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Welkom bij de opleidingsmodules ‘Generativiteit’. 
 Het project “Generativity - manage it” werd gefinancierd met steun van de Europese 
Commissie in het kader van het Erasmus + programma Cooperation for innovation 
and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for adult education.
Het partnerschap bestaat uit: FEANTSA (België) als aanvrager/indiener, Diciannove 
(Italy), Danmar Computers (Polen), European Evaluation Company (VK), Cardet 
(Cyprus), KEA en de Universiteit van Thessalië (Griekenland), FNARS (Frankrijk), en 
FIOpsd (Italië).
 De slides van de opleidingsmodule bestaan uit twee delen: de hoofdtekst (die zich 
toespitst op het essentiële) en de bijbehorende commentaren (die meer details, uitleg 
en tips geven).
De hoofdtekst van de slides is in het Engels, omdat het belangrijk is om vertrouwd te 
raken met de terminologie en woordenschat van het perspectief van een ambtenaar 
van de Europese Commissie; Engels is de gebruikelijke taal tussen indieners-
aanvragers. 
De commentaren bij de slides zijn vertaald in de partnertalen om voor een beter 
begrip van de belangrijkste punten in de slides te zorgen.

Met betrekking tot de implementatie van de trainingsmodules: het oorspronkelijke 
concept is uitgewerkt door Paolo Brusa and Federica Cadeddu (Diciannove); deze 
module is geïmplementeerd door Diciannove, het is gereviseerd door EEC, het is 
afgerond door Danmar Computers en het is vertaald door FEANTSA.



Module 0
Introduction to Generativity

Deze opleiding, die uit vijf modules bestaat, wil de Europese burgers een overzicht 
bieden van het mechanisme achter EU-financiering. De opleiding wordt gegeven in 
het kader van het Generativiteitsproject, dat gefinancierd wordt door Erasmus+.
Deze “Module 0 – Zaken om in het achterhoofd te houden bij het aanvragen van EU-
fondsen” biedt een inleiding tot de Generativiteitsmodules. Hij geeft een overzicht van 
de belangrijkste thema's van de opleiding Projectcyclusbeheer. 
 



0 - Introduction to Generativity 
PCM origins, principles, main approach
from PCM to structuring a project idea

1 - Financial & programmatic priorities of the EU2020 
strategy within various programs
areas & priorities for the 7 years mandate
structural funds & funds for direct delivery
matrix of opportunities available in the 2014-2020 program

2 - How to structure an innovative and sustainable project 
idea
analysis of the logical structure of the project intervention
project cycle management
process from need analysis to SWOT matrix
design of the objectives under the SMART matrix
develop a project idea: innovative, sustainable, effective

3

The Generativity modules

Het Generativiteitsproject heeft een reeks van zes modules ontwikkeld. 
Deze eerste module (module 0) biedt een inleiding tot het Generativiteitsproject, tot 
Projectcyclusbeheer (PCB) en tot de ontwikkeling van een projectidee via de PCB-
benadering.
 
De inhoud van de andere modules is de volgende:
Module 1 gaat over de financiële en operationele prioriteiten van de EU2020-
strategie en over de manier waarop deze binnen een productidee en 
indiening/aanvraag ontwikkeld dienen te worden.
Module 2 gaat over het structureren van een innovatief en duurzaam projectidee met 
het oog op een succesvolle indiening/aanvraag.



3 - Building an international, national, local partnership
what is a partnership
building and effective partnership
finding good partners
partner communication and collaboration
IT tools for project management

4 - Submission procedures according to the guidelines of the 
European Commission
forms & attachments
document preparation

5 - Implementation, evaluation, valorisation, dissemination, 
exploitation of project results
implementation, dissemination, valorisation, communicative 
strategies
administrative & financial management
eligibility criteria of the cost items for the construction of the 
estimated budget
direct costs, indirect costs, other costs, subcontracting
how to navigate between the different forms of financing
tools for monitoring / evaluation of activities & results 4

The Generativity modules

Module 3 kijkt naar de zaken die komen kijken bij het ontwikkelen en handhaven van 
een partnerschap om het project te bevorderen, met inbegrip van de nationale, 
internationale en lokale partners.
Module 4 gaat over de vele regels en voorschriften die u kunt tegenkomen wanneer u 
een  voorstel indient.
Module 5, tot slot, gaat over de implementatie van het project zelf, over de 
ontwikkeling ervan en over de manier waarop ervoor gezorgd kan worden dat het 
project in lijn blijft met wat was beloofd, door de ondersteuning ervan en hulp aan de 
gemeenschap om de realisaties ervan te benutten.



Introduction to 
Generativity
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…what is it all about
“Generativity: manage it!” is a project funded by the Erasmus+ 
KA2 Learning Partnership. 
It responds to some questions that arise in most third sector 
organizations: the need to acquire, develop & implement skills 
and competences on Project Cycle Management.
The term was coined in 1950 by Erik Erikson to denote a 
concern for establishing and guiding: in Erikson’s “Stages of 
Psychosocial Development”, generativity is defined as a struggle 
against stagnation that ascends during adulthood, when a 
process of guidance left the place for a process of guiding the 
next generations.
The partners of the project share their competences and skills to 
respond to such needs and to foster new generativity.
“Generativity: manage it!” consists of an online platform (IO1); 
five training modules (IO2), which have been tested during a 5 
days short term training staff event (LTTA); the online tutorials 
on PCM (IO3); a dedicated bibliography on PCM
This module introduces the culture of PCM. For specific themes, 
please refer to the dedicated module.
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“Generativity: manage it!” is een project dat een antwoord biedt op een aantal vragen 
die rijzen in de meeste organisaties uit de derde sector, in diverse domeinen: de 
noodzaak om vaardigheden en competenties te verwerven op het vlak van 
Projectcyclusbeheer.
“Generativity: manage it!” biedt een benadering om deze vaardigheden te verwerven 
en nieuwe doeltreffende en duurzame diensten te creëren, genereren, 
implementeren of produceren.
Het Generativiteitsproject heeft tot doel vaardigheden en kennis te delen in verband 
met het opstellen, indienen en implementeren van doeltreffende en duurzame 
projecten. Het project bevat een platform met een bibliografie, opleidingsmodules 
over PCB (Projectcyclusbeheer), tutorials en updates over nieuwe oproepen.
In de opleidingsmodules zal er ruimte zijn voor inhoud, uitleg en tips.
Ons doel is om onze competenties te delen en op die manier nieuwe generativiteit te 
bevorderen. 



What is a project?

a series of activities aimed at bringing about clearly 
specified objectives within a defined time-period and 
a given budget

a temporary collection of related tasks to achieve the 
desired and unique results

has limited resources, involves an element of risk as it 
entails a level of uncertainty and it is unique by nature
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Projecten kunnen aanzienlijk verschillen qua doelstellingen, reikwijdte en schaal. 
Kleinere projecten kunnen functioneren met bescheiden financiële middelen en 
slechts een paar maanden duren, terwijl grote projecten vele miljoenen euro kunnen 
vereisen en vele jaren in beslag kunnen nemen.
Een goed geformuleerd project moet ontstaan uit een goed evenwicht tussen de 
prioriteiten van het EU-beleid en de prioriteiten van de partner.



Key elements of a project

Clearly identified stakeholders, including the primary 
target group and the final beneficiaries

Clearly defined coordination, management and 
financing arrangements;

A monitoring and evaluation system (to support 
performance management);

An appropriate level of financial and economic 
analysis, which indicates that the project’s benefits 
will exceed its costs.
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Om te beantwoorden aan een enorme projectdiversiteit is het belangrijk dat 
systemen voor projectcyclusbeheer een flexibele toepassing van 
standaardwerkwijzen en -regels ondersteunen.
Het ontwikkelen, ontwerpen en implementeren van een project kan een complex 
systeem zijn, maar het is een proces dat een zekere mate van innerlijke eenvoud 
bevat.
Een voorbeeld is hoe ingewikkeld en eenvoudig het kan zijn om een maaltijd met 
vrienden te organiseren: je moet goed weten met wie je gaat eten (er rekening mee 
houdend dat een aantal vrienden uitgenodigd worden maar de uitnodiging niet 
aanvaarden); je moet een geschikt menu kiezen; je moet je aankopen plannen, 
organiseren en beheren zodat dit zo efficiënt mogelijk gebeurt en niet te veel tijd in 
beslag neemt; je moet je kookkunsten toepassen. Uiteindelijk eet je en zie je de 
resultaten dankzij de goede sfeer.
Alle sleutelelementen van een project zijn hier aanwezig.



PCM origins, principles, main 
approach
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Project Cycle Management (PCM) - 1

Project Cycle Management (PCM) is an approach to 
manage multiple projects or programmes and to 
improve the quality of projects by learning from one 
project and applying the lessons in the following ones.

The approach was introduced by the World Bank in 
the 1980, and spread in the 90s, when it was picked 
up by the European Commission.

Following an evaluation on Aid Efficiency, the EC 
introduced PCM as its main approach to manage and 
evaluate development project proposals
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In 1992 heeft de Europese Commissie “Projectcyclusbeheer” (PCB) aangenomen als 
haar belangrijkste reeks tools voor het ontwerpen en beheren van projecten 
(gebaseerd op de Logische Kaderbenadering), om de ontwikkeling, het beheer en de 
doeltreffendheid van de ondersteuning van begunstigden te verbeteren.
De gedachte achter PCB is om, vanaf het begin, voorstellen te ontwikkelen die 
rekening houden met de reële behoeften (problemen) van de begunstigen van de 
interventies.



Project Cycle Management (PCM) - 2

AIMS
improve the design and project management quality
foster a systematic integration of all project phases
harmonize all project activities into a process-oriented framework
focus on the actual needs of the beneficiaries, stakeholders and 
target groups
introduce a logical and pragmatical approach to counteract the main 
causes of design failure

PRINCIPLES
include, orient and involve partners, stakeholders and possibly target 
groups
focus on the sustainability of the project in the middle-long term
ensure lasting benefits
develop an analytical approach through the use of the Logical 
Framework
integrate project objectives within the sectoral and horizontal 
objectives of Eu programs and with local and national ones
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Projectcyclusbeheer (PCB) is een term die gebruikt wordt om de beheersactiviteiten 
en besluitvormingsprocedures te beschrijven die gebruikt worden tijdens de 
levenscyclus van een project (waaronder belangrijke taken, rollen en 
verantwoordelijkheden, belangrijke documenten en besluitvormingsmogelijkheden).
PCB houdt in dat onderhandeld moet worden over beslissingen die aanvaardbaar zijn 
voor belangrijke groepen van belanghebbenden. Teamwerk en onderhandelings- en 
communicatievaardigheden zijn dan ook centrale elementen bij doeltreffend PCB. 
Daarnaast is het ook belangrijk om de politieke context te beoordelen waarbinnen 
beslissingen worden genomen.
PCB biedt een algemeen analytisch besluitvormingskader, dat echter aangevuld 
moet worden door de toepassing van andere specifieke ‘technische’ en ‘proces’-
tools.



PCM six phases

All phases are progressive and cyclic, each phase is preparatory to the next one
key decisions, information requirements and responsibilities are defined at each phase  
programming draws on evaluation to build experience as part of the institutional 
learning process.
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PCB bestaat uit zes progressieve fasen: iedere fase leidt tot de volgende. Het gaat 
dan ook om een levenslang cyclisch proces van voortdurende vernieuwing en 
verbetering.



