Juni 2020

Q&A KA2 [excl KA219/229]
Gebaseerd op de webinars i.v.m.
de force majeure maatregelen
t.g.v. de Coronacrisis
In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de vragen die zijn gesteld tijdens de afgelopen
webinars. Om het functioneel te houden, zijn sommige vragen samengenomen en/of
geherformuleerd.
De antwoorden in deze Q&A zijn gebaseerd op de richtlijnen vanuit de Europese Commissie,
zoals deze op 11 juni 2020 gekend waren. Over grote veranderingen in de richtlijnen brengen
wij jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte. Zoals momenteel reeds het geval is, wordt de
meest up-to-date informatie ook hier samengevat op de website. Hier vind je bovendien ook
het algemene document waar in deze Q&A naar verwezen wordt. Neem dit zeker eerst eens
door aangezien het webinar en deze Q&A daarop verder bouwt.
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Algemene force majeure maatregelen
ALGEMENE VRAGEN
1.

Hoe lang gelden de force majeure maatregelen? Kan de force majeure ook
toegepast worden voor nieuwe projecten die later dit jaar van start zullen gaan?

De force majeure maatregelen naar aanleiding van de Coronacrisis blijven geldig tot ze
stopgezet worden door de Europese Commissie. Er wordt heel binnenkort wel een bijsturing
verwacht vanwege de Europese Commissie in verband met de financiering van virtuele
activiteiten in de komende maanden.

2.

Is deze regelgeving identiek in de andere landen? Ik ben ook betrokken in een
Spaans project waar dit veel onduidelijker lijkt...

Ja. Dit zijn door de Europese Commissie verstrekte regels die overal gelden.

3.

MT+: volstaat de vermelding "corona" of "COVID19" als uitleg?

Neen, de uitleg moet voldoende duidelijk zijn. Alle elementen die nodig zijn om de ingebrachte
kosten te kunnen verifiëren, moeten erin. Over welk geval het gaat (annulatie, uitstel,…) moet
er in, evenals of en welke niet-recupereerbare kosten er waren, en of er sprake was van
virtuele i.p.v. fysieke mobiliteit.
Er hoeft bijvoorbeeld niet bij: vanaf datum x lockdown in land y?
Neen, toelichting omtrent de oorzaak van de “Corona force majeure” is niet nodig.

MULTIPLIER EVENT (ME)
4.

Wat is een ‘buitenlandse deelnemer’ in de context van een ME?

Een ‘lokale’ deelnemer behoort in de context van een ME tot een organisatie die is gevestigd
in het land van de organiserende partner van het ME;
Een ‘buitenlandse’ deelnemer behoort in de context van een ME tot een organisatie die
gevestigd is in een ander land dan de organiserende partner.
Het is hierbij belangrijk dat deelnemers uit één van de partnerorganisaties in het project
expliciet niet gefinancierd kunnen worden onder Multiplier events.
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5.

Kan de organisatie van een ME per land/partner verschillen? Bijvoorbeeld België
organiseert ME volledig digitaal en andere partner doet een combinatie van virtueel
en face-2-face.

Dit kan. De voorkeur blijft uiteraard gaan naar een fysieke mobiliteit, maar elke activiteit kan
gezien de specifieke situatie naar aanleiding van de Coronacrisis op een alternatieve manier
die het meest gepast lijkt, georganiseerd worden.

6.

Een multiplier event kan toch uitgesteld én virtueel georganiseerd worden als de
Intellectual Output door Corona vertraging heeft?

Eigenlijk wordt je contract verlengd met de bedoeling om je activiteit later fysiek te laten
doorgaan. Je kan je contract niet verlengen met de bedoeling om je activiteit later virtueel te
laten doorgaan. Indien je echter door omstandigheden gedwongen wordt om een uitgestelde
fysieke activiteit, toch virtueel te laten doorgaan, ook al was je projectcontract al verlengd in
functie van het uitstel, dan is dat zo. Je licht dat uiteraard toe in je eindverslag.

7.

Bij online (asynchroon) ME is het niet altijd mogelijk om de naam van de deelnemers
en bijgevolg de organisatie te capteren. Wel een aantal, maar dus geen namen.

De richtlijnen zijn op dit vlak formeel: “supporting documents” bestaan uit én een verklaring
van de organisator (waarbij de naam van de deelnemers en het adres van de zendende
organisatie wordt vermeld) én een bewijs dat het virtuele ME plaatsvond en wanneer (bv. een
werkende link naar de opname van het online ME, een opvolgmail naar de deelnemers met
verwijzing naar het ME en bijkomende informatie,…).

