober 2019, Brussel, H. Teirlinckgebouw



Doel van de vergadering
• U wegwijs maken in

– de projectadministratie:

• Programmaregels

• Contractuele regels

• Tools (EPRP, Mobility Tool+)

– de projectuitvoering:

• Kwaliteitsvolle mobiliteiten

• Naar een project met impact

• U gelegenheid bieden tot netwerking en 
peer learning



Programma

• Voormiddag (Toots Thielemans, 01.43)

– 09u30-10u30: contractuele regels

– 10u30-11u00: pauze

– 11u00-12u00: contractuele regels (vervolg)

– 12u00-12u30: quiz

• 12u30-13u30: lunch (binnentuin)

• Namiddag (Transitielab, 01.04)

– 13u30-14u30: Mobility Tool+

– 14u30-16u00: peer learning

– 16u00-16u30: individuele “clinics” (facultatief)



Communicatie met Epos
• Met wie neemt u contact op?

→ Dossierbeheerders = contactpersonen

– Bart Claes (KA202)

– Jolien Snoeck (KA201-203-204)

→ voornaam.familienaam@epos-vlaanderen.be

+ projectnummer !

• Wie van Epos neemt contact met u op?

→ i.f.v. onderwerp maar meestal uw 

dossierbeheerder

mailto:voornaam.familienaam@epos-vlaanderen.be


Verdere ondersteuning door Epos

1. “desk monitoring” via dossierbeheerder

2. training voor KA2-begunstigden ivm “impact & 

disseminatie”

3. training “rapporteren via MT+”, gekoppeld aan 

individueel overleg met dossierbeheerder

4. monitoring ter plaatse

5. aanwezigheid op projectbijeenkomst, event,… 

(in de mate van het mogelijke)

6. projectnieuws delen via website, nieuwsbrief,…
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Waar vind ik de regels?

• Brondocumenten
– Grant agreement inclusief 

de annexen

– Programme Guide (2019), 

blz. 99-124; 296 e.v.; 314 

e.v. (beschikbaar in diverse 

talen; deze ENG versie 

heeft voorrang)

• Handleidingen
– Mobility Tool+

– PI-code / URF Portal

– Erasmus+ Project Results

Platform

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-

2019_en_1.pdf
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_en_1.pdf


Contractuele regels



Terminologie

• KA2 strategische partnerschappen

– KA201… schoolonderwijs

– KA202… beroepsonderwijs en -opleiding

– KA203… hoger onderwijs

– KA204… volwasseneneducatie

• Begunstigde (‘beneficiary’) vs deelnemer (‘participant’)

• “Coordinator” vs “partners”

• “monobeneficiary” vs “multibeneficiary”

• “SP ter ondersteuning van innovatie” vs “SP ter

ondersteuning van de uitwisseling van goede praktijken”

• Projecten ≤ 24 m vs projecten >24m
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Structuur van het contract

Special conditions

Annex I General conditions

Annex II 
Description of the project, estimated budget of the project, list 

of other beneficiairies

Annex III Financial and contractual rules

Annex IV Applicable rates

Annex V
Mandate(s) provided to the coordinator by the other 

beneficiairies



Structuur van het contract

Volgorde van prioriteit:

– Special conditions

– Annex I – general conditions

– Annex III – financial and contractual rules

In Annex II: “begroting van het project” heeft
voorrang op “beschrijving van het project”

Annex I, III en IV : website Epos (downloads)

https://www.epos-vlaanderen.be/nl/downloads


Capita selecta

• ontvankelijke activiteiten en budgetlijnen
• Uitbesteding van taken (“subcontracting”)
• Eigenaarschap en gebruik van resultaten
• Gebruik van E+ Project Results Platform
• Overmacht (“force majeure”)
• Zichtbaarheid (“visual identity”)
• Personen met specifieke behoeften (“special 

needs”)
• Wijzigingen aan de overeenkomst 
• Overdracht tussen budgetlijnen
• Rapporteringen en betalingen
• Controles en audits