Programming: the context is analysed to 
identify problems, opportunities and 
impediments that could be addressed in the 
implementation of the project
Identification: identify and analyse the 
possible actions to be taken, project ideas 
are formulated
Formulation: the perceived project ideas 
are elaborated in plans of operational 
projects
Financing: proposals are examined by 
authorities who decide whether or not to 
fund the project
Implementation: the project is 
implemented within the given gantt-chart, 
following the given distribution of tasks 
and activities; it is constantly monitored
Evaluation: The project is evaluated to 
determine what objectives have been 
achieved and to identify useful lessons for 
the future

what are the partners 
development priorities? what 
is the EC focus? what are the 
pros and cons in the context?
is the concept relevant to 
local needs and consistent 
with EC policy priority?
is the project feasible and will 
it deliver sustainable benefits?
is the project based on a 
precise and effective cost-
analysis?
are results being achieved? 
are resources efficiently used? 
is there a corrective strategy?
Are results, benefits and 
outputs achieved in the given 
time? Are they sustainable?
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Definition of PCM six phases

Deze cyclus focust op drie belangrijke principes, terwijl de besluitvormingscriteria en 
-procedures (waaronder vereisten in verband met belangrijke informatie en criteria 
voor kwaliteitsbeoordeling) in iedere fase worden gedefinieerd.
De fasen in de cyclus zijn steeds progressief: iedere fase moet voltooid zijn opdat de 
volgende fase succesvol uitgevoerd zou kunnen worden.
Het identificeren van nieuwe programma’s en projecten steunt op monitoring- en 
evaluatieresultaten in het kader van een gestructureerd proces van feedback en 
institutioneel leren.
Iedere fase wordt eenvoudig gedefinieerd en stemt overeen met eenvoudige vragen 
die het voor aanvragers/indieners gemakkelijker kunnen maken om na te gaan of de 
dingen correct gebeuren.
Wanneer deze stap is gegeven en goed geassimileerd is, is het tijd om iets meer in 
detail in te gaan op de praktische toepassingen van PCB. 



PCM main tools

The Problems Tree The Objectives Tree
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Logical Framework Approach or LFA or LogFrame approach    

 analysis phase design phase

 need analysis logical framework matrix

 objectives analysis project plan matrix

 strategy analysis draft budgeting

De Logische Kaderbenadering (LFA) is een essentiële tool binnen het 
Projectcyclusbeheer.
Ze wordt tijdens de identificatiefase gebruikt om de bestaande situatie te helpen 
analyseren, de relevantie van het voorgestelde project te onderzoeken en potentiële 
doelstellingen en strategieën te bepalen.
Het klinkt misschien ingewikkeld, maar het gaat om een logische manier om de 
voorbereidende fase te benaderen: de benadering ondersteunt de voorbereiding van 
een passend projectplan met duidelijke doelstellingen, meetbare resultaten, een 
strategie voor risicobeheer en vastgestelde niveaus van 
beheersverantwoordelijkheid.
Nadien, tijdens de implementatie van het project/programma, vormt ze een belangrijk 
beheersinstrument voor het ondersteunen van het afsluiten van contracten, het 
plannen en monitoren van operationeel werk.
Tot slot biedt de Logframe matrix in de evaluatie- en auditfase een beknopt overzicht 
van wat er werd gepland (doelstellingen, indicatoren en belangrijke 
veronderstellingen). Op die manier vormt hij een basis voor prestatie- en 
effectenbeoordeling. 
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Project Tree

Project Planning Matrix

Probleemanalyse brengt de negatieve aspecten van een bestaande situatie in kaart 
en bepaalt de ‘oorzaak-/gevolg’-relaties tussen de vastgestelde problemen.

Tips:
Aanvragers/indieners beginnen best met het vaststellen van het kader en het 
onderwerp van de analyse (m.a.w.: waar hebben we het over?)
Vervolgens is het belangrijk om te bepalen met welke grote problemen de 
doelgroepen en begunstigden geconfronteerd worden (m.a.w.: wat is/zijn het/de 
probleem/problemen? wiens problemen?)
Laten we tot slot de problemen weergeven in de vorm van een diagram, een 
zogenaamde ‘probleemboom’ of ‘hiërarchie van problemen’ om de oorzaak-
gevolgrelaties te analyseren en verduidelijken.
De analyse wordt weergegeven in de vorm van een diagram waarin bovenaan de 
gevolgen van een probleem en daaronder de oorzaken van dit probleem worden 
getoond. De analyse is bedoeld om de echte knelpunten te bepalen die voor 
belanghebbenden een hoge prioriteit vormen en die zij willen wegnemen. Een 
duidelijke probleemanalyse biedt dus een solide basis om een reeks relevante en 
gerichte projectdoelstellingen te ontwikkelen. 



Logical framework meaning
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MEANS

 (what do they represents?)

MEANS

(what are solutions for?)

OVERALL 
OBJECTIVES

What social/economical 
benefit in a middle/long 

term vision?

is the objective relevant to 
the identified target group 

and stakeholders?

PROJECT 
PURPOSES

What precise changes and 
sustainable benefits?

Why the target groups and 
beneficiaries need it?

RESULTS What are effects / 
outcomes of undertaken 

activities?

is the beneficiaries / target 
groups situation improved?

ACTIVITIES
What are the sequential 

steps to produce identified 
effects, outcomes, results?

What will be done by who 
to produce what in which 

given time?

Er zijn verschillende redenen om de zaken logisch te houden en om de voorafgaande 
behoefteanalyse uit te voeren binnen een gestructureerd kader: één daarvan is om 
de punten zichtbaar en duidelijk te houden en ervoor te zorgen dat ze gemakkelijk 
gemonitord kunnen worden.
Tijdens de analysefase wordt de bestaande situatie geanalyseerd om een beeld te 
ontwikkelen van de “toekomstige gewenste situatie” en de strategieën te selecteren 
die toegepast zullen worden om ze te bereiken. 
Tijdens de ontwerpfase, wanneer de operationele details van het project ontwikkeld 
zijn, kunnen de operationele details gespecificeerd worden om de haalbaarheid en de 
duurzaamheid van het project te garanderen.
 

Tips: als de projectideeën relevant zijn, dan zullen ze de doelstelling vormen van het 
logisch kader.



Logical framework structure

17

LOGICAL 
FRAMEWORK INDICATORS

OVERAL 
OBJECTIVES

MEANS OF 
VERIFICATION

ASSUMPTION

PROJECT 
PURPOSES

EXPECTED 
RESULTS

ACTIVITIES

PRE-CONDITIONS

RESOURCES COSTS

Het opstellen van een Logframe matrix is een iteratief proces, niet gewoon een 
lineaire reeks stappen. Wanneer nieuwe delen van de matrix worden opgesteld, moet 
informatie die voordien werd samengesteld geëvalueerd en, indien nodig, herzien 
worden.
Er geldt echter een algemene volgorde voor het invullen van de matrix. Deze begint 
met de beschrijving van het project (top down), gevolgd door de veronderstellingen 
(bottom-up) en de indicatoren en tot slot de verificatiebronnen (overdwars werken).

Tips: controleer het logframe opnieuw zodra het ingevuld is. Als dit logframe logisch 
is, dan worden de doelstellingen duidelijk vermeld en worden ze logisch gekoppeld 
aan de doelstelling op het volgende hogere niveau. Alle belangrijke 
veronderstellingen werden gedaan en het project zal waarschijnlijk succesvol zijn.
De indicatoren en het bewijsmateriaal zijn betrouwbaar en toegankelijk; ze kunnen de 
voortgang en impact van de doelstellingen meten.
De activiteiten omvatten acties die nodig zijn voor het verzamelen van 
bewijsmateriaal.
De indicatoren en het bewijsmateriaal kunnen gebruikt worden voor monitoring en 
evaluatie.



Goals and objectives

The difference between goals and objectives can be 
confusing, so it is important to have it clear from the 
beginning
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GOALS

- broad, brief statements on intent that 

provide focus or vision for planning

- not-specific, non-measurable and 

usually warm and fuzzy 

OBJECTIVES

- realistic targets for the program or project

- written in active tense with strong verb 

(plan, write, conduct, produce...)

- help to focus on what matter

Dit is een fundamentele les die goed ingeprent moet worden.
Indien aanvragers/indieners niet zien wat al dan niet de doelstellingen zijn, dan is dit 
nefast voor het hele proces.
Wij raden aan om het zo eenvoudig mogelijk te houden.
Een doel is een algemene ambitie, zoals ‘vrede op aard’ of ‘de wereld voeden’.
De doelstellingen zijn realistische/concrete strategieën om het doel te bereiken: wie 
doet wat, wanneer, waarom en volgens welke normen.
Maar het zijn geen activiteiten en het zijn evenmin eenvoudige ‘visies’. 
En het mogen er niet te veel zijn.



S.M.A.R.T. Objective matrix
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Specific
What are we going to 
do?

Products and outcomes 
are clearly addressed and 
defined

Measurable
How do we measure / 
consider what we do?

Every activity is 
measurable and 
verificable at certain 
level

Achievable
Is the external context 
favorable?

Objectives and 
expectations are realistic

Relevant

Does the achievements 
of objectives lead to 
expected results?

Products, results and 
outputs are relevant for 
the partners

Timeframed
When are we going to 
make it?

a gantt-chart identifies 
distribution of tasks 
between partners & 
across time

In principe wil niemand iets nutteloos en doms doen. Aangezien we meestal slim 
willen zijn, geldt hetzelfde voor de doelstellingen.
Ze moeten “Specific” (Specifiek) zijn en weerspiegelen wat het project wil veranderen 
(voorzien in de specifieke doelgroep en de verandering die u wilt verwezenlijken).
Ze moeten “Measurable” (Meetbaar) en precies omschreven zijn en dubbelzinnigheid 
vermijden bij het meten en interpreteren. 
Ze moeten “Achievable” (Realiseerbaar) zijn, wat betekent dat gecontroleerd wordt of 
het inderdaad mogelijk is om de gespecificeerde hoeveelheden (hoeveel) en 
eindresultaten (wat/voor wie) te bereiken.
Ze moeten “Relevant” zijn en echte prioriteiten, noden en problemen aanpakken.
Ze moeten “Time-framed” zijn (een vast tijdschema hebben) om te bepalen 
“wanneer” een bepaalde verandering verwacht wordt.
Indien aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, dan is de doelstelling niet 
SMART.



From PCM to structuring a project 
idea
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From PCM to project structure
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Piani di Lavoro 

Piani di Lavoro 

Piani di Lavoro 

compilation of the 
Logical Framework

T

W  S

 O 

Specific

Measurable

Achievable

Relevant

...

Timeframed

...

...

...

...

Activity Template

     Activity Template 2

         Activity Template 3

           Partnership

        
         Project
       template

                   budget

verify how smart your 
objectives areneeds, desires, 

expectation within 
a reality check

1
2

3

4

5

design of activity 
templates

build the partnership,
write the project template, 
create a draft budget

Na het bepalen van het Logisch Kader voegt een volgende stap operationele details 
aan het projectontwerp toe: het opstellen van activiteitentabellen en 
uitgavenplanningen.
Activiteitentabellen en Uitgavenplanningen zijn twee tools die voortvloeien uit de in 
het Logische Kader gerapporteerde activiteiten en een rechtstreeks verband leggen 
tussen ontwerpdetails en projectdoelstellingen.



