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Hoofdacties   

Kernactie 1 (KA1) 
Leermobiliteit van individuen (studenten 
en docenten). Doel: langdurige baten voor 
zowel individuele deelnemers als de 
betrokken organisaties. 
 
 
KA1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees 
(EMJMD) 
KA103 – Onderwijs en Training 
KA107 – International Credit Mobility (ICM)  

Kernactie 2 (KA2) 
Samenwerkingsprojecten op het snijvlak 
van onderwijs en onderzoek. 
 
 
 
 
KA2 – Strategische partnerschappen (ho) 
KA2 – Europese universiteiten 
KA2 – Kennisallianties 
KA2 – Allianties voor sectorspecifieke 
vaardigheden 
KA2 – Capaciteitsopbouw voor ho 

Kernactie 3 (KA3) 
Breed scala aan acties ter ondersteuning 
van beleidshervormingen in onderwijs, 
opleiding en jeugdzaken. 
 
 
 
KA3 - Social Inclusion and common values: the 
contribution in the field of education and 
training 
KA3 – Centers of Vocational Excellence 
KA3 – Support for policy innovation 

Jean Monnet 

Gericht op bevorderen van excellentie in het onderwijs en onderzoek op het gebied van EU-studies over de hele wereld. Beoogd 
ook de dialoog te stimuleren tussen de academische wereld en de maatschappij. 
Sport 

Deze projecten dienen te leiden tot een grotere deelname aan sport, meer lichaamsbeweging en vrijwilligersactiviteiten. 
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Call Strekking Interessant voor HU? Dienstverlening 

Kernactie 1 (KA1)  

Erasmus+ programmagids 

Kernactie 1 betreft leermobiliteit van individuen - studenten en staf - met als doel langdurige baten voor 
zowel individuele deelnemers als de betrokken organisaties  

 In beginsel bij International Office  

KA1 – Erasmus Mundus Joint 
Master Degrees (EMJMD)  

EMJMD is een prestigieus, geïntegreerd, internationaal studie programma, gezamenlijk aangeboden door 
een internationaal consortium (programma- en partnerlanden) van HEI en, waar relevant, andere partners 
met specifieke expertise en interesse in het studieprogramma. Doel:   

 Kwaliteit verbetering, innovatie, excellentie en internationalisering in HEI  

 Kwaliteit en aantrekkingskracht van EHEA vergroten en Full Degree beurzen voor de beste Master 
studenten in de wereld  

 Niveau van competenties en vaardigheden van MA studenten verbeteren en in het bijzonder de 
relevantie van de JM voor de arbeidsmarkt, door een verhoogde betrokkenheid van werknemers  

 1 tot 2 academische jaren (60/90/120 ECTS), in min 2 van de programmalanden  

 Moet leiden tot een joint- of multiple degree  

 Max 60 studentbeurzen   
Aanvraag bij Education, Audiovisual and Culture Executive Agency in Brussel. Deadline 14 feb 12.00  

HU kan optreden als penvoerder of 
partner. HU is (nog) niet actief binnen 
deze call 
De aanvrager moet een HEI in een 
programmaland zijn  

Geen ondersteuning door International Office 
 
Ondersteuning door Assortimentsontwikkeling 
(OO&S):  
-Begeleiding bij EMJMD ontwikkeling  
-Vraagbaak  

KA103 – Onderwijs en Training  

KA103 Handboek Hoger 
Onderwijs  

Mobiliteit van studenten en staf, geschiedt tussen programmalanden en bijbehorende overzeese gebieden 
en territoria  

 Studentmobiliteit: Studie en stage/traineeship. De Erasmus+ beurs is bedoeld als tegemoetkoming 
in de extra mobiliteitsuitgaven van de student. Duur studie 3 –  12 mnd, duur stage 2 –  12 mnd  

 Stafmobiliteit: Onderwijsopdrachten en staftraining. De toelage is bedoeld als tegemoetkoming in 
de reis- en verblijfsuitgaven. Docenten kunnen een onderwijsopdracht uitvoeren bij een 
partnerinstelling en stafleden (docenten en andere stafleden) kunnen ihkv beroepsontwikkeling een 
training volgen in één van de programmalanden  

Aanvraag is jaarlijks via NA, contractperiode is 24 mnd. Subsidie wordt in principe voor 1 jaar toegekend. 
Deadline 5 feb 12.00  