Budgetlijnen en hun 

financieringsbasis

Project management and implementation unit costs

Transnational project meetings unit costs

Exceptional costs werkelijke kosten

Special needs support werkelijke kosten

Intellectual outputs unit costs

Multiplier events unit costs

Aanvullende financiering voor SPs die innovatie ondersteunen

Travel unit costs

Individual support unit costs

Opleidings-, onderwijs en leeractiviteiten (facultatieve steun)



Project management & 

implementation (PMI)

Welke activiteiten?

• planning

• financiële regelingen

• coördinatie en communicatie tussen partners

• leer-, onderwijs- en opleidingsmateriaal

• instrumenten (tools)

• virtuele samenwerking

• lokale projectactiviteiten (bv werkzaamheden in klasverband 
met lerenden, organisatie en mentorschap van geïntegreerde 
leer- en opleidingsactiviteiten)

• informatie, promotie, verspreiding (bv brochures, 
informatiefolders, informatie op internet)

• …



Project management & 

implementation (PMI)

Berekening: aantal maanden x unit costs

• Voor de coördinerende organisatie: 500 EUR per maand

• Voor andere deelnemende organisaties: 250 EUR per 

maand

• Max 2 750 EUR per maand (voor 10 of meer 

beneficiairies)



Project management & 

implementation (PMI)

Voorbeeld
SP bestaande uit 5 partners uit 5 programmalanden, duurtijd 24 maanden, 1 

deelnemende organisatie trekt zich terug na 12 maanden en wordt vervangen 

door een andere vanaf de 15de maand 
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Coördinator 24 € 500 € 12.000

Partner 1 24 € 250 € 6.000

Partner 2 12 € 250 € 3.000

Partner 3 24 € 250 € 6.000

Partner 4 24 € 250 € 6.000

Nieuwe partner 10 € 250 € 2.500

Totaal € 35.500



Project management & 

implementation (PMI)

Aanleiding gevende gebeurtenis (“triggering event”)

• Projectactiviteiten en outputs (zie goedgekeurde 

aanvraag)

Bewijsstukken (“supporting documents”)

• Beschrijving van activiteiten + outputs in eindverslag 

(“final report”)

• Outputs oploaden naar Platform voor Erasmus+ 

Projectresultaten (EPRP)

• Beschikbaar houden voor controles en audits in de 

lokalen van de begunstigde



Transnational project meetings 

(TPM)

Welke activiteiten?

• Deelname aan bijeenkomsten

– tussen projectpartners

– voor uitvoerings- en coördinatiedoeleinden

– waarbij één van de deelnemende organisaties 

optreedt als gastorganisatie (uitz.: kan mits 

motivatie ook in zetel van EU-instelling)

– op basis van verplaatsingen door personen 

met “formal link” met officiële projectpartner



Transnational project meetings 

(TPM)
Berekening

• Aantal deelnemers x unit costs

• Reis- en verblijfskosten

o Voor reisafstand tussen 100 en 1 999 km : 575 EUR

o Voor reisafstand van 2 000 km of meer : 760 EUR

• Hoe reisafstand berekenen?

o met distance calculator van de EC 

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-

calculator_en) 

o VAN → waar uitzendende instelling is gevestigd

o TOT → waar ontvangende organisatie is gevestigd

Indien afwijkend, moet dit verantwoord worden

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Transnationale projectbijeenkomst

Triggering event

• Deelnemer heeft daadwerkelijk deelgenomen aan 
transnationale projectbijeenkomst

Supporting documents

• Bewijs van aanwezigheid: deelnemerslijst ondertekend door 
deelnemers en de ontvangende organisatie:

– Naam, plaats, datum van de meeting

– Naam en handtekening deelnemer; naam en adres van de 
uitzendende organisatie

• Gedetailleerde agenda + andere documenten die tijdens 
meeting gebruikt of verspreid zijn

• Indien afwijkende reisroute die leidt tot hogere distance band 
(unit costs): vervoersbewijzen of facturen die plaats van 
vertrek en aankomst aangeven



Intellectual outputs (IO)

Welke activiteiten?