Checklist for an Activity Table

List of Main Activities

The activities described in the Logical Framework are used as a basis 
for identifying all operational details

Division of each activity into Operational Tasks: tasks are dropped 
into sub-tasks and each assignment is assigned to an individual

Make sequence and interdependence clear: the tasks are related to 
each other in order to define sequence and interdependence

Make an estimate of the start, duration, and performance of the 
activities: a realistic estimate of the duration of each task is made to 
determine probable start and end dates

Summarize the Activity Table: a summary table of start times, 
duration, and task completion is created
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Een activiteitentabel is een formaat voor het analyseren en grafisch voorstellen van 
projectactiviteiten.
Hij helpt de logische volgorde, verwachte duur en eventuele onderlinge 
afhankelijkheid van de activiteiten te bepalen en verschaft een basis voor het 
toekennen van beheersverantwoordelijkheid en operationele taken.
De lijst van activa wordt eveneens gebruikt om alle nodige (menselijke, financiële en 
materiële) middelen te berekenen.
Elke activiteit moet gebruikt worden als een controlelijst om ervoor te zorgen dat de 
middelen die vereist zijn voor het uitvoeren van de activiteiten berekend werden.

Tips: wij raden aan om de lijst te volgen tijdens de voorbereiding en de 
implementatie en om deze dubbel te controleren met het oog op de monitoring en 
evaluatie.



Define Goals            Goals are set (dates for the completion of each activity)

Define Skills            Specifies the type of skills needed to accomplish 
individual tasks

Assign Tasks to Team Members            Responsibilities for achieving the 
goals are defined

All information processed in the Activity Table can be summarized in the 
Gantt graphic format

For the overall picture of the Project it is appropriate to present a 
quarterly or monthly presentation, while for a detail on individual 
activities it is advisable to have a weekly format

Budget            The list of Logical Framework activities must be copied to a 
new table: that of expenditure based on which the budget is defined
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Een activiteitentabel wordt gebruikt om te bepalen wie wat doet en wanneer dit 
gebeurt.
Hij definieert welke soorten input nodig zullen zijn en welke bijdrage de activiteit zal 
leveren aan de output, de resultaten en de impact.
De activiteitentabel helpt te bepalen wanneer een activiteit zal plaatsvinden en hoe 
lang ze zal duren, en hoeveel middelen toegekend worden in termen van personeel, 
werkdagen, vereisten voor uitzonderlijke uitgaven, mobiliteit.
Dit bepaalt het ontwerpbudget.

Tips: het is belangrijk om in deze fase, en niet eerder, een budget voor het project 
op te stellen, om het project doeltreffend en duurzaam te houden.



Checklist
 Specify the required resources
 Enter resources into your spending 

categories
 Specify units and quantities
 Evaluate unit costs
 Identify sources of funding
 Assign spending codes
 Scheduling costs per period
 Calculate the total
 Estimate the costs to sustain
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Zodra de activiteitentabel ingevuld is, kunnen de middelen bepaald worden die nodig 
zijn om elke afzonderlijke activiteit uit te voeren.
Dit proces kan leiden tot wijzigingen in het Gantt-diagram met betrekking tot de 
timing, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid, in het bijzonder met betrekking tot de 
beschikbaarheid van middelen in termen van personeel, kosten, tools en uitrusting.
Een budget is een vereiste voor een transparant financieel beheer.
Het plannen van middelen wordt gebruikt als leidraad bij tal van aspecten 
(bijvoorbeeld: welke soorten input zijn er, behalve mensen, vereist en wanneer en 
hoeveel).
Een ander essentieel aspect is de totale kostprijs van het project, die bepalend is 
voor de planningsoefening. Het moet duidelijk zijn wat de vereisten zijn in termen van 
budget, input, timing van de activiteit en de cashflow die vereist is om ervoor te 
zorgen dat de activiteiten plaatsvinden en om de taken en verantwoordelijkheden te 
ontwerpen.



The analysis of problems
identification and analysis of main problems, the socio-economic and policy context

identification of the actors involved (with clear contributions and expectations)
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De SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats - sterke punten, zwakke 
punten, opportuniteiten en bedreigingen)-analyse wordt gebruikt voor het analyseren 
van de interne sterke en zwakke punten van een organisatie en de externe 
opportuniteiten en bedreigingen waarmee ze te maken krijgt. 
Het is eenvoudiger om ze uit te voeren dan om ze uit te leggen.
Er ontstaan ideeën over de interne sterke en zwakke punten van een groep of 
organisatie, en de externe opportuniteiten en bedreigingen.
De situatie wordt geanalyseerd door het zoeken naar manieren om op de sterke 
punten van de groep/organisatie voort te bouwen om op die manier vastgestelde 
zwakke punten te verhelpen; bovendien kunnen opportuniteiten aangegrepen worden 
om bedreigingen te beperken.
Er wordt een strategie geformuleerd voor het aanbrengen van verbeteringen; ze zal 
later uitgewerkt worden met behulp van een aantal bijkomende analytische 
planningsinstrumenten.



Project designing
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SWOT
analysis

Strengths, risk analysis, market analysis, feasibility 
study

Logical 
framework

Problems tree, solutions tree, strategies analysis, 
SMART objectives (specific, measurable, achievable, 
reachable, timeframed)

Project
Template

Abstract, background, objectives, timing, actions, 
partnership

Validate 
E-form

Collective and shared compilation, partner mandate 
signature

Submit & 
implement

Submission, evaluation, planning and operational 
development

Er zijn een aantal belangrijke punten die u best in gedachten houdt bij het ontwerpen 
van een project.
Er moet voorzien worden in monitoring- (voortdurend) en evaluatie- (specifieke 
fasen) activiteiten.
Het is belangrijk om zich af te vragen wie het bewijs voor de indicatoren zal 
verzamelen en wie het zal analyseren.
Bovendien moet u nagaan wie verantwoordelijk zal zijn voor het nemen van 
beslissingen met betrekking tot het wijzigen van het projectontwerp als gevolg van de 
geleerde lessen. Zorg ervoor dat de belanghebbenden bij dit proces betrokken 
worden.
Als de informatie die verzameld wordt tijdens de projectidentificatie en het 
projectonderzoek ontoereikend is om over basisgegevens te beschikken voor de 
vastgestelde indicatoren, dan moet een basisonderzoek uitgevoerd worden alvorens 
tot de implementatie van het project over te gaan.
Dit betekent dat er gegevens zullen zijn om de vooruitgang te vergelijken.



Project template
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TITLE

NEED ANALYSIS (ex ante) + BACKGROUND info

BENEFICIARIES

ON-GOING BENEFICIARIES + END-USERS

TARGET GROUP (possibly more than one & different)

PROJECT PROPOSAL

AIMS

OBJECTIVES (process, specific, SMART)

ACTIVITIES

EXPECTED RESULTS

EVALUATION

TIMEFRAME, GANTT CHART, CALENDAR

BUDGET, CO-FINANCING, SUBCONTRACT

AOB + contract details

De projectsjabloon zorgt ervoor dat een volledig project op een duidelijke en 
samenhangende wijze wordt voorgesteld.
De projectsjabloon bevordert de begrijpelijkheid en stelt de basis voor het 
Projectcyclusbeheer vast. Daarnaast stelt hij op een begrijpelijke wijze de inhoud van 
een interventie voor. 
De projectsjabloon is een product van de Logische Kader Matrix en bevat alle 
relevante velden die ontwikkeld werden om een doeltreffend en duurzaam project te 
ontwikkelen.



How to find a good 
partnership
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DEFINITION
written definition of partner requirements in terms of experience, 
management, curricula, skills, accessibility to networks, lobbying 
ability, financial capacity

TIPOLOGY
Identify an exact type of organization (public/private, large/small, 
service provider/lobbing agency, same/different sector)

ORIENTATION Geography, Policy Orientation, Institutional ...

GEOGRAFICAL 
POSITION

Fair and wide partner distribution, ease in travelling, preferably at 
low cost

PARTNER TEMPLATE Partners know about the others from their partner template

FINANCIAL RESOURCES
Enough financial resources for a preparatory partners meeting/study 
visit

PROPER SEARCHING Consider the kind of network and/or contacts used for searching

CONTACT E-MAIL Adequate, punctual and accurate replies to contact emails

DECISION-MAKING Immediately definition of contact and decision-making processes

DEADLINES Clear definition and respect of the deadlines

ACHIEVE EFFECTIVE 
RESULTS

Implementation of partnership-based project and a project of 
transnational cooperation, is more difficult than when the project is 
implemented by a single organization alone. However, in return the 
project can generate unique experiences, broaden perspectives, 
achieve better and more effective results

Het ontwikkelen van een degelijk partnerschap is een ander belangrijk aspect.
De aanvrager/indiener is de partnerorganisatie die het hele project zal indienen en 
coördineren.
Partners zijn de deelnemende organisaties die bij het project betrokken zullen zijn, 
maar zelf geen voorstel indienen.
Partners nemen deel aan het ontwerpen en implementeren van acties; en de kosten 
die zij maken, worden op dezelfde manier in aanmerking genomen als de kosten die 
gemaakt worden door de begunstigde van de subsidie.
Merk op dat alle partners in gelijke mate verantwoordelijk zijn voor het succes van 
het project; een nalatigheid/verzuim van één partner kan het succes van het hele 
project op de helling zetten. Een doeltreffend beheer is dus van essentieel belang.
Partners moeten daarom eveneens voldoen aan de toelatingscriteria die van 
toepassing zijn op de begunstigde van de subsidie, alsook aan alle andere criteria die 
betrekking hebben op partners. 



How to build a good 
partnership
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BASICS The partnership is based on the project implementation

MANDATE 
DEFINITION

The clear definition of the mandate letter, which partners have 
to sign before applying, contributes to the entire path 
successful

COMMON 
INTERESTS

Clear identification of common interests

PARALLEL 
ACTION PLAN

Parallel action plans development for achieving project goals

MUTUAL 
EXCHANGE

Foster advices exchange between partners, reply promptly 
and enlarge the mutual communication exchange of feedbacks

CLEAR 
MANAGEMENT

Be clear at every step of the project, such as the 
implementation and management of the project, the 
administration and financial management

MUTUALITY 
RULES

Establish as soon as possible mutuality rules with regard to 
decision-making, responsibility, disputes management

CONDIVISION
Promote free and clear condivision of skills and experiences in 
order to foster all participants empowerment

Een partnerschap is een overeenkomst tussen een groep van deelnemende 
organisaties in verschillende Programmalanden om gezamenlijke Europese 
activiteiten uit te voeren of tussen lokale en regionale overheden een formeel of 
informeel netwerk in toepasselijke domeinen tot stand te brengen om interregionale, 
grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen.
Om de kwaliteit van het partnerschap te verbeteren, kan de deelname worden 
uitgebreid tot instellingen en/of organisaties uit partnerlanden.
Sommige projecten kunnen zogenaamde stille partners omvatten: dit zijn 
organisaties die niet rechtstreeks betrokken zijn bij het werk en geen fondsen kunnen 
ontvangen. Zij kunnen deel uitmaken van de verwijzende belanghebbenden en 
kunnen de verspreiding en valorisatie van de projectresultaten maximaliseren.



Generativity: Manage it! Project number: 2016-1-BE01-KA204-016279  This project has been funded with support from the 
European Commission under the Erasmus+ program Cooperation for innovation and the exchange of good practices, 
Strategic Partnerships for adult education. All the publications and communications reflect the views only of the authors, and 
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Manage it!

follow the project on 
www.generativity.eu    

Original training modules by Paolo Brusa and Federica Cadeddu 
(Diciannove), revision by Dave Oborne (EEC)

All text are licensed under Creative Commons BY_NC_ND_4.0 
Attribution.Non Commercial. No Derivatives international 

Presentation template by SlidesCarnival

Photographs by Unsplash

Watercolor textures by GraphicBurguer

De volgende module (Module 1) gaat over de financiële en operationele prioriteiten 
van de EU2020-strategie en over de manier waarop deze binnen een productidee en 
indiening/aanvraag ontwikkeld dienen te worden.



