Financieringsprogramma
Transcript:
Erasmus+ is al meer dan 30 jaar een succesverhaal van de Europese Unie. Het is het EUprogramma om onderwijs, opleiding, jeugd en sport te ondersteunen in Europa.
Het lopende programma eindigt in 2020, en de beslissing over het nieuwe
Erasmus+programma - dat -naar verwachting- zal lopen van 2021 tot 2027 - wordt pas eind
2020 verwacht.
We proberen je over de laatste stand van zaken te informeren, maar we vragen ook dat je de
websites van de Europese Commissie en de Nationale Agentschappen regelmatig te
consulteren, want daar zal je meer info en updates kunnen vinden.
In het nieuwe programma zouden nog meer mensen kunnen genieten van financiële steun.
Rond de 12 miljoen mensen zouden kunnen deelnemen aan diverse uitwisselingsvormen.
Het zou een vanzelfsprekendheid moeten worden om te leven, te leren of te werken in een
ander Europees land dan je thuisland. Op deze manier versterkt de Europese identiteit en
wordt er een Europese onderwijsruimte gecreëerd
Zoals het voorgaande programma, is Erasmus+ 2021 gericht op alle deelgebieden van
Levenslang Leren. Het gaat om 1 programma voor alle onderwijsluiken en voor Jeugd en
Sport.
En ook de de 3 sleutelacties of "Key Actions" zullen blijven:
KA 1: Leermobiliteit van individuen
KA 2: Samenwerking voor innovatie en goede praktijken (Strategische Partnerschappen)
KA 3: Ondersteuning voor beleidshervorming
Voor technisch en beroepsonderwijs en -opleiding betekent dit dat er mobiliteiten kunnen zijn
voor leerlingen en stafpersoneel om ervaring op te doen in een ander land, en dat scholen
en andere organisaties kunnen samenwerken om goede praktijken uit te wisselen of samen
aan innovatie te werken.
De "ondersteuning voor beleidshervorming" is gericht op het behalen van de doelstellingen
van de Europese beleidsagenda's.
In deze MOOC gaan we in op "Key Action" 1: Mobiliteit, met name de indivuduele
leermobiliteit
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Als je een aanvraag voor de financiering van mobiliteiten wil indienen, dan zijn er 2 opties:
Optie 1: Je dient ofwel een individuele Erasmus-accreditering in voor jouw organisatie, ofwel
een Erasmus-accrditering als coördinator van een mobiliteitsconsortium.
Je hebt hiervoor geen voorgaande ervaring in het Erasmus+programma van 2014 tot 2020
nodig.
Optie 2: Je doet een aanvraag voor korte-termijn-projecten. Maar dit houdt beperkingen in
voor de duur van de projecten, het aantal deelnemers en het maximale budget.
Erasmus+ accreditering zal de reguliere manier worden voor toegang tot het toekomstige
Erasmus-programma. Accreditering kan je vergelijken met lidmaatschap bij het programma
en zorgt ervoor dat geaccrediteerde instellingen makkelijker toegang krijgen tot de
bijhorende financieringsmogelijkheden .
Vanaf 2021 kan jouw organisatie dus geaccrediteerd worden, en zijn er geen jaarlijkse
projectaanvragen meer nodig: je kan dan jaarlijks of tweejaarlijks financiering aanvragen.
Accreditering biedt organisaties dus ongelimiteerde en vereenvoudigde toegang tot het
Erasmus-programma.
De eerste aanvraagperiode eindigt op 29 oktober 2020. In de bronnensectie vind je meer info
en links.
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