• Intellectual outputs (IO)/tastbare resultaten van het 

project (bv onderwijsprogramma’s, materiaal voor 

pedagogische doeleinden, open leermiddelen, IT-

instrumenten, analyses, studies, methoden voor peer 

learning, …)

• Voorzien in de aanvraag en behouden in toegekend 

budget



Intellectual outputs (IO)

Berekening

• per dag dat aan het project wordt gewerkt

• 4 categorieën:

– Teacher/trainer/researcher

– Technician

– Manager (*)

– Administrative staff (*)

• afhankelijk van het land van de deelnemende organisatie 
waarvan het personeel bij het project betrokken is

• tarieven zie Annex IV van contract – 2 tabellen 
(programmalanden / partnerlanden)

(*) = enkel mits toegekend obv de aanvraag én louter i.f.v. IO 
(niet algemeen projectmanagement) én het moet gaan om werk 
op deze niveaus



Intellectual outputs (IO)

unit costs programmalanden (Guide blz. 122)



Intellectual outputs (IO)
Triggering event

• Intellectuele output is geproduceerd en van voldoende 
kwaliteit 

Supporting documents

• Bewijs dat intellectuele output geproduceerd is (→ E+ Project 
Results Platform) + beschikbaar in loco voor checks en audits

• Time sheet per persoon die tijd heeft geïnvesteerd in 
productie IO: naam, categorie, datum werkdagen, aantal 
dagdelen of % (niet: uren)

• Bewijs van de relatie tussen die personen en de begunstigde

– = personeel of anderen met formele link (bestuursleden, leden van 
structurele stuur/werkgroep, structurele vrijwilligers,…)

– Wie werkt voor beneficiary op basis van een dienstencontract (bv 
vertaler, web designer, …) valt hier niet onder → exceptional costs



Multiplier Events (ME)

Welke activiteiten?

• Alleen steun aan Multiplier Events (ME)→ delen en 

verspreiden van Intellectual outputs (IO)

– Nationale en internationale conferenties

– Seminars

– Andere evenementen voor het delen en verspreiden van 

Intellectual outputs (IO) van het project

– Enkel financiering van “fysiek aanwezigen”

– In het land van 1 van de officiële partnerorganisaties of in het 

land van een reeds in aanvraag vermelde “associated partner”



Multiplier Events (ME)

Berekening

• 100 EUR per lokale deelnemer (afkomstig uit land waar 

evenement plaatsvindt)

• 200 EUR per internationale deelnemer (afkomstig uit 

andere landen)

• Max 30 000 EUR per project

Geen financiering voor staf, studenten,… van de officiële 

projectpartners !



Multiplier Events (ME)

Triggering event

• Evenement heeft plaatsgevonden en is van voldoende 

kwaliteit

Supporting documents

• Bewijs van aanwezigheid: deelnemerslijst ondertekend 

door deelnemers en de ontvangende organisatie:

– Naam, plaats, datum van de meeting

– Naam en handtekening deelnemer; naam en adres van de 

uitzendende organisatie

• Agenda + documenten die werden uitgedeeld tijdens het 

evenement



Learning, teaching and training 

activities (LTT)
Type of activity Particular relevant for Soort activiteit (en duur)

Blended mobility of 

learners

SE, VET, HE, 

AE, Youth

Gemengde mobiliteit van lerenden

(5d-2mnd)

Short-term exchanges 

of groups of pupils

SE, VET Uitwisselingen van korte duur van groepen

leerlingen (3d-2mnd)