Deze module (Module 1) gaat over de financiële en programmatische prioriteiten van de 
EU2020-strategie binnen de verschillende programma's. Ze biedt een gedetailleerd 
overzicht van de factoren waarmee we rekening moeten houden alvorens EU-fondsen 
te benaderen.

Deze opleiding, die uit vijf modules bestaat, wil de Europese burgers een overzicht  
bieden van het mechanisme achter EU-financiering. De opleiding wordt gegeven in het  
kader van het Generativiteitsproject, dat gefinancierd wordt door Erasmus+.   

Module 0 biedt een inleiding tot het Generativiteitsproject en tot de grondbeginselen  
van Projectcyclusbeheer (PCB), wat als een essentieel instrument wordt gebruikt voor  
het succes van projectbeheer.

Module twee geeft informatie over het structureren van een innovatief en duurzaam  
projectidee. 

In module drie leren we om partnerschappen te ontwikkelen. 

In module vier kijken we naar de procedures voor het indienen van voorstellen. 

Module vijf, tot slot, onderzoekt vraagstukken waarmee het partnerschap te maken  

krijgt bij het succesvol uitvoeren van een project nadat een indiening aanvaard werd. 
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In het eerste deel van deze module presenteren we de terreinen en prioriteiten voor het 
EU2020-programma en geven we uitleg over hoe de missie volbracht zal worden.

In het tweede deel van deze module onderzoeken we de beoogde sociaaleconomische 
domeinen die EU2020 wil verbeteren. 

In het derde deel van deze module bekijken we mogelijkheden die beschikbaar zijn via 
de strategie en aangewend kunnen worden om de terreinen en prioriteiten voor het EU 
2020-programma te versterken. 



Het eerste aspect dat aandacht verdient, zijn de prioriteiten van de EU om de 
sociaaleconomische sector voor alle Europese landen gelijkmatig te verbeteren.

Europa 2020 is een tienjarenstrategie, die op 3 maart 2010 door de Europese 
Commissie werd voorgesteld. Het volgt de vroegere Lissabon-agenda op en richt zich 
op de bevordering van de economie en andere verwante domeinen van de Europese 
Unie. 

Europa 2020 beoogt een slimme, duurzame en inclusieve groei. Dit soort groei vereist 
een betere coördinatie van nationaal en Europees beleid. 

Deze klemtoon wordt gezien als een manier om de structurele zwakheden in de 
Europese economie te verhelpen, het concurrentievermogen en de productiviteit te 
verbeteren en een duurzame sociale markteconomie te ondersteunen. 

Europa 2020 is de groeistrategie van de EU die vijf doelstellingen heeft, meer bepaald 
ten aanzien van werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale inclusie en 
klimaat/energie. Deze zullen naar verwachting tegen 2020 bereikt zijn. Opdat deze 
doelstellingen verwezenlijkt zouden worden, heeft EU2020 een lijst van zeven 
vlaggenschipinitiatieven ontwikkeld. Voor meer details hierover, surf naar:
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Europa heeft nieuwe manieren geïdentificeerd om de doelstellingen te verwezenlijken 
waarover we al hebben gesproken en om de groei en de werkgelegenheid te stimuleren. 
Deze gebieden zijn het voorwerp van zeven vlaggenschipinitiatieven die opgesplitst 
worden in drie thematische groepen: Slimme groei, Duurzame groei en Inclusieve groei.

Binnen elk initiatief moeten zowel de EU als de nationale overheden hun inspanningen 
coördineren zodat ze elkaar versterken. 

 

De eerste groep, “Slimme groei”, bevat de volgende initiatieven:

“Een digitale agenda voor Europa” wil het kwaliteitsbreedbandinternet en de 
mogelijkheden qua digitale marketing voor gezinnen en bedrijven uitbreiden.

“Innovatie-Unie” is een manier om toegang te bieden tot financiering voor onderzoek en 
innovatie om de investeringen in de hele EU te vergroten en stimuleren.

“Jeugd in beweging" heeft als doel jongeren kansen te bieden om een job te vinden 
door studenten en stagiairs te helpen in andere landen ervaring op te doen en de 
kwaliteit en aantrekkelijkheid van onderwijs en opleiding in Europa te verbeteren.



De tweede groep, “Duurzame groei”, bevat de volgende twee initiatieven:

Het initiatief “Efficiënt hulpbronnengebruik in Europa” beschrijft hoe Europa tot een 
duurzamer gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan komen en kan evolueren naar een 
hulpbronnenefficiënte kringloopeconomie.

Het biedt een langetermijnkader voor acties op vele beleidsterreinen en ondersteunt 
beleidsagenda’s voor klimaatverandering, energie, transport, industrie, grondstoffen, 
landbouw, visserij, biodiversiteit en regionale ontwikkeling.

“Een industriebeleid in een tijd van mondialisering” benadrukt tien belangrijke acties om 
het industriële concurrentievermogen van Europa te vergroten.

Deze zijn onder andere gericht op het helpen van kleine en middelgrote ondernemingen, 
het aanmoedigen van industriële innovatie en de verslaglegging over het 
concurrentievermogen van Europa op de wereldmarkt. 



De derde groep, “Inclusieve groei”, bevat de volgende twee initiatieven:

 

“Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen” wil de hervormingen van de 
arbeidsmarkt een nieuwe impuls geven, mensen helpen om de juiste vaardigheden te 
verwerven voor toekomstige banen, nieuwe banen creëren en de EU-arbeidswetgeving 
herzien.

Het “Europees platform tegen armoede” is erop gericht om de acties op alle niveaus te 
ondersteunen om de overeengekomen hoofddoelstelling te bereiken en tegen 2020 tien 
miljoen mensen uit de armoede en de uitsluiting te halen.



Het tweede aspect van deze module dat aandacht verdient, heeft betrekking op de 
structuurfondsen en de fondsen voor directe levering van de EU. Het doel van deze 
fondsen is om een aantal belangrijke aandachtsgebieden te ontwikkelen; daarom heeft 
de EU besloten om te investeren in werkgelegenheid voor een duurzame en gezonde 
Europese economie en omgeving.

In het kader van het concurrentievermogen in de groei van de werkgelegenheid heeft de 
EU programma’s ontwikkeld zoals Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie, Cosme 
voor kleine en middelgrote ondernemingen, Erasmus plus voor onderwijs, opleiding, 
jeugd en sport, enz.

In het kader van de economische en sociale territoriale cohesie worden programma’s 
opgezet zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds, het Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren, enz.

Om alle natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beheren, heeft de EU-strategie de 
eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de LIFE-subsidies voor milieu en klimaat, enz. Ontwikkeld. 

Aangelegenheden met betrekking tot veiligheid, burgerschap en volksgezondheid 
omvatten programma's zoals de EU voor burgers, Gezondheid voor groei, 
Consumenten, Creatief Europa, Binnenlandse veiligheid, enz. 

In het kader van de bescherming van de democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en 
ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en in het kader 
van humanitaire operaties worden programma’s opgezet zoals het Europees Instrument 
voor Democratie en Mensenrechten, het Burgerbeschermingsprogramma, enz.

Het volgende deel gaat over dergelijke fondsen en over de manier waarop ze 
aangevraagd kunnen worden.



Fondsen kunnen onder rechtstreeks of onrechtstreeks beheer aangevraagd worden. 

Directoraten-generaal of uitvoerende agentschappen kunnen een fonds beheren. Ook 
de Europese Unie kan een beheerrol vervullen met behulp van externe deskundigen. 
Anderzijds kan aan Regio’s van de lidstaten of aan regionale / nationale overheden de 
bevoegdheid gegeven worden om fondsen onrechtstreeks te beheren via hun eigen 
structuren.

De programma’s zijn over het algemeen thematisch, met een duur van meerdere jaren 
voor rechtstreeks beheer, of variabel, met specifieke prioriteiten die worden vastgesteld 
in overeenstemming met nationale en Europese strategische richtlijnen en operationele 
programma's.

Fondsen kunnen rechtsreeks verkregen worden via subsidies en oproepen tot het 
indienen van voorstellen, of onrechtstreeks, via evaluatie- en 
onderhandelingsprocedures en beoordelingen op basis van stukken.



Een oproep tot het indienen van een voorstel is een uitnodiging om in te schrijven voor 
een project waarvoor een subsidie verleend wordt. 

Ze geeft details over financieringsmogelijkheden voor een scala aan activiteiten binnen 
een gemeenschappelijk thema.

De oproepen kunnen tot marktdeelnemers, specifieke aanbieders van diensten of 
goederen, en contractanten worden gericht. Ze worden gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en op specifieke EU-websites.



Een subsidie is de financiering die aan een juridische entiteit wordt gegeven na een 
succesvol voorstel.

Een subsidie kan het voledige werk, of een deel ervan, financieren (tussen 50% en 
80%). 

De precieze voorwaarden worden beschreven in de oproep tot het indienen van 
voorstellen. 

Een subsidie kan aangevraagd worden via een in het Engels, Frans of Duits. 

Subsidies worden alleen verleend aan transnationale projecten en vereisen partners van 
ten minste drie Europese naties. 



In het 2014-2020 programma verenigt de Europese Commissie alle gestructureerde 
fondsen - waarover later meer - onder één Gemeenschappelijk Strategisch Kader. Elk 
van de fondsen zal bijdragen aan de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Naargelang van hun missie, zullen de fondsen de volgende 
thematische doelstellingen ondersteunen:

Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie versterken. De toegang tot en het 
gebruik en de kwaliteit van ICT verbeteren.

Het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen, van de 
landbouwsector en van de visserij- en aquacultuursector bevorderen.

De overgang naar een koolstofarme economie ondersteunen in alle sectoren. 

De aanpassing aan klimaatverandering, risicopreventie en risicobeheer bevorderen. Het 
milieu behouden en beschermen en het efficiënte gebruik van hulpbronnen bevorderen.

Duurzame transportsystemen bevorderen en knelpunten in belangrijke 
netwerkinfrastructuren wegnemen.

Duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid bevorderen en arbeidsmobiliteit 
ondersteunen. Sociale inclusie bevorderen en armoede en discriminatie bestrijden. 
Investeren in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden en een leven 
lang leren. De institutionele capaciteit van openbare overheden en belanghebbenden 
verbeteren.

Sociale ondernemingen, development trusts, lokale gemeenschapsorganisaties en alle 
organisaties uit de derde sector, waaronder huisvestingsmaatschappijen, moeten lokale 
behoeften in kaart brengen en nagaan hoe via deze lokale infrastructuren in die 
behoeften voorzien kan worden. Bovendien moeten ze aandringen op lokale controle en 
betrokkenheid bij strategieën voor het realiseren van het Gemeenschappelijk 
Strategisch Kader. 



Meer dan de helft van de EU-financiering verloopt via de vijf Europese structuur- en 
investeringsfondsen. 

Deze worden gezamenlijk beheerd door de Europese Commissie en de EU-landen. Het 
doel van al deze fondsen is om te investeren in werkgelegenheid en in een duurzame 
en gezonde Europese economie en omgeving.

 

Deze fondsen zijn: 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Europees Sociaal Fonds

Cohesiefonds

Europees voor maritieme zaken en visserij

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

 

Op de volgende sides wordt hiervan een gedetailleerde beschrijving gegeven. 



Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bevordert een evenwichtige 
ontwikkeling in de verschillende regio’s van de EU. Bovendien corrigeert het 
onevenwichtigheden tussen de regio’s van de Europese Unie en versterkt het aldus de 
economische en sociale samenhang van de Unie.