HU is vaste deelnemer. Om deel te 
nemen moet de instelling in het bezit 
zijn van de ECHE (Erasmus Charter for 
Higher Education)  

Initiatief bij International Office:  
-Aanvraag ECHE voor programma periode  
-Indiening Call programma periode  
-Jaarlijkse aanvraag en verwerking budgetten  
-Tussen- en eindrapportages  
-Centrale coördinatie  
-Contractmanagement  
-Beursuitgifte / dossierverwerking  
-Informatievoorziening en vraagbaak  
 

KA107 – International Credit 
Mobility (ICM)  

Handboek KA107 & 
documentatie  
 

ICM ondersteunt de mobiliteit van individuen ingeschreven of werkend bij HEI, van een programmaland 
naar een partnerland (non EER) of vise versa. Type mobiliteit is gelijk aan KA103  

 Individuen: ICM verschaft deelnemers key skills, ondersteunt professionele ontwikkeling en verdiept 
het begrip aangaande andere culturen  

 Instellingen: ICM vergroot de capaciteiten, aantrekkingskracht en internationale dimensie van 
deelnemende organisaties  

 Beschikbare budget is verdeeld in 12 ‘enveloppes’ – elk voor specifieke regio’s in de wereld. Hoogte 
budget en regels/voorwaarden kunnen per regio verschillen.  

 Call gepubliceerd in november, selectie door NA van aanvragende HEI. ICM project loopt voor 24 of 36 
maanden. Deadline 5 feb 12.00   

ECHE is nodig, reeds aanwezig ivm 
KA103. Je kunt deelnemen als 
individuele instelling maar ook als 
geaccrediteerd ‘national mobility 
consortium’ (min. 1 HEI)  
Aanvrager is altijd de HEI in het 
programmaland  
 
HU nog niet actief in deze call   

Ondersteuning International Office bij pilot:   
-Bewaken Call informatie voor pilot 
deelnemers  
-Begeleiden centrale aanvraag  
-Informatievoorziening n.a.v. bijeenkomsten 
-Beursuitgifte / dossierverwerking  
-Vraagbaak  

Kernactie 2 (KA2) Kernactie 2 betreffen samenwerkingsprojecten op het snijvlak van onderwijs en onderzoek  Vanuit de HU is ruime ervaring met 
groot aantal van de calls binnen deze 
actie 

In beginsel bij Grant Office  

KA2 – Strategische 
partnerschappen (ho) 
Programmagids  

Samenwerkingsprojecten tussen organisaties in verschillende programmalanden. Hierbij draait het om 
vernieuwende methoden ontwikkelen en delen, en om samenwerking en kennisdeling stimuleren. 
Interessant voor onderwijs en onderzoek. 

 Mobiliteit: Intensieve studieprogramma’s, langdurige onderwijs- of opleidingsopdrachten, gezamenlijke 
opleidingsevenementen van korte duur voor personeel. 

 Criteria: 3 organisaties uit 3 programmalanden, duur 2-3 jaar, max EUR 450.000 

 Decentrale actie, subsidie wordt aangevraagd bij het nationaal agentschap in NL 
Deadline eind maart 

HU kan optreden als penvoerder of 
partner.  
 
HU is actief binnen deze call als 
penvoerder en partner 

Ondersteuning HU Grant Office: 
- HU-brede mailing met laatste informatie 
- Advies bij opstellen aanvraag 
- Meelezen en review op basis van call criteria 
- Delen van best practices 
- Vraagbaak  
- Interne doorgeleiding CvB (incl. interne 
deadlines) 

https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/ho/ka103%20(2019)/KA103%20Handboek%20hoger%20onderwijs%20Call%202019%20juiste%20versie.docx
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/ho/ka103%20(2019)/KA103%20Handboek%20hoger%20onderwijs%20Call%202019%20juiste%20versie.docx
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/ICM%20Handbook%20-%20Version%203.0%20-%2021%20December%202018%20%20.pdf
https://www.erasmusplus.nl/subsidieaanvraag/hoger-onderwijs/subsidiedocumenten-voor-het-ho/mobiliteit-met-partnerlanden-ho
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en
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KA2 – Europese universiteiten 
Programmagids 

Samenwerking gericht op het overtreffen van bestaande samenwerkingsmodellen voor hoger onderwijs 
gericht op bevorderen gezamenlijke Europese waarden en kwaliteitsimpuls onderwijs-onderwijs-praktijk 

 Mobiliteit: staat niet centraal maar is mogelijk tot maximum van 3 maanden, overige mobiliteit via KA1 

 Criteria: 3 HO-instellingen uit 3 programmalanden, duur 3 jaar, max EUR 5.000.000 

 Centrale actie, subsidie wordt aangevraagd bij de Europese Commissie in Brussel 

 Deadline eind februari 

HU kan optreden als penvoerder of 
partner.  
 