Intensive Study

Programmes

HE Intensieve studieprogramma’s studenten: 5d-

2mnd; teaching staff & invited teachers: 1d-

2mnd)

Long-term study 

mobility of pupils

SE Langdurige studiemobiliteit van leerlingen (2-

12mnd)

Long-term teaching or 

training assignments

SE, VET, HE, 

AE

Langdurige onderwijs- of 

opleidingsopdrachten (2-12mnd)

Short-term joint staff 

training events

SE, VET, HE, 

AE, Youth

Gezamenlijke opleidingsevenementen van 

korte duur voor personeel (3d-2 mnd)

Long-term mobility of 

youth workers

Youth Langdurige mobiliteit van jeugdwerkers

(2-12mnd)

Voor gedetailleerde beschrijving: Programmagids Bijlage I, blz. 296 e.v.

N.B.: (minimum)duur: altijd EXCLUSIEF reisdagen!



Learning, teaching and training 

activities (LTT)
Reiskosten

• Berekening:

– Reisafstand wordt berekend met distance calculator van de EC

Reisafstand Bedrag per deelnemer

Tussen 10 en 99 km 20 EUR

Tussen 100 en 499 km 180 EUR

Tussen 500 en 1999 km 275 EUR

Tussen 2.000 en 2.999 km 360 EUR

Tussen 3.000 en 3.999 km 530 EUR

Tussen 4.000 en 7.999 km 820 EUR

8.000 km of meer 1.500 EUR



Learning, teaching and training 

activities (LTT)

Reiskosten

• Triggering event

– Deelnemer heeft de activiteit ondernomen

• Supporting documents

– Deelnemerslijst of individuele deelname-attest van de 

ontvangende organisatie

– Afwijkende verplaatsing + hogere distance band: 

reisdocumenten of facturen



Learning, teaching and training 

activities (LTT)

Individuele steun

• Activiteiten van korte duur (max. 60 dagen)

• Berekening: aantal deelnemers (+ begeleiders) x aantal 

dagen x unit costs



Learning, teaching and training 

activities (LTT)

Individual support

• Activiteiten van lange duur (> 60 dagen en max. 12 m)

• Berekening: aantal deelnemers (+ begeleiders) x aantal 

dagen/maand x unit costs



Learning, teaching and training 

activities (LTT)

Individual support

• Activiteiten van lange duur (> 60 dagen en max. 12 m)

• Berekening: aantal deelnemers (+ begeleiders) x aantal 

dagen/maand x unit costs



Learning, teaching and training 

activities (LTT)

Individual support

• Triggering event

– Deelnemer heeft activiteit daadwerkelijk ondernomen

N.B.1: Deelnemer = personeel/lerenden van de 
organisatie of andere formele link (= structurele 
vrijwilligers, bestuursleden, leden structurele 
stuur/werkgroepen,…)

N.B.2: geen invidual support bij LTT in eigen 
organisatie!

• Supporting documents

– Deelnemerslijst of individueel deelname-attest van de 
ontvangende organisatie



Specials needs support (SNS)

Welke kosten?

• Voor deelnemers met functiebeperking en hun begeleiders

• Ook voor deelname aan Learning, teaching and training 
activities (LTT)

• Ook reis- en verblijfskosten voor zover niet aangevraagd 
onder de rubrieken “reiskosten” en “individuele steun” (bvb. 
nodig indien begeleider geen formele band met zendende 
organisatie heeft)

Berekening

• 100% van de ontvankelijke kosten

Supporting documents

• Facturen



Exceptional costs (Ex C)

Welke kosten?