Het richt zich op investeringen op verschillende belangrijke prioriteitsgebieden 
(thematische concentratie) zoals innovatie en onderzoek, digitale agenda, 
ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), en koolstofarme 
economie.

De actie van het EFRO beoogt economische, milieugerelateerde en sociale problemen 
in stedelijke gebieden te verminderen, met een speciale focus op duurzame stedelijke 
ontwikkeling. 

Ten minste 5% van de middelen van het EFRO wordt hiervoor opzij gezet, via door 
steden beheerde ‘geïntegreerde acties’. 

Het besteedt ook bijzondere aandacht aan specifieke territoriale kenmerken. Dit 
betekent dat geografische gebieden die door de natuur benadeeld zijn (afgelegen, 
bergachtig of dunbevolkte gebieden) een speciale behandeling krijgen. 



Het Europees Sociaal Fonds ondersteunt werkgelegenheidsgerelateerde projecten in 
heel Europa en investeert in het menselijke kapitaal van Europa: zijn werknemers, zijn 
jongeren en iedereen die op zoek is naar werk. Het heeft vier focusgebieden:

Arbeidsbemiddeling: projecten bedoeld om burgers te informeren en hen te helpen werk 
te vinden. Initiatieven op dit gebied zijn gericht op het ondersteunen van ondernemers 
via start-upfondsen, en van ondernemingen die geconfronteerd worden met een 
reorganisatie of een gebrek aan geschoolde werknemers. Jongeren helpen toe te 
treden tot de arbeidsmarkt is een topprioriteit voor dit fonds.

Sociale inclusie: ten minste 20% van de fondsen gaat naar projecten die mensen in 
nood en kansarmen de nodige vaardigheden verstrekken om werk te vinden en dezelfde 
mogelijkheden te hebben als anderen. 

Beter onderwijs: projecten op dit gebied zijn erop gericht onderwijs en opleidingen te 
verbeteren om ervoor te zorgen dat jongeren hun opleiding voltooien en vaardigheden 
verwerven waardoor ze competitiever worden op de arbeidsmarkt. 

 

Beter openbaar bestuur: focust op het verbeteren van de kwaliteit van de governance 
van het OB door structurele hervormingen te ondersteunen en hen de nodige 
administratieve en institutionele capaciteiten te verstrekken.



Het Cohesiefonds ondersteunt vervoers- en milieuprojecten in Europese landen waar 
het bruto nationaal inkomen per inwoner lager is dan 90% van het EU-gemiddelde. 

Voor de periode 2014-2020 vallen de volgende landen onder deze regeling: Bulgarije, 
Kroatië, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, 
Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije en Slovenië.

 

Het Cohesiefonds ondersteunt infrastructuurprojecten onder de Connecting Europe 
Facility, een belangrijk Europees financieringsinstrument om groei, banen en 
concurrentievermogen te bevorderen via gerichte investeringen in infrastructuur op 
Europees niveau. 



Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling deelt een aantal 
doelstellingen met andere Europese Structuur- en Financieringsfondsen en wil 
oplossingen aanreiken voor specifieke problemen waarmee Europese 
plattelandsgebieden geconfronteerd worden. Het helpt deze gebieden om het groot 
aantal economische, milieugerelateerde en sociale uitdagingen van de 21e eeuw aan te 
gaan. 

 

Dit Fonds, dat vaak aangeduid wordt als “de tweede pijler” van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid, vormt een aanvulling op het systeem van rechtstreekse betalingen aan 
boeren en maatregelen voor het beheer van de landbouwmarkten, de zogenaamde 
"eerste pijler".

Het stimuleert via dit beleid het concurrentievermogen van de landbouwsector. Het zorgt 
ook voor het duurzame beheer van alle natuurlijke hulpbronnen en streeft naar een 
evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelandseconomieën en -gemeenschappen, 
waaronder de creatie en bescherming van jobs.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website. 



Het Europese Fonds voor maritieme zaken en visserij ondersteunt het maritieme en 
visserijbeleid van de EU voor de periode 2014-2020. 

Zo helpt het vissers voornamelijk bij de overgang naar een duurzame visserij.

Het ondersteunt kustgemeenschappen bij het diversifiëren van hun economieën, 
financiert projecten die nieuwe jobs creëren en de levenskwaliteit langs de Europese 
kusten verbeteren, en maakt het voor aanvragers gemakkelijker om toegang te krijgen 
tot financiering. 



De volgende module (module 2) gaat nader in op het structureren van een innovatief en 
duurzaam projectidee.



Generativity: Manage it! Project number: 2016-1-BE01-KA204-016279  This project has been funded with support from 
the European Commission under the Erasmus+ program Cooperation for innovation and the exchange of good practices, 
Strategic Partnerships for adult education. All the publications and communications reflect the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Welkom bij de opleidingsmodules ‘Generativiteit’. 

Het project “Generativity - manage it” werd gefinancierd met steun van de Europese 
Commissie in het kader van het Erasmus + programma Cooperation for 
innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for adult 
education.

Het partnerschap bestaat uit: FEANTSA (België) als aanvrager/indiener, Diciannove 
(Italy), Danmar Computers (Polen), European Evaluation Company (VK), Cardet 
(Cyprus), KEA en de Universiteit van Thessalië (Griekenland), FNARS (Frankrijk), 
en FIOpsd (Italië).

De slides van de opleidingsmodule bestaan uit twee delen: de hoofdtekst (die zich 
toespitst op het essentiële) en de bijbehorende commentaren (die meer details, 
uitleg en tips geven).

De hoofdtekst van de slides is in het Engels, omdat het belangrijk is om vertrouwd te 
raken met de terminologie en woordenschat van het perspectief van een 
ambtenaar van de Europese Commissie; Engels is de gebruikelijke taal tussen 
indieners-aanvragers. 

De commentaren bij de slides zijn vertaald in de partnertalen om voor een beter 
begrip van de belangrijkste punten in de slides te zorgen.

Met betrekking tot de implementatie van de trainingsmodules: het oorspronkelijke 
concept is uitgewerkt door Paolo Brusa and Federica Cadeddu (Diciannove); 
deze module is geïmplementeerd door Diciannove, het is gereviseerd door EEC, 
het is afgerond door Danmar Computers en het is vertaald door FEANTSA.

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ program Cooperation for innovation and 
the exchange of good practices, Strategic Partnerships for adult education. All the publications and communications reflect the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein. Project number: 2016-1-BE01-KA204-016279



Module 2
How to structure an innovative and sustainable project 

idea

Deze module 2 gaat over het structureren van een innovatief en duurzaam 
projectidee. Ze bevat reflecties over het analyseren van de logische structuur 
van de projectinterventie, het projectcyclusbeheer zelf, het proces van 
behoefteanalyse tot SWOT-matrix, de uitwerking van de behoeften in het 
kader van de SMART matrix, en de ontwikkeling van een innovatief, 
duurzaam, effectief projectidee.

Deze opleiding, die uit vijf modules bestaat, wil de Europese burgers een 
overzicht  bieden van het mechanisme achter EU-financiering. De opleiding 
wordt gegeven in het  kader van het Generativiteitsproject, dat gefinancierd 
wordt door Erasmus+.   

Module 0 biedt een inleiding tot het Generativiteitsproject en tot de 
grondbeginselen van Projectcyclusbeheer (PCB), wat als een essentieel 
instrument wordt gebruikt voor  het succes van projectbeheer.

De eerste module van de opleiding focust op manieren om een geschikt EU- 
financieringsprogramma te selecteren. 

In module drie leren we om partnerschappen te ontwikkelen. 

In module vier kijken we naar de procedures voor het indienen van 
voorstellen. 

Module vijf, tot slot, onderzoekt vraagstukken waarmee het partnerschap te 
maken  krijgt bij het succesvol uitvoeren van een project nadat een indiening 
aanvaard werd. 



The life cycle of a project
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De slide toont de volledige levenscyclus van een project.

In deze module 2 maak je kennis met de procedures voor het ontwikkelen van 
je projectidee, te beginnen met de voorbereidende analyse van wat jouw 
behoeften en de prioriteiten zijn. De procedure bestaat uit proactieve stappen: 
via de SWOT-analyse en de SMART-matrix van doelstellingen en via de 
ontwikkeling van een logisch kader tot de ontwikkeling van je projectsjabloon.

 De witte vakken verwijzen naar zaken die in andere modules aan bod komen. 
Module 1 gaat over de identificatie van de geschikte oproep en de 
overeenstemming met de EU-prioriteiten.

Module 3 gaat over de totstandbrenging van het partnerschap en het schrijven 
van het voorstel. De ontwikkeling van de inhoud heeft betrekking op het 
verdiepen van de punten die te maken hebben met de belangrijkste taken, het 
tijdschema en de kalender, en het opstellen van het budget. Het is tijd om een 
voorstel in te dienen.

Module 4 gaat over de procedures voor het indienen van voorstellen.

Module 5 gaat over de indiening, evaluatie en implementatie van het idee van 
het projectidee.



Project designing
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NEED 
analysis

What are the need on which the project idea is based on

SWOT
analysis

Strengths, risk analysis, market analysis, feasibility study

Logical 
framework

Problems tree, solutions tree, strategies analysis, SMART 
objectives (specific, measurable, achievable, reachable, 
timeframed)

Project
Template

Abstract, background, objectives, timing, actions, partnership

Validate 
E-form

Collective and shared compilation, partner mandate signature

Submit & 
implement

Submission, evaluation, planning and operational development

Er zijn een aantal belangrijke punten die u best in gedachten houdt bij het 
ontwerpen van een project.
De eerste stap bestaat uit het analyseren van de behoeften op basis waarvan 
het projectidee ontwikkeld wordt.
 
Tips: het is waardevol om na te denken over hoe ieder deel van het proces 
verbonden is met de andere delen en een invloed heeft op de volgende delen. 
Indien de behoefteanalyse niet correct gebeurt, heeft dit een invloed op de 
rest van het werkproject richting de indiening en implementatie van 
voorstellen. De analyse moet adequaat en nauwkeurig zijn om de cruciale 
punten te beperken die in de volgende stadia kunnen opduiken.



Needs analysis
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De behoefteanalyse begint van de achtergrond en de context: zij moet 
realistisch en pragmatisch zijn en moet monitoring- (voortdurend) en 
evaluatie- (specifieke fasen) activiteiten omvatten. Zelfs in deze vroege fase is 
het belangrijk om zich af te vragen wie het bewijs voor de indicatoren zal 
verzamelen en wie het zal analyseren. En om na te gaan wie verantwoordelijk 
zal zijn voor het nemen van beslissingen met betrekking tot het wijzigen van 
het projectontwerp als gevolg van de geleerde lessen.

 

Tips: zorg ervoor dat de belanghebbenden bij dit vroege stadium van het 
proces betrokken zijn. Indien de informatie die verzameld wordt tijdens de 
fasen van de behoefteanalyse en de projectidentificatie ontoereikend is om 
over basisgegevens te beschikken voor de indicatoren, dan moet een 
basisonderzoek uitgevoerd worden alvorens over te gaan naar de volgende 
stappen.

De doelstellingen moeten zo duidelijk mogelijk omschrijven worden en ze 
moeten aansluiten bij de elementen die naar voren komen uit de 
behoefteanalyse en de beoordeling van de grenzen en problemen.



Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats
SWOT analysis is your conceptual tool to start with the project, and mark the passage from 
the NEED analysis to the in-deep analysis of the problems. Involves identification and 
analysis of main problems, the socio-economic and policy context, and the actors involved.
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De SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats - sterke punten, 
zwakke punten, opportuniteiten en bedreigingen) -analyse is de eerste 
diepgaande fase van de behoefteanalyse. Ze wordt gebruikt voor het 
analyseren van de interne sterke en zwakke punten van een organisatie en de 
externe opportuniteiten en bedreigingen waarmee ze te maken krijgt. Het is 
echter eenvoudiger om ze uit te voeren dan om ze uit te leggen.