8.

Blijft de regel dat een ME als laatste activiteit moet georganiseerd worden?

Er is geen regel die stelt dat een ME je laatste activiteit moet zijn. Aangezien de doelstelling
van een ME is om je intellectual output te delen, zal het vanzelfsprekend wel een van de laatste
activiteiten zijn. Het kan bijvoorbeeld perfect dat je na een ME nog een TPM plant.

9.

Een virtueel ME vindt plaats in België, Frankrijk en Griekenland. Wat dan?

Als één multiplier event wordt opgesplitst overheen verschillende landen is het beter om
verschillende multiplier events aan te maken in Mobility Tool. Dit kan gewoon door het
multiplier event op te splitsen in drie verschillende activiteiten, ook al gaan ze tegelijkertijd
door. Zo is het eenvoudiger om het verschil te maken tussen local en foreign participants.

10. Begrijp ik het goed dat de deelnemers dezelfde lump sum krijgen als we een virtuele
Transnational Project Meeting organiseren?
Ja. Voor virtuele projectmeetings die onder de huidige force majeure maatregelen
georganiseerd werden, klopt dit. Voor TPM’s in de komende maanden, zal dit veranderen.

Erasmus+

3

Juni 2020

LEARNING, TEACHING AND TRAINING ACTIVITIES (LTT)
11. En wat met de situatie: LTT ging door maar sommigen wilden of konden niet
komen?
Als hier geen extra kosten aan verbonden waren, hoeft dit niet vermeld te worden. Indien er
wel extra kosten aan verbonden waren, dan ga je de deelnemer wel moeten invoeren en force
majeure aanduiden zoals in het algemeen document op de website beschreven staat.

Force majeure geval 1: mobiliteit uitgesteld
12. Wij plannen een ISP1 (intensive student programme) in februari in Nederland. Indien
er dan opnieuw COVID gerelateerde restricties zijn (bijvoorbeeld een internationaal
reisverbod), mag het ISP dan digitaal plaatsvinden? Welke adviezen hebben jullie
daarvoor? Indien de ISP niet kan doorgaan, zijn er gevolgen voor het projectteam?
Dit is nog ver in de toekomst kijken. De force majeure maatregelen blijven geldig tot ze
teruggetrokken worden. Dus indien er in februari nog steeds sprake is van COVID gerelateerde
restricties, zullen de force majeure maatregelen naar alle waarschijnlijkheid nog steeds gelden
voor fysieke mobiliteiten die uitgesteld/geannuleerd/stopgezet moeten worden. De regels rond
financiering van virtuele activiteiten in de komende maanden, veranderen echter binnenkort.

13. Is het een probleem als de oorspronkelijke mobiliteit door persoon A zou uitgevoerd
worden (en deze persoon dus extra kosten heeft gemaakt), maar de mobiliteit
uiteindelijk door een andere persoon (B) uitgevoerd wordt?
Aangezien je deelnemers apart toevoegt kan je in deze situatie persoon A toevoegen, mét
aanduiding van force majeure als annulatie en de bijhorende uitleg.
Persoon B kan je in dezelfde activiteit toevoegen zonder force majeure. De datum van de
activiteit is dan de datum waarop de activiteit uiteindelijk is doorgegaan.

14. Bij uitstel kan het zijn dat enkele partners niet gaan kunnen deelnemen. Kunnen zij
dan virtueel deelnemen met behoud van forfait (reisbudget en individual support)?
Gesteld dat de force majeure-maatregelen ook dan nog gelden natuurlijk.
Het kan dat de verschillende partners op een verschillende manier deelnemen. Aangezien de
regels rond financiering van virtuele activiteiten binnenkort veranderen, hangt de financiering
af van wanneer de blended/virtuele activiteiten georganiseerd werden/worden.

1

zie Erasmus+ programme guide call 2019, p. 300
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Force majeure geval 3: mobiliteit stopgezet, deelnemer tijdelijk/definitief
terug thuis
15. Wat doe je met het verblijfsbudget voor de reisdagen?
De keuze om deze al dan niet te financieren, is ook hier weer aan de begunstigde (en de keuze
zal o.m. afhangen van het feit of er budget voor was aangevraagd en toegekend of niet).

Force majeure geval 4: mobiliteit stopgezet, deelnemer bleef ter plaatse
16. Je kan een budgetverhoging vragen voor iemand die langer is moeten blijven dan
voorzien. Hoe verhoudt zich dit met de regel dat je niet meer kan aanvragen dan
werd toegekend?
Je beslist als begunstigde of je al dan niet meer toekent aan de deelnemer. Je kan als
begunstigde geen budgetverhoging vragen.

CONTRACTVERLENGING
17. Kan een contract van 36 maanden verlengd worden?
Neen. Enkel bij de projecten die normaal aflopen op 31/8/2020 en al 36 maand liepen en dus
normaal niet verlengd kunnen worden, is een uitzondering mogelijk.

18. Kan een ME virtueel georganiseerd worden in combinatie met een aanvraag voor
verlenging voor een LTT die moest uitgesteld worden?
Ja.

VEREISTE BEWIJS – DOCUMENTEREN
19. Zijn bewijsstukken in alle talen mogelijk?
Zorg ervoor dat bewijsstukken voor jou als coördinator te begrijpen en te verifiëren zijn. Een
vertaling is dan niet nodig.
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BUDGETGERELATEERDE VRAGEN
20. Waar komen de extra middelen vandaan in de force majeure strategieën?
Er worden geen extra middelen toegekend, je moet dit zien binnen je contractueel toegekende
budget. In de eerste plaats komt dit uit de budgetlijn waar de force majeure in is aangevraagd
(in geval van LTT of ME). Eventuele tekorten worden gefinancierd vanuit andere
budgetcategorieën, bijvoorbeeld PMI.

21. Wat indien het volledige toegekende budget, door de niet recupereerbare kosten in
te brengen, wordt overschreden?
Het contractueel toegekende budget kan niet overschreden worden. Je kan er dus voor kiezen
om meer kosten in te brengen. Stel dat er in de fase van eindrapportering uiteindelijk zaken
geschrapt worden, heb je zo misschien wat marge waarin extra niet recupereerbare kosten
nog gecompenseerd kunnen worden.

22. Binnen de huidige periode: blijft de regel dat 70% van de prefinanciering moet
besteed zijn om de volgende financieringsschijf te kunnen ontvangen, behouden?
Klopt, deze regelgeving verandert niet. Met de activiteiten die georganiseerd zijn en de
budgetten die ertegenover staan, moet je inderdaad aan 70% van de prefinanciering komen.

(EIND)VERSLAGGEVING / BEHALEN DOELSTELLINGEN
23. Gebeurt rapportering ook enkel interim en op het einde als het project verlengd
wordt?
Ja. Er komt geen extra rapporteringsfase bij een contractverlenging.

24. Wat met het niet realiseren van geplande activiteiten?
De optie contractverlenging kan in dit geval overwogen worden. Indien de vooropgestelde
doelstellingen absoluut niet haalbaar zijn, is het van belang om de prioriteiten te bekijken en
gemaakte keuzes goed te motiveren in het eindverslag.
Onze experten worden ingelicht dat de Coronacrisis een invloed kan hebben gehad op het
project. Het is aan de begunstigde om aan te tonen dat men al het mogelijke gedaan heeft om
de vooropgestelde projectdoelstellingen te bereiken.
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25. In welke mate wordt er soepel omgegaan met het al dan niet realiseren van de
vooropgestelde outputs (zoals deze bij de application aangeduid zijn) door Corona,
maar wel de toegekende middelen volledig ingezet werden?
Zie vorige vraag.

VIRTUEEL
26. Wij dachten onze laatste TPM virtueel te doen omdat we merken dat dit eigenlijk
goed gaat, omdat het beter is voor het milieu, en in verband met een mogelijke
heropflakkering van de Coronacrisis. Idem voor virtuele ME: je hebt de mogelijkheid
om meer mensen te bereiken over het hele land. Maar dit mag dus niet?
Je mag dit altijd doen omwille van milieubewuste redenen, maar je zal er geen budget voor
ontvangen. Budget krijg je enkel voor TPMs/ME’s die virtueel plaatsvonden o.w.v. force
majeure. En de regels rond de financiering van zulke virtuele events in de komende maanden,
veranderen binnenkort.

27. Mogen we volgend schooljaar een multiplier event online organiseren via
bijvoorbeeld een webinar? Krijgen we dan ook de forfait?
Zie vorige vraag
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