• Uitbesteding of inkoop van goederen en diensten

• Kosten voor een financiële garantie

• Afschrijvingskosten van uitrusting of andere activa

• Kosten van huur en leasing

• Buitengewoon hoge reiskosten (“exceptional costs for
expensive travel”)

• Nooit voor Intellectual outputs! (IO)

Berekening

• 75% van de hoger vermelde kosten (80% voor buitengewoon 
hoge reiskosten)

• Max. 50 000 EUR per project (exclusief kosten voor financiële 
garantie)



Exceptional costs (Ex C)

Supporting documents

• Uitbesteding: facturen

• Financiële garantie: bewijs afgeleverd door instantie die 

financiële garantie verstrekt

• Afschrijvingskosten: bewijs van aankoop

• Huur of leasing: factuur

• Buitengewoon hoge reiskosten: facturen, 

betaalbewijzen,… die bovendien aantonen dat forfaits 

<70% van de reële kosten dekken (N.B.: forfaits claimen 

kan dan uiteraard niet meer!)



Exceptional costs (Ex C)

→ Uitbesteding van taken (subcontracting)

Onder welke voorwaarden?

• Aanbestedingen → economisch voordeligste inschrijving (indien 

schending van dit principe → niet ontvankelijk)

• Belangenconflict vermijden

• Begunstigden blijven als enige verantwoordelijk voor uitvoering 

van het project

• Geen kerntaken van de actie (bv. Intellectual outputs (IO))



Overmacht (“force majeure”)

Definitie

• Onvoorzienbare of buitengewone situatie of gebeurtenis

• Onafhankelijk van de wil der partijen

• Kan niet worden toegeschreven aan een fout of een 

nalatigheid van de partijen

• Verhindert de partijen één van haar verplichtingen na te 

komen (ondanks passende maatregelen)
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Overmacht (“force majeure”)

Wat valt niet onder het begrip overmacht?

• Arbeidsconflicten

• Stakingen

• Financiële moeilijkheden

• Verzuim bij de dienstverlening

• Gebreken in uitrusting of materiaal of vertraging bij de 

beschikbaarstelling daarvan (tenzij zelf gevolg van 

overmacht)
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Overmacht

Wat te doen in geval van overmacht?

• Steeds zo snel mogelijk formele (= schriftelijke) 

kennisgeving doen aan Epos:

– Aard van de situatie of gebeurtenis

– Vermoedelijke duur

– Te voorziene gevolgen

• Epos moet daarmee schriftelijk instemmen

• Dan pas als dusdanig invoeren in MT+
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Wijzigingen aan de overeenkomst

• Alle wijzigingen vooraf melden aan 
/aanvragen bij Epos

• Epos moet akkoord gaan

• Verschillende soorten van wijzigingen: 
administratief, financieel, inhoudelijk 
(& mix) => bij akkoord: soms 
contractwijziging (d.m.v. 
amendement), soms niet



Wijzigingen?

Type wijziging Zonder 

contractwijziging

Met contractwijziging 

(“amendement”)

Administratief

Financieel

Inhoudelijk



Administratieve wijzigingen

Zonder contractwijziging Met contractwijziging 

(“amendement”)

• Emailadres

• Telefoonnummer

• …

• Naam begunstigde

• “legal representative”

• Bankrekeningnummer

• projectperiode/duur 

(binnen de maximale 

duur van 3 jaar & mits 

einde ten laatste op 

31/8/2022)

• …



Financiële wijzigingen

Zonder contractwijziging Met contractwijziging 

(“amendement”)

Budgetverschuivingen

binnen de voorziene 

marges (bv.: zelfde 

activiteit maar andere 

locatie met iets lagere 

reiskost & iets hogere 

verblijfskost)

Budgetverschuivingen

buiten de voorziene marges



Inhoudelijke wijzigingen

Zonder contractwijziging Met contractwijziging 

(“amendement”)

Wijzigingen op het niveau 

van de activiteiten: 

- meer/minder deelnemers

- Kortere/langere duur

- Samenvoegen van 

activiteiten

- andere locatie, zonder 

financiële implicaties

• Wijzigingen op het niveau 

van de doelstellingen;

• Volledig 

schrappen/vervangen 

van activiteiten

=> in principe niet 

toegelaten!