 

Tips: er ontstaan ideeën over de interne sterke en zwakke punten van een 
groep of organisatie, en de externe opportuniteiten en bedreigingen.

Wij raden aan dat je bij het analyseren van de situatie naar manieren zoekt 
om op de sterke punten van de groep/organisatie te bouwen om op die 
manier vastgestelde zwakke punten te verhelpen; bovendien kunnen 
opportuniteiten gegrepen worden om bedreigingen te beperken.

In deze fase moet een strategie geformuleerd worden voor het aanbrengen 
van verbeteringen; ze zal later uitgewerkt worden met behulp van een aantal 
bijkomende analytische planningsinstrumenten.



Identify the right strategies to be 
implemented by the project

 Define a logical framework and check the logic of 
the project, formulate objectives in measurable 
terms, indicate resources and expenses

 Determine the sequence and the interdependence 
of the activities with an estimate of their duration, 
set points of arrival, and assign tasks

 Budgeting: develop resource and budget sheets as 
consequences of the definition of the activities

Het is belangrijk om de uitdagingen en het interventiedomein te kiezen, en zo 
het kader van de concrete ontwikkeling van het project te verkleinen. Dit helpt 
om een effectieve strategie vast te stellen om de doelstellingen te bereiken. 
Niet alle doelstellingen kunnen worden nagestreefd, niet alle methoden 
kunnen gevolgd worden en niet alle tools en spelers kunnen bij het project 
betrokken worden.

Het ontwikkelen van een logisch kader betekent dat alle cruciale factoren van 
een project in aanbouw onmiddellijk getest worden.

 

Tips: wij raden aan dat je het niveau van je onderwerpen logisch en lineair 
houdt door eenvoudige en rechtstreekse vragen te beantwoorden. 
Bijvoorbeeld: met welke middelen kan ik deze resultaten bereiken? Welke 
logica drijft het project en zijn acties? Deze oefening helpt je om een 
vastgestelde strategie te volgen van waaruit het eenvoudiger zal zijn om je 
acties te bepalen, die de basis zullen vormen om het budget en een goede 
taakverdeling vast te stellen.



The Logical Framework (1)

The Logical framework is a design matrix that clearly 
defines the various elements of a project design by 
visualizing them in an immediate and effective way.

It is structured on three levels:
logic of intervention
verifiable indicators
context conditions

Het logisch kader is het fundamentele instrument om de reeks elementen 
waaruit een complex project bestaat, te controleren en enige orde te 
scheppen in deze elementen. Dit zal je helpen om met partners te 
communiceren. Het is op drie niveaus gestructureerd is een logische 
volgorde.

De LOGICA van INTERVENTIE beschrijft de basiselementen van het project 
volgens een oorzaak-gevolglogica vanuit een bottom-up benadering.

 

De VERIFIEERBARE INDICATOREN geven aan wat objectief waargenomen 
kan worden wanneer een resultaat of doel is bereikt.

 

De CONTEXTOMSTANDIGHEDEN bepalen welke contextfactoren een 
invloed kunnen hebben op de verwezenlijking van de doelstellingen.



The Logical Framework (2)

The logical framework of a project must also be driven 
by a bottom up approach:
from the activities to the results
from results to the attainment of the purpose,

Aim is to achieve:
the overall purpose, and
the general objectives

Er zijn verschillende redenen om de zaken logisch te houden en om de 
voorafgaande behoefteanalyse uit te voeren binnen een gestructureerd kader: 
één daarvan is om je punten zichtbaar en duidelijk te houden en ervoor te 
zorgen dat ze gemakkelijk gemonitord kunnen worden.

 

Tijdens de analysefase wordt de bestaande situatie geanalyseerd om een 
beeld te ontwikkelen van de “toekomstige gewenste situatie” en de 
strategieën te selecteren die toegepast zullen worden om ze te bereiken. 
Tijdens de ontwerpfase, wanneer de operationele details van het project 
ontwikkeld zijn, kunnen de operationele details gespecificeerd worden om de 
haalbaarheid en de duurzaamheid van het project te garanderen. 

 

Tips: vaak vormen welomschreven projectideeën de doelstelling van het 
logisch kader



The meaning of  the logical 
framework

Within the logical framework, overall objectives, 
project purposes, results and activities must be 
examined on the basis of two basic questions:
What do they represent?
What are solutions for?

De betekenis van het logisch kader houdt verband met de juiste voorstelling 
van wat in het project is ingebed als een werkdoel in termen van output, tools, 
impact en drijvende krachten.

Het houdt ook verband met de vaststelling van de vereiste en verwachte 
belangen, verwachtingen, competenties en vaardigheden. 

Het omvat ook de standpunten van begunstigden en belanghebbenden die 
betrokken zijn bij of bereikt worden door het project.



Logical framework meaning
a logical framework must contain the overall objectives, the project purposes, 
the expected results, and a list of planned activities
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MEANS

 (what do they represents?)

MEANS

(what are solutions for?)

OVERALL 
OBJECTIVES

What social/economical 
benefit in a middle/long 

term vision?

is the objective relevant to 
the identified target group 

and stakeholders?

PROJECT 
PURPOSES

What precise changes and 
sustainable benefits?

Why the target groups and 
beneficiaries need it?

RESULTS What are effects / 
outcomes of undertaken 

activities?

is the beneficiaries / target 
groups situation improved?

ACTIVITIES
What are the sequential 

steps to produce identified 
effects, outcomes, results?

What will be done by who 
to produce what in which 

given time?

De algemene doelstellingen beschrijven het belang van langetermijnvoordelen 
voor begunstigden en, meer algemeen, voor andere doelgroepen. Ze zullen 
het programma eveneens koppelen aan het regionale en sectorale beleid en 
inzicht vergen in de impact van andere programma's en projecten.

De projectdoelstellingen bepalen het kernpunt dat binnen het individuele 
project behandeld moet worden, alsook de voordelen voor de doelgroep als 
gevolg van het hele project of van individuele activiteiten.

De verwachte resultaten geven de diensten aan die het project aan de 
doelgroepen biedt, welke relevant moeten zijn voor de bevindingen van de 
behoefteanalyse.

De lijst van geplande activiteiten bevat contextgevoelige acties, ontworpen om 
resultaten voort te brengen.



The definition of the objectives

Within the logical framework, consider three kinds of 
objectives:
Process objectives
Impact objectives
Result objectives
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De “Procesdoelstellingen” bepalen welke activiteiten op een bepaald ogenblik 
voltooid moeten zijn, met welke modi, volgorde en deelname.

De “Impactdoelstellingen” geven aan hoe de verwachte wijzigingen op korte 
en middellange termijn zullen plaatsvinden en geven de verwachte graad van 
resulterende wijzigingen aan.

De “Resultaatdoelstellingen” zijn gericht op langetermijngevolgen. Meestal zijn 
ze moeilijker te meten doordat er verschillende niet door het project 
vastgestelde variabelen meespelen.

 

Tips: wij raden aan dat je probeert om een juiste analyse van deze drie 
niveaus van doelstellingen te maken door de volgende eenvoudige vraag te 
beantwoorden: tot wanneer zal wie wat soort resultaten produceren en hoe en 
op welke controleerbare wijze?



S.M.A.R.T. Objective matrix
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Specific
What are we going to 
do?

Products and outcomes 
are clearly addressed and 
defined

Measurable
How do we measure / 
consider what we do?

Every activity is 
measurable and 
verificable at certain 
level

Achievable
Is the external context 
favorable?

Objectives and 
expectations are realistic

Relevant

Does the achievements 
of objectives lead to 
expected results?

Products, results and 
outputs are relevant for 
the partners

Timeframed
When are we going to 
make it?

a gantt-chart identifies 
distribution of tasks 
between partners & 
across time

a practical tool to determine if your objectives are effective and sustainable

In principe wil niemand iets nutteloos en doms doen. Aangezien we meestal 
slim willen zijn, geldt hetzelfde voor de doelstellingen. Om tot een correcte en 
volledige voorstelling van de doelstellingen op verschillende niveaus te 
komen, kan je deze testen via een SMART-doelstellingenmatrix.

Ze moeten “Specific” (Specifiek) zijn en weerspiegelen wat het project wil 
veranderen (voorzien in de specifieke doelgroep en de verandering die je wilt 
verwezenlijken).

Ze moeten “Measurable” (Meetbaar) en precies omschreven zijn en 
dubbelzinnigheid vermijden bij het meten en interpreteren. 

Ze moeten “Achievable” (Haalbaar) zijn, wat betekent dat gecontroleerd wordt 
of het inderdaad mogelijk is om de gespecificeerde hoeveelheden (hoeveel) 
en eindresultaten (wat/voor wie) te bereiken.

Ze moeten “Relevant” zijn en echte prioriteiten, noden en problemen 
aanpakken.

Ze moeten “Time-framed” zijn (een vast tijdschema hebben) om te bepalen 
“wanneer” een bepaalde verandering verwacht wordt.

Indien aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, dan is je 
doelstelling niet SMART.



To complete the description of the design of a logical 
framework, highlighting the bottom-up logic that 
supports it, we must

start from assumptions,
go to the means of verification, and 
identify the indicators

As shown in the following diagrams
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De volgende slides tonen een concreet voorbeeld van een problemenboom 
en een oplossingenboom met betrekking tot een project dat als algemeen 
doel heeft het inkomen en de werkgelegenheid voor vrouwen te verhogen.

Het wordt beschreven volgens een bottom-up logica, van acties naar 
algemene doelstellingen, van oorzaken naar kernproblemen en effecten.



Logical framework structure

15

LOGICAL 
FRAMEWORK INDICATORS

OVERAL 
OBJECTIVES

MEANS OF 
VERIFICATION

ASSUMPTION

PROJECT 
PURPOSES

EXPECTED 
RESULTS

ACTIVITIES

PRE-CONDITIONS

RESOURCES COSTS

Het opstellen van een Logframe-matrix is een iteratief proces. Wanneer 
nieuwe delen van de matrix worden opgesteld, dan moet de informatie die 
voordien werd samengesteld geëvalueerd en, indien nodig, herzien worden. 
Er is echter een algemene volgorde om de matrix te realiseren. Deze begint 
met de beschrijving van het project (top down), gevolgd door de 
veronderstellingen (bottom-up) en de indicatoren en tot slot de 
verificatiebronnen (overdwars werken). 

 

Tips: controleer het logframe opnieuw zodra hij is ingevuld. Indien hij logisch 
is, dan worden de doelstellingen duidelijk vermeld en worden ze logisch 
gekoppeld aan de doelstelling op het volgende hogere niveau. Alle belangrijke 
veronderstellingen werden gedaan en zullen waarschijnlijk kloppen.

De indicatoren en het bewijsmateriaal zijn betrouwbaar en toegankelijk.

De indicatoren kunnen de voortgang en impact van de doelstellingen meten. 
De activiteiten omvatten acties die nodig zijn voor het verzamelen van 
bewijsmateriaal. De indicatoren en het bewijsmateriaal kunnen gebruikt 
worden voor monitoring en evaluatie.

De volgende slides tonen de grondslagen van het logisch kader voor het 
Generativiteitsproject.



Logical framework
As example, the PROBLEM TREE of GENERATIVITY project
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Dit voorbeeld van een ingevuld logisch kader moet ‘bottom-up” gelezen 
worden. 

Voor de gemakkelijkheid raden wij aan om dit project als voorbeeld te 
gebruiken.

Generativiteit is een project dat een antwoord biedt op een aantal vragen die 
rijzen in de meeste organisaties uit de derde sector, in diverse domeinen (van 
sociale tot educatieve interventies, van de ‘empowerment’ van kansarme 
groepen of personen tot het ondersteunen van werkgelegenheid).

Er is nood aan verwering, ontwikkeling en implementatie van vaardigheden en 
competenties inzake Projectcyclusbeheer.



Logical framework
As example, the SOLUTION TREE of GENERATIVITY project
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Van een bottom-up perspectief zijn er activiteiten die geïmplementeerd 
kunnen worden om output en resultaten te genereren die leiden tot het 
bepalen van het doel van een projectidee, en om de algemene doelstelling 
van het project te bereiken. 

Deze ingevulde oplossingenboom van het Generativiteitsproject is een 
voorbeeld van hoe de analyse die in de vorige slide werd getoond, omgezet 
kan worden in mogelijke oplossingen.

De wezenlijke doelstellingen van het project bestaan erin de competentie te 
versterken om effectieve en duurzame sociale interventies te ontwikkelen en 
implementeren door het aanbieden van cursusmateriaal, het creëren van 
samenwerkende en participatieve omgevingen en het verwerven van ICT- en 
PCM-vaardigheden. 



The Generativity Logical Framework
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LOGICAL 
FRAMEWORK INDICATORS

OVERAL OBJECTIVES
Increment in the effective 
and sustainable projects

MEANS OF 
VERIFICATION

ASSUMPTION

PROJECT PURPOSES
Increment in skills in PCM 

and IT for NGOs

EXPECTED RESULTS
increase professional 

skills on PCM connected 
to EU opportunities

ACTIVITIES
Training targeted to 
employment needs

increase learn-by-doing
and new generative
 opportunities

Increase aviailability
of IT and PCM trainings

Increase effectiveness
and sustainability

Check training results

Increase the access to
 funding opportunities

Increased support to
EU opportunities

Increase adequacy 
of training offer on PCM

PRE-CONDITIONS
confrontation at EU-level 

with social stakeholders
needs to Increment 
sustainable policies

Creation of accessible 
Open Educational 
Resource Platform

Creation of training 
modules and tutorials and 

literature on PCM

Dit is het ingevuld logisch kader van het Generativiteitsproject: als je het van 
rechts onderaan leest naar links bovenaan, dan zie je gemakkelijk hoe de 
voorwaarde kan leiden tot de ontwikkeling van het projectvoorstel.

Om het logisch kader te beschrijven en daarbij de bottom-up logica onder de 
aandacht te brengen die dit kader ondersteunt, zijn we vertrokken vanuit 
veronderstellingen, hebben we ons vervolgens gericht op de controlemiddelen 
en hebben we ten slotte de indicatoren vastgesteld, zoals wordt weergegeven 
in het diagram.

Generativiteit biedt praktisch opleidingsmateriaal om de competentie van 
ngo’s te versterken bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve en 
duurzame sociale interventies via de verwerving van ICT- en PCM-
vaardigheden.

Het project bestaat uit: een Open platform met educatieve instrumenten (IO1); 
vijf opleidingsmodules (IO2), die getest werden tijdens een kort event van 5 
dagen voor de opleiding van personeel (LTTA); de online tutorials over PCM 
(IO3); 4 projectvergaderingen; de evaluatie en het verspreidingsplan.



Distribution of tasks (example)
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DURATION OF THE PROJECT in months  

De taken die in het logisch kader beschreven worden vatten samen wat het 
project wil uitvoeren om de gestelde doelen te bereiken.

Taken worden gebruikt als basis voor het specificeren van de operationele 
details van activiteiten.

Als alle vorige fasen correct gevolgd werden, dan wordt het gemakkelijker om 
de verdeling van de taken en de evolutie ervan in de loop van de tijd te 
bepalen.



The CYCLE of the project phases
all project phases are linked to each other in such a way that relevant issues are 
systematically examined
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Zoals we in het begin van deze module hebben gezegd, zijn alle projectfasen 
op zulke wijze met elkaar verbonden dat relevante kwesties systematisch 
worden onderzocht: door partners, door de EC of door nationale 
agentschappen.

 

Tips: tot slot raden we aan om steeds het beeld van het volledige proces in 
gedachten te houden.

Zo beperk je het risico dat je tijdens de volgende werkstappen met 
onverwachte problemen te kampen krijgt. 

We herinneren u eraan dat een effectief en duurzaam project begint met een 
eerlijke, praktische en realistische voorbereidende fase.

Een volledig inzicht in de hele cyclus, inclusief alle betrokken partijen en 
organisaties en alle fasen, verschillende benaderingen en indieningskeuzes, 
leidt tot een voorbeeldschema zoals dat wat hier getoond wordt.
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Welkom bij de opleidingsmodules ‘Generativiteit’.
Het project “Generativity - manage it” werd gefinancierd met steun van de Europese 
Commissie in het kader van het Erasmus + programma Cooperation for innovation and the 
exchange of good practices, Strategic Partnerships for adult education.
Het partnerschap bestaat uit: FEANTSA (België) als aanvrager/indiener, Diciannove (Italy), 
Danmar Computers (Polen), European Evaluation Company (VK), Cardet (Cyprus), KEA en 
de Universiteit van Thessalië (Griekenland), FNARS (Frankrijk), en FIOpsd (Italië).
De slides van de opleidingsmodule bestaan uit twee delen: de hoofdtekst (die zich toespitst op 
het essentiële) en de bijbehorende commentaren (die meer details, uitleg en tips geven).
De hoofdtekst van de slides is in het Engels, omdat het belangrijk is om vertrouwd te raken 
met de terminologie en woordenschat van het perspectief van een ambtenaar van de Europese 
Commissie; Engels is de gebruikelijke taal tussen indieners-aanvragers.
De commentaren bij de slides zijn vertaald in de partnertalen om voor een beter begrip van de 
belangrijkste punten in de slides te zorgen.

Met betrekking tot de implementatie van de trainingsmodules: het oorspronkelijke concept is 
uitgewerkt door Paolo Brusa and Federica Cadeddu (Diciannove); deze module is 
geimplementeerd door Danmar Computers, het is gereviseerd door EEC, het is afgerond door 
Danmar Computers en het is vertaald door FEANTSA.

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ program 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for adult education. All the 
publications and communications reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number: 2016-1-BE01-
KA204-016279



Module 3
Building an international, national, local partnership

In deze module bespreken we aspecten in verband met het selecteren van uw partners 
voor het project. Het kiezen van uw partners is een heel belangrijke taak. U zult 
waarschijnlijk gedurende twee jaar of langer met uw partners moeten samenwerken 
aan het project en u moet er zeker van zijn dat ze betrouwbaar zijn en op tijd leveren. 
Uiteraard moet ook de financiële draagkracht in aanmerking worden genomen, net als 
een heleboel andere aspecten, die even belangrijk zijn.
Deze opleiding, die uit vijf modules bestaat, wil de Europese burgers een overzicht 
bieden van het mechanisme achter EU-financiering. De opleiding wordt gegeven in 
het kader van het Generativiteitsproject, dat gefinancierd wordt door Erasmus+.  
Module 0 biedt een inleiding tot het Generativiteitsproject en tot de grondbeginselen 
van Projectcyclusbeheer (PCB), wat als een essentieel instrument wordt gebruikt voor 
het succes van projectbeheer.
De eerste module van de opleiding focust op manieren om een geschikt EU- 
financieringsprogramma te selecteren.
Module twee geeft informatie over het structureren van een innovatief en duurzaam 
projectidee. In module vier kijken we naar de procedures voor het indienen van 
voorstellen. Module vijf, tot slot, onderzoekt vraagstukken waarmee het partnerschap 
te maken krijgt bij het succesvol uitvoeren van een project nadat een indiening 
aanvaard werd.



In this module
Building an international, national, local partnership:
What is a partnership?
Building and effective partnership
Finding good partners
Partner communication and collaboration
IT tools for project management
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In deze module bespreken we aspecten in verband met het selecteren van uw partners 
voor het project.
Het kiezen van uw partners is een heel belangrijke taak.
U zult waarschijnlijk gedurende twee jaar of langer met uw partners moeten 
samenwerken aan het project en u moet er zeker van zijn dat ze betrouwbaar zijn en op 
tijd leveren.
Uiteraard moet ook de financiële draagkracht in aanmerking worden genomen, net als 
een heleboel andere aspecten, die even belangrijk zijn.
Deze module geeft u dus een beter begrip van wat een partnerschap is en wat de taken 
van een partnerschap zijn.
U krijgt een aantal tips over IT-tools die van pas kunnen komen bij het communicatie- 
en samenwerkingsproces voor de ontwikkeling van uw eigen partnerschap.



A partnership is
An agreement between a group of participating 
organisations in different Programme Countries to 
carry out joint European activities or to establish a 
formal or informal network in a relevant field to 
foster inter-regional and cross-border cooperation
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Het eerste dat duidelijk moet zijn bij de ontwikkeling van een partnerschap is wat een 
partnerschap eigenlijk is.
Eenvoudig gezegd is een partnerschap een formele overeenkomst tussen verschillende 
actoren in Europa om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel.
In de volgende slides bespreken we de verschillende niveaus van een partnerschap, en 
de kenmerken en kwaliteiten die ze moeten hebben.
Ook kijken we naar de soorten taken die gedaan moeten worden.
We zullen ook nagaan hoe IT-tools kunnen helpen om een succesvol partnerschap te 
ontwikkelen en in stand te houden.



A good partnership

A partnership-based project, particularly one with 
transnational cooperation, is more difficult than when 
the project is implemented by a single organization 
alone.

However, in return the project can generate unique 
experiences, broaden perspectives, and achieve 
better and more effective results.
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Het is altijd moeilijker om met een internationaal partnerschap te werken dan wanneer 
het project door één enkele entiteit geleid wordt.
Het is echter een unieke kans om de ervaringen en perspectieven van zowel het 
partnerschap als het project te verruimen.



Building a partnership
 Fundamental requirement is the respect of the 

transnationality (minimum three countries) 
 Partnership is led by the coordinator (applicant) who the 

other partners respond directly to
 Clear identification of the objectives
 Clear, unequivocal definition of tasks and benefits for all 

partners
 Quality of the partnership, which is generally one of the 

main evaluation criteria
 Verify partners' expertise, financial capacity and skills
 Agreement with the requirements set out in the call for 

proposal (geographical origin, legal status, membership 
of a particular category, etc.)

 Before starting, you should prepare a project template
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Het ontwikkelen van een partnerschap is niet altijd gemakkelijk. Gewoonlijk is er een 
vereiste om ten minste drie verschillende landen in aanmerking te nemen. Er moet een 
duidelijke reden zijn waarom iedere partner nodig is in het partnerschap.
De taken van en voordelen voor iedere partner moeten duidelijk vastgesteld worden.
De aanvrager/indiener moet de expertise, financiële draagkracht en vereiste 
vaardigheden van de partner nagaan.
Het kan een goed idee zijn om vooraf een projectsjabloon of samenvatting te maken, 
zodat de partners een beeld krijgen van de taken en verantwoordelijkheden binnen het 
voorstel.