HU is (nog) niet actief binnen deze call 

Ondersteuning HU Grant Office: 
- Bij interesse wordt op maat 
ondersteuning/advisering geleverd 

KA2 – Kennisallianties  
Programmagids 

Projecten waarbij hoger onderwijsinstellingen en bedrijven uit verschillende landen samenwerken. Het 
algemene doel is het bevorderen van innovatie en ondernemerschap in het hoger onderwijs. 

 Mobiliteit: staat niet centraal maar is wel mogelijk voor studenten, onderzoekers en personeel 

 Criteria: 6 organisaties uit 3 programmalanden waaronder min. 2 HO-instellingen en min. 2 
ondernemingen, duur 2-3 jaar, max EUR 700.000-1.000.000 

 Centrale actie, subsidie wordt aangevraagd bij de Europese Commissie in Brussel 

 Deadline eind februari 

HU kan optreden als penvoerder of 
partner.  
 
HU is actief binnen deze call als 
partner. 

Ondersteuning HU Grant Office: 
- HU-brede mailing met laatste informatie 
- Advies bij opstellen aanvraag 
- Meelezen en review op basis van call criteria 
- Delen van best practices 
- Vraagbaak 
- Interne doorgeleiding CvB (incl. interne 
deadlines) 

KA2 – Allianties voor 
sectorspecifieke vaardigheden 
Programmagids 

Allianties voor sectorspecifieke vaardigheden zijn transnationale projecten die bestaande en opkomende 
vaardigheidsbehoeften in een specifieke economische sector in kaart brengen of benutten en/of deze 
behoeften vertalen in curricula voor beroepsonderwijs en opleiding om aan die behoeften tegemoet te 
komen. Voorstellen waarvan ook aanbieders van tertiair-onderwijs niveau deel uitmaken geldt de 
voorwaarde dat de curricula en/of kwalificaties die worden ontwikkeld zowel van tertiair (EQF-niveaus 6 tot 
8) als hoger secundair niveau (EQF-niveaus 3 tot 5) zijn, d.w.z. niet-exclusief tertiair niveau. 
Programma kent 2 percelen: (1) Allianties voor sectorspecifieke vaardigheden met het oog op de 
ontwikkeling en uitvoering van beroepsonderwijs en opleiding; (2) Allianties voor sectorspecifieke 
vaardigheden met het oog op de uitvoering van een nieuwe strategische aanpak ("blauwdruk") van 
sectorale samenwerking op het gebied van samenwerking. Voor perceel 2 zijn 6 sectoren benoemd. 

 Mobiliteit: niet mogelijk, mobiliteit is alleen via KA1 mogelijk 

 Criteria: Eisen verschillen per perceel. Duur 2-4 jaar, max EUR 700.000-4.000.000 

 Centrale actie, subsidie wordt aangevraagd bij de Europese Commissie in Brussel 

 Deadline eind februari 

HU lijkt op te kunnen treden als 
penvoerder of partner binnen perceel 
2  
 
HU is (nog) niet actief binnen deze call 

Ondersteuning HU Grant Office: 
- Bij interesse wordt op maat 
ondersteuning/advisering geleverd 

KA2 – Capaciteitsopbouw voor 
ho 
Programmagids 

HO-instellingen werken samen aan verbetering van het onderwijs in een Partnerland. Het project moet 
bijdragen aan de modernisering, toegankelijkheid en internationalisering van het hoger onderwijs in het 
betrokken Partnerland. Interessant voor onderwijs en onderzoek. 

 Mobiliteit: staat niet centraal maar is wel mogelijk voor studenten tot max. 3 maanden 

 Criteria: programma kent gezamenlijke projecten (focus onderwijs/onderzoek) en structurele projecten 
(focus beleid). Daarnaast, nationale projecten/meerlandenprojecten binnen één regio/ 
meerlandenprojecten binnen meer dan één regio. Partnerlanden zijn verdeeld naar regio’s, per regio 
zijn gelden verdeeld. Hoeveelheid partners uit programma- en partnerlanden verschillen.  
Duur 2-3 jaar, max EUR 500.000-1.000.000 

 Centrale actie, subsidie wordt aangevraagd bij de Europese Commissie in Brussel 

 Deadline begin februari 

HU kan optreden als penvoerder of 
partner. Met name gezamenlijke 
projecten kunnen interessant zijn voor 
HU. 
 
HU is actief binnen deze call als 
partner 

Ondersteuning HU Grant Office: 
- HU-brede mailing met laatste informatie 
- Advies bij opstellen aanvraag 
- Meelezen en review op basis van call criteria 
- Delen van best practices 
- Vraagbaak 
- Interne doorgeleiding CvB (incl. interne 
deadlines) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/european-universities_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/knowledge-alliances_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/sector-skills-alliances_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/capacity-building-field-higher-education_en
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Kernactie 3 (KA3)  Kernactie 3 betreft een breed scala aan acties ter ondersteuning van beleidshervormingen in onderwijs, 
opleiding en jeugdzaken die rechtstreeks door de EC worden uitgevoerd of via specifieke oproepen tot het 
indienen van voorstellen die door het Uitvoerend Agentschap worden beheerd. 

3 type acties:  

1. Kennisopbouw op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken, met inbegrip van feitelijke 
onderbouwing, analyse en intercollegiaal leren (peer learning). 

2. Initiatieven voor beleidsinnovatie met het doel nieuw beleid te ontwikkelen of de uitvoering daarvan voor 
te bereiden. 

3. Samenwerking met internationale organisaties, zoals de OESO en de Raad van Europa 

 

Hieronder zijn de openstaande calls opgenomen (peildatum november 2019) 

Vanuit de HU is voor zover bekend 
geen ervaring met calls uit deze actie 

 In beginsel bij Grant Office 

KA3 - Social Inclusion and 
common values: the 
contribution in the field of 
education and training 

This call for proposals will support transnational cooperation projects in the fields of general education and 
training and adult education. The call comprises two lots, one for general education and training (Lot 1) and 
one for adult education (Lot 2). 
 
Lot 1: Projects should aim at:1. Disseminating  and/or  scaling  up  good  practices  on  inclusive  learning  
initiated  in particular  at  local  level; OR 2.  Developing  and  implementing  innovative  methods  and  
practices  to  foster  inclusive education and promote common values. 
Lot 2: Projects should aim at: 1.Within participating countries, help to establish new national or regional 
networks of adult education providers, and facilitate their involvement inEuropean cooperation; OR 
2.Within   participating   countries ,provide capacity-building   support to existing national or regional 
networks of  adult  education  providers,  and  improve  their cooperation at European level; OR 
3.Strengthen existing transnational  networks of  adult  education  providers by means of mutual learning, 
peer counselling, and capacity building. 
 
The partnership should consist of 4 partners from 4 different eligible countries. Specific requirements vary 
per lot.  Duration of the project 2-3 years. Maximum EU grant is 400-500.000 EUR. Max 80% co-financing of 
total eligible costs.  
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values-the-contribution-
in-the-field-of-education-and-training_en  

HU kan optreden als penvoerder of 
partner  
 
Voor zover bekend is er (nog) geen 
ervaring met deze call vanuit HU 

Ondersteuning HU Grant Office: 
- Bij interesse wordt op maat 
ondersteuning/advisering geleverd 

KA3 – Centers of Vocational 
Excellence 

The  overall  objective  of  the  call  is  to  support  the  establishment  and development  of transnational  
cooperation  platforms of Centres  of  Vocational  Excellence (CoVEs) to connect Centres operating in a 
given local context at European level. 
 
The partnership shall include at least eight full partners from a minimum of four Erasmus+ Programme 
countries (including at least two Member States of the European Union). Each country must involve: a) at  
least one  company, industry or  sector representatives (e.g.  chambers  or  trade associations), and b) at  
least  one  vocational  education  and  training  provider (at  secondary  and/or  tertiary level). 
 
Duration of the project is 4 years. Maximum EU grant is 4.000.000 EUR. Max 80% co-financing of total 
eligible costs. 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en  

HU kan optreden als penvoerder of 
partner 
 
Voor zover bekend is er (nog) geen 
ervaring met deze call vanuit HU 
 
 

Ondersteuning HU Grant Office: 
- Bij interesse wordt op maat 
ondersteuning/advisering geleverd 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values-the-contribution-in-the-field-of-education-and-training_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values-the-contribution-in-the-field-of-education-and-training_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en
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KA3 – Support for policy 
innovation 

Call aims to develop new policies or prepare their implementation. 2 types of actions: (1) forward-looking 
cooperation projects which aims to stimulate innovative policy development;(2) European policy 
experimentations which are led by high level public authorities to experiment policy implementation 
through field trials in several countries based on sound evaluation methods. 
 
NEW CALL: Priorities for the call for proposals on European policy experimentations will be: 
For Lot 1:    Digital education and competences;    Teaching and teachers. 
For Lot 2:    Funding mechanisms for upskilling and reskilling, including schemes similar to Individual 
Learning Accounts;    Policy and processes to support the validation of non-formal and informal learning, 
including through effective guidance. 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/new-KA3-call-on-european-policy-experimentations-in-the-
fields-of-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-will-be-published-in-November-
December-2019_en 

Call kan interessant zijn voor HU 
HU lijkt op te kunnen treden als 
aanvrager of partner  
 
Call ‘European policy 
experimentations’ is aangekondigd 
voor 2020 
 

Ondersteuning HU Grant Office: 
- Bij interesse wordt op maat 
ondersteuning/advisering geleverd 

Jean Monnet Jean Monnet-activiteiten zijn erop gericht excellentie in onderwijs en onderzoek te bevorderen op het gebied 
van EU-studies over de hele wereld. Met deze acties wordt ook beoogd de dialoog te stimuleren tussen de 
academische wereld en de maatschappij. 

Vanuit de HU is voor zover bekend 
geen ervaring met calls uit deze actie 

In beginsel bij Grant Office 

Jean Monnet – modules 
Programmagids 

Jean Monnet-modules zijn korte onderwijsprogramma's (of cursussen) op het gebied van EU-studies aan 
instellingen voor hoger onderwijs. min. 40 uren per academiejaar. 
Mobiliteit is n.v.t. Duur 2-3 jaar, max EUR 30.000 (en ten hoogste 75% van kosten) 
Centrale actie, subsidie wordt aangevraagd bij Europese Commissie in Brussel 
Deadline medio februari 

HU kan aanvragen  Ondersteuning HU Grant Office: 
- Bij interesse wordt op maat 
ondersteuning/advisering geleverd 

Jean Monnet – leerstoelen 
Programmaigds 

Een Jean Monnet-leerstoel is een leeropdracht met een specialisatie in EU-studies voor 
universiteitsprofessoren. Leerstoel wordt slechts door één professor bekleed, die per academiejaar 
minstens 90 lesuren doceert 
Mobiliteit is n.v.t. Duur 3 jaar, max EUR 50.000 (en ten hoogste 75% van kosten) 
Centrale actie, subsidie wordt aangevraagd bij Europese Commissie in Brussel 
Deadline medio februari 

HU kan aanvragen Ondersteuning HU Grant Office: 
- Bij interesse wordt op maat 
ondersteuning/advisering geleverd 

Jean Monnet – expertisescentra 
Programmagids 

Een Jean Monnet-expertisecentrum is een competentie- en kenniscentrum met betrekking tot 
EUonderwerpen. Een Jean Monnet-expertisecentrum moet een strategisch driejarenplan ontwikkelen met 
een breed scala aan activiteiten. 
Mobiliteit is n.v.t. Duur 3 jaar, Max EUR 100.000 (en ten hoogste 80% van kosten) 
Centrale actie, subsidie wordt aangevraagd bij Europese Commissie in Brussel 
Deadline medio februari 

HU kan optreden als penvoerder/ 
partner 

Ondersteuning HU Grant Office: 
- Bij interesse wordt op maat 
ondersteuning/advisering geleverd 

Jean Monnet – steun aan 
verenigingen 

Steun aan verenigingen die specifiek tot doel hebben een bijdrage te leveren aan het bestuderen van het 
Europese-integratieproces. 
Mobiliteit is n.v.t. Duur 3 jaar, Max EUR 50.000 (en ten hoogste 80% van kosten) 
Centrale actie, subsidie wordt aangevraagd bij Europese Commissie in Brussel 
Deadline medio februari 

HU lijkt niet op te kunnen treden als 
penvoerder/ partner  

 

Jean Monnet – netwerken 
Programmagids 

Jean Monnet-netwerken bevorderen de oprichting en ontwikkeling van consortia bestaande uit 
internationale spelers (IHO’s, onderzoekscentra, verenigingen enz.) op het gebied van EU-studies. 
Onbekend of mobiliteit van toepassing is.  Duur 3 jaar, Max EUR 300.000 (en ten hoogste 80% van kosten) 
Criteria: min. 3 partnerorganisaties uit 3 verschillende landen 
Centrale actie, subsidie wordt aangevraagd bij Europese Commissie in Brussel 
Deadline medio februari 

HU kan optreden als penvoerder/ 
partner 

Ondersteuning HU Grant Office: 
- Bij interesse wordt op maat 
ondersteuning/advisering geleverd 

Jean Monnet – projecten 
Programmagids 

Jean Monnet-projecten ondersteunen innovatie, kruisbestuiving en verspreiding van informatie over de EU, 
m.n. organiseren van conferenties etc. 
Mobiliteit is n.v.t. Duur 1-2 jaar, Max EUR 60.000 (en ten hoogste 75% van kosten) 
Centrale actie, subsidie wordt aangevraagd bij Europese Commissie in Brussel 
Deadline medio februari 
 
 

HU kan optreden als penvoerder/ 
partner 

Ondersteuning HU Grant Office: 
- Bij interesse wordt op maat 
ondersteuning/advisering geleverd 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/new-KA3-call-on-european-policy-experimentations-in-the-fields-of-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-will-be-published-in-November-December-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/new-KA3-call-on-european-policy-experimentations-in-the-fields-of-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-will-be-published-in-November-December-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/new-KA3-call-on-european-policy-experimentations-in-the-fields-of-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-will-be-published-in-November-December-2019_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/jean-monnet-activities/modules_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/jean-monnet-activities/chairs_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/jean-monnet-activities/centres-of-excellence_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/jean-monnet-activities/networks_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/jean-monnet-activities/projects_en
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Sport Erasmus+ ondersteunde projecten op sportgebied dienen te leiden tot een grotere deelname aan sport, 
meer lichaamsbeweging en vrijwilligersactiviteiten. 

Vanuit de HU is voor zover bekend 
geen ervaring met calls uit deze actie 

In beginsel bij Grant Office 

Sport – 
samenwerkingspartnerschappen 
Programmagids 

Samenwerkingspartnerschappen maken het mogelijk op verschillende gebieden inzake sport en 
lichaamsbeweging innovatieve resultaten te ontwikkelen, over te dragen en/of toe te passen en/of in te 
zetten op intensieve activiteiten voor de verspreiding en benutting van bestaande en nieuwe producten of 
innovatieve ideeën. Samenwerkingspartnerschappen dienen de totstandbrenging en ontwikkeling van 
Europese netwerken op sportgebied te bevorderen 
Criteria: min. 5 organisaties uit 5 verschillende programmalanden 
Duur 1-3 jaar. Max EUR 400.000 
Centrale actie, subsidie wordt aangevraagd bij Europese Commissie in Brussel 
Deadline begin april 

HU kan optreden als penvoerder/ 
partner 

Ondersteuning HU Grant Office: 
- Bij interesse wordt op maat 
ondersteuning/advisering geleverd 

Sport – kleine 
samenwerkingspartnerschappen 

Kleine samenwerkingspartnerschappen stellen organisaties in staat netwerken te vormen en te versterken, 
hun vermogen om op transnationaal niveau te functioneren te verbeteren, goede praktijken uit te wisselen 
en ideeën en methoden op diverse gebieden die verband houden met sport en lichaamsbeweging voor te 
leggen. Deze dienen de totstandbrenging en ontwikkeling van transnationale netwerken op sportgebied te 
bevorderen. 
Criteria: min. 3 organisaties uit 3 verschillende programmalanden 
Duur 1-2 jaar, Max EUR 60.000 
Centrale actie, subsidie wordt aangevraagd bij Europese Commissie in Brussel 
Deadline begin april 

HU lijkt niet op te kunnen treden als 
penvoerder/ partner 

 

Sport – Europese 
sportevenementen zonder 
winstoogmerk 

Lijkt niet interessant voor HU: betreft organiseren van 1 groot evenement HU lijkt niet op te kunnen treden als 
penvoerder/ partner 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/sport/collaborative-partnerships_en