Overdracht tussen budgetlijnen zonder

amendement
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Cumulatieve voorwaarden: 
– Max. 20% van elke budgetpost mag verschuiven naar 

elke andere budgetpost

– Geen enkele budgetcategorie mag met meer dan 
20% toenemen

– Budget voor PMI en Exceptional Costs mag NIET 
toenemen

Uitzondering: special needs:
– Overdrachten vanuit alle budgetposten naar special 

needs altijd mogelijk (zelfs indien niet voorzien in de 
aanvraag)

– Nooit overdrachten van special needs naar andere 
budgetposten



Project Results Platform

Wat is het Project Results Platform?

• Elektronisch disseminatie- en 

exploitatieplatform

48

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

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


Project Results Platform

Hoe inloggen op PRP?

• Zie instructies E+ PRP Guide for

Beneficiairies

• Login credentials:

– Slechts 1 persoon krijgt toegang

– automatische notificatie naar de contact-

persoon (indien die wijzigt, 

dossierbehandelaar Epos verwittigen!)
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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

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



Project Results Platform

Project card

• Kan geupdated worden tijdens looptijd van 
het project
– edit your contact and project details (logo/URL)

– add results (+ submit results bij einde project):
• outputs (tangible product) en outcomes (intangible added

value)

• Voorbeelden: tutorials, joint courses/modules, exchange of 
ideas and good practices, new/better skills

• Verplicht voor alle coördinatoren van KA2-projecten

• Projectresultaten worden gepubliceerd na finalisering
van het project (na validatie door Epos) – Do not
publish option!
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Rechten en eigendom en gebruik van 

de resultaten
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• Begunstigde blijft eigenaar van de resultaten van het project 
(inclusief industriële en intellectuele eigendomsrechten)

• Rechten op gebruik van de resultaten:

– Voor eigen doeleinden (bv EC, NAs)

– Reproductie

– Mededeling aan het publiek

– Verspreiding

– Aanpassing

– Vertaling

– Opslaan en archiveren

• Educatieve materialen moeten via Internet beschikbaar 
gesteld worden (kostenloos, onder open licentie)



Zichtbaarheid van de Europese financiering

• Instructies en logo’s: http://eacea.ec.europa.eu/about-

eacea/visual-identity_en

• Verplicht in alle communicatie- en promotiemateriaal:
– “co-funded by of the Erasmus+ programme of the European Union” of

– “With the support of the Erasmus+ programme of the European Union”

– en vertalingen van deze formuleringen

• Geldt ook voor subcontractanten

http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en


Rapportering en betalingen

Project max. 2 jaar (24 maand)
• Start project: voorschot 80%

• Helft projectperiode: progress report

• 30d tijd

• in MT+

• geeft geen aanleiding tot nieuwe betaling → vraag 10.1.1 
“Are you requesting a further pre-financing payment? → No)

• Feedback binnen 60d (*) (= periode kan opgeschort worden)

• Na einde project: eindrapport

• in MT+

• 60d tijd

• geeft aanleiding tot uitbetaling saldo of terugvordering

• Feedback binnen 60d (*)

• Maximum subsidie = bedrag vermeld in de Special Conditions



Rapportering en betalingen

Project langer dan 2 jaar
• Start project: voorschot 40%

• Helft projectperiode: interim report

• 60d tijd

• in MT+

• geeft aanleiding tot betaling van tweede voorschot van 40% MITS min. 70% van 
eerste voorschot is “gebruikt”; 

• indien minder dan 70% gebruikt → nieuw interimrapport zodra 70% eerste schijf 
is gebruikt

• vraag 10.1.1 “Are you requesting a further pre-financing payment? Yes → 3 
vragen verschijnen → beantwoorden

• Feedback binnen 60d (*)

• Na einde project: eindrapport

• in MT+

• 60d tijd

• geeft aanleiding tot uitbetaling saldo of terugvordering

• Feedback binnen 60d (*)