Finding partners
 Consider approaching both direct and indirect contacts
 get in touch with European networks
 participate in info-days and webinars
 visit databases for partner searching
 check credibility
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Het vinden van de juiste organisaties is niet altijd gemakkelijk.
Misschien kent u al enkele organisaties die geschikt zouden zijn voor het voorstel.
U kunt ook contact opnemen met Europese netwerken en deelnemen aan webinars en 
live evenementen om in aanraking te komen met verschillende organisaties.
Soms loont het ook de moeite om specifieke databases te raadplegen.
Het is altijd aan te raden om de geloofwaardigheid van een organisatie na te gaan. 



Partner characteristics
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Definition

written definition of partner requirements in 
terms of experience, curricula, skills, 
management, accessibility to networks, 
lobbying ability, financial capacity

Typology

identify an exact type of organization 
(public/private, large/small, service 
provider/lobbing agency, same/different 
sector)

Partner template
partners know about the others from their 
partner template

Financial resource
enough financial resources for a preparatory 
partners meeting/study visit

Proper searching
consider the kind of network and/or contacts 
used for searching

Organisaties die aan Europese projecten werken hebben vaak een soort cv, die u een 
overzicht geeft van wat de organisatie voorstelt en binnen welk domein de organisatie 
actief is.
Het is belangrijk dat u het juiste type van organisatie bepaalt, zoals een openbare 
organisatie, een particuliere organisatie, een NGO, onderwijs, school, universiteit.
Organisaties moeten voldoende financiële middelen hebben voor diverse activiteiten.
Het loont ook de moeite om na te gaan of de organisatie actief is in Europese projecten 
en of u iemand kunt vinden die ze kan aanbevelen.



Partner roles
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Applicant

Participating organisation or informal group that submits grant 
application. Applicants may apply either individually or on behalf 
of a other organisations involved in the project. In the latter case, 
the applicant is also defined as coordinator.

Partner

Participating organisation involved in the project but not taking 
the role of applicant. Partners participate in designing and 
implementing the action, and the costs they incur are eligible in 
the same way as those incurred by the grant beneficiary. They 
must therefore satisfy the eligibility criteria as applicable to the 
grant beneficiary himself, in addition to any other criteria 
affecting partners.

Associated Partner

Other organisations from the public or private sector that can 
bring added value to the planned activities by investing their own 
resources and know-how. Such organisations will be considered 
associated partners and from a contractual perspective they are 
not considered as project partners and will not receive grant 
funding.

Sub-contractor

The grant beneficiaries have the possibility to award contracts to 
subcontractors. Subcontractors are neither partners nor 
associates, and are subject to the procurement rules set out in 
the Annexes to the standard grant contract.

De feitelijke terminologie kan van programma tot programma en project tot project 
verschillen. Maar over het algemeen zijn de volgende soorten partners te vinden bij 
aanvragen/indieningen.
De indienende/aanvragende organisatie is gewoonlijk de organisatie die het voorstel 
indient. De aanvrager/indiener wordt gewoonlijk ook de coördinator. De 
aanvrager/indiener moet aan alle formele vereisten voldoen en voldoende financiële 
draagkracht hebben om een project te kunnen leiden en coördineren.
Partnerorganisaties hebben gewoonlijk minder verantwoordelijkheid dan de 
aanvrager/indiener of coördinator. Partners worden gewoonlijk gekozen aan de hand 
van verschillende criteria om specifieke taken te kunnen vervullen.
Geassocieerde partners zijn organisaties die geen financiële steun krijgen, maar 
geinteresseerd zijn in de resultaten en in de deelname aan de projectactiviteiten.
Het partnerschap omvat een groep van partnerorganisaties die het project indienen.
Een onderaannemer neemt niet deel aan het project maar wordt gewoonlijk via 
aanbestedingen geselecteerd om specifieke diensten te verlenen.



Responsibility distribution
General management functions mostly concentrated in the 

applicant

A partner designed as partnership coordinator

A person designed as Project manager

Task-teams responsible for carrying out specific tasks

Clear and transparent sharing of responsibility and decision-
making processes

Design the organizational chart and function diagram within the 
project Gantt
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Als uw project goed gestructureerd is en het partnerschap aansluit bij de doelstellingen 
en resultaten die u wenst te bereiken, volgt nadien de taakverdeling.



Tasks a partnership is built 
for
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IMPLEMENTATION
The partnership is based on the project 
implementation

MANDATE
The clear definition of the mandate letter, which 
partners have to sign before applying, 
contributes to the entire path successful

INTERESTS Clear identification of common interests

COMMUNICATION
The clear definition of the mandate letter, which 
partners have to sign before applying, 
contributes to the entire path successful

DISSEMINATION Identification, generalization and dissemination

EXPLOITATION
Reception and exploitation of the results by the 
beneficiaries

MAINSTREAMING
Systemic response of a transfer of innovation 
process

Het besluitvormingsproces moet voor het hele partnerschap duidelijk zijn van de 
implementatiefase tot de communicatie, verspreiding, toepassing en mainstreaming 
van de projectresultaten.
e verspreiding, toepassing en mainstreaming komen uitgebreider aan bod in module 5.



Plans and actions
 BASICS - The partnership is based on the project implementation

 MANDATE DEFINITION - The clear definition of the mandate 
letter, which partners have to sign before applying, contributes to 
the entire path successful

 COMMON INTERESTS - Clear identification of common 
interests

 PARALLEL ACTION PLAN - Parallel action plans development for 
achieving project goals

 MUTUAL EXCHANGE - Foster advices exchange between 
partners, reply promptly and enlarge the mutual communication 
exchange of feedbacks
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Alle partners moeten duidelijk het doel en de doelstellingen van het project begrijpen.
In de meeste programma’s moeten de partners een zogenaamde volmachtsbrief 
ondertekenen zodat de coördinator kan optreden in naam van alle partners.
Het projectvoorstel moet voor alle partners duidelijk zijn en het is cruciaal dat de 
partners binnen hun expertisedomein werken.



Management and decision 
making

 CLEAR MANAGEMENT - Be clear at every step of 
the project, such as the implementation and 
management of the project, the administration and 
financial management

  MUTUALITY RULES - Establish as soon as possible 
mutuality rules with regard to decision-making, 
responsibility, disputes management

 DIVISION OF TASKS - Promote free and clear 
allocation of skills and experiences to empower all 
participants
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Het is de verantwoordelijkheid van de coördinator om in elke fase van het voorstel 
duidelijk te zijn, vooral op het gebied van management, administratie en financiën.
Er moet bijzondere aandacht geschonken worden aan minder ervaren partners, die 
mogelijk meer tijd vereisen van de coördinator.



Communication
When?

Develop a proper internal communication strategy at 
the very beginning of the project in order to:

Why?

Encourage sharing of project objectives
Ensure the transparency of implementation 
processes
Allow the timely evaluation of project progress
Highlight promptly any remarks
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Stel u eens voor dat u een project zou moeten beheren zonder enige vorm van 
communicatie.
Tenzij u zelf iets voor uzelf produceert, is dit totaal onmogelijk, want projecten zijn 
vaak ingewikkeld en beschikken vaak over verschillende lagen van details, vereisten 
en beslissingen.
Vaak moet in iedere stap een nieuwe taak besproken worden, omdat deze afhangt van 
een andere taak of beslissing of zelfs van een andere persoon.
U kunt er weliswaar voor zorgen dat al die beslissingen via uw favoriete tool voor 
projectbeheerplanning geloodst worden, maar een plan of een tool alleen zal u niet 
helpen om een project met succes af te ronden.
Om een succesvol projectmanager te zijn, moet u op de eerste plaats uw 
communicatievaardigheden gebruiken, en pas op de tweede plaats de tools. 
[www.teamgantt.com]



Communication media
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e-mail contact
adequate, punctual and accurate replies to 
contact emails

decision-making
immediately definition of contact and decision-
making processes

deadlines clear definition and respect of the deadlines

Bij Europese projecten is het cruciaal om over een goede communicatie te beschikken 
in het partnerschap.
Als de partner niet responsief is in het stadium van het voorstel, dan kan dit betekenen 
dat deze organisatie niet goed zal functioneren bij het uitvoeren van het project.
Antwoorden moeten vlug, precies en doelgericht zijn.
Ook vermeldenswaardig is dat openbare en grote organisaties ingewikkelde 
besluitvormingsprocessen kunnen hebben die alles kunnen vertragen.
Projectdeadlines zijn cruciaal en een partner die deze niet naleeft kan de toekomst van 
het partnerschap op de helling zetten.



Plan for communication and 
Collaboration

Establish a communicative plan that includes:

1.Activity and project implementation 
2.Distribution of responsibility 
3.Timing
4.Channels and tools

16

Bij projectmanagement speelt communicatie een essentiële rol.
Het is één van de hoekstenen van samenwerking en draagt in ruime mate bij aan het 
succes van het project.
Als projectmanager is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen 
de mensen die bij een bepaald project betrokken zijn zonder onderbreking blijft 
doorstromen en dat ze alle deelnemers bereikt.
Organisaties kunnen verschillende communicatiemethodes gebruiken zoals e-mail, 
Skype, dagelijkse snelle update meetings, wekelijkse meetings waarin updates 
gegeven worden van de projectstatus, enz.
[http://www.projectcoordinator.net]



IT tools for project 
management

Increasing communication channels on social media 
DOES NOT necessarily increase communication or 
collaboration between partners.

Better to choose a SINGLE channel!

Examples of popular IT tools for project management:
Wrike, 
Basecamp, 
AdminProject, 
others
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Succesvolle projectmanagers begrijpen het belang van timemanagement.
De tools en technieken kunnen uw projectmanagement productiever maken.



As an example, we would like to present one IT-based 
project management tool in a little detail:

More functionality and details are available at
https://www.adminproject.eu/
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Met zijn expertise, IT-kennis en ruime ervaring in internationale projecten heeft 
Danmar Computers een projectmanagementsysteem ontworpen en ontwikkeld, 
genaamd AdminProject.
Het is momenteel het enige product op de markt dat speciaal gericht is op het beheer 
van Europese projecten.
Het is een platform voor samenwerking dat alle tools die u eventueel nodig hebt om 
uw project te repliceren, in onze online werkruimte plaatst.

https://www.adminproject.eu/


Delegate, plan and control your 
work
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De taakmodule is de kern van het beheer. Iedere gebruiker in het project kan een taak 
toewijzen aan een andere persoon - of aan een groep mensen.
U kunt deadlines vaststellen, bestanden koppelen, selecteren aan welke activiteit of 
welk outputpakket de taak toebehoort.
Taakbeheer gaat gepaard met een uniek feedbackmechanisme, dat de vooruitgang 
traceert en de kwaliteit van het geleverde werk monitort.



Share files, and put security 
concerns aside
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De bestandenmodule is een gecentraliseerde zone voor het opslaan van bestanden die 
voor iedere projectmanager absoluut essentieel is.
U kunt een onbeperkt aantal mappen en submappen creëren om uw gegevens te 
organiseren.
De module beschikt over een mechanisme voor versiebeheer.
Op die manier hebt u ook toegang tot de vorige versie van bestanden.
U kunt bestanden zoeken en filteren op verschillende criteria.
Een unieke functie maakt het mogelijk om bestanden die reeds geüpload werden te 
koppelen aan andere modules.
Om al uw gegevens op één plaats te houden is er zelfs een galerijmodule.
Alle bestanden zijn beschermd en u kunt verloren gegane bestanden eveneens veilig 
terughalen.



Organise dissemination activities 
with just a few clicks
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De verspreidingsmodule is een andere unieke functie, die door veel gebruikers erg 
gewaardeerd wordt.
Ze stelt u in staat om uw verspreidingsacties te rapporteren, bewijsmateriaal (zoals 
foto's of scans) toe te voegen en te beschrijven wat er werd gedaan.
Als coördinator kunt u de vooruitgang