• Maximum subsidie = bedrag vermeld in de Special Conditions



Checks, audits en evaluaties

– Types checks (uitgevoerd door Epos):

• routinecheck eindrapport (100%)

• desk check (at random of risk based)

• on the spot check (at random of risk based)

– Maar ook checks en audits mogelijk door Europese

Commissie, OLAF, Europese Rekenkamer
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Checks, audits en evaluaties

– Tot 5 jaar na saldobetaling (of 3 jaar bij budget van 

max. 60.000 EUR) alle (boekhoudkundige) 

documenten m.b.t. project bijhouden (ook digitale

documenten)
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Routinecheck eindrapport

Financieel

Stap 1 Ontvankelijkheid activiteiten + 

forfaits of reële kosten checken

Stap 2 Vaststellen van de maximum 

subsidie (nooit meer dan wat 

contractueel is vastgelegd)

Stap 3 Verlaging in verband met 

principe dat subsidie geen winst mag 

opleveren

Stap 4 Verlaging in verband met 

onjuiste uitvoering of schending van 

andere verplichtingen

Inhoudelijk

Kwalitatieve beoordeling 
eindrapport: /100

– Relevantie: /20

– Kwaliteit project design & 
implementatie: /25

– Kwaliteit projectteam: /15

– Impact & disseminatie: /40 (!)

Vermindering subsidie:

– -25% (ts 40 en 50 ptn)

– -50% (ts 25 en 40 ptn)

– -75% (minder dan 25 ptn)
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Routinecheck eindrapport

• Samenvatting
– In het Engels

– Zonder spellings- of 
grammaticale fouten

– Logisch ingedeeld

– Alle acronymen zijn 
verklaard

• Resultaten (verplicht)
– Titels en beschrijvingen 

in het Engels

– Zonder spellings- of 
grammaticale fouten

– Taalversie vermeld in de 
titel van het resultaat

– Kan je op basis van de 
titels en beschrijvingen 
achterhalen waarover 
het gaat

– Vrij van persoonlijke 
gegevens
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Partnerschapsovereenkomst

• Partners maken afspraken over gedetailleerde 
uitvoeringsvoorwaarden van het project:
– Financiële, technische en juridische aspecten m.b.t. uitvoering 

van het project, o.a.:
• Rollen en verantwoordelijkheden van partners

• Begrotingskwesties (opsplitsing van het budget per activiteit en per 
partner, voorwaarden voor overdracht van middelen

• Voorwaarden voor terugbetaling van reis- en verblijfskosten

• Rapportagemechanismen

• Mechanismen voor conflictbeheer

• Enz.

• Formaliseren onder de vorm van een 
partnerschapsovereenkomst

• Geen verplichting maar wel sterk aanbevolen



Een “to do”-lijst…

1. Zorgen dat je aan je project kan in MT+

2. Afspraken maken rond input van gegevens in MT+

3. Schrijf/leesrechten toekennen in MT+

4. Gegevens in MT+ (maandelijks) actualiseren

5. Deelname-attesten, ondertekende 
aanwezigheidslijsten, timesheets & evt. andere 
bewijsstukken bijhouden

6. Wijzigingen zo snel mogelijk aankaarten bij je 
dossierbeheerder

7. Tijdig Progress of Interim Report indienen

8. Eindverslag indienen binnen de 60 dagen na het 
verstrijken van de hele projectperiode
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Quiz !
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Quiz

1. Ga naar kahoot.it

2. Voer de “game pin” in (wordt getoond op 
groot scherm)

3. Voer een “nickname” in (bvb: je voornaam 
en de 1e letter(s) van je familienaam)

4. Kies telkens het volgens jou juiste 
antwoord…

5. … en dit zo snel mogelijk (en binnen 30 
seconden)

6. Opgelet: je kan niet corrigeren of 
terugkeren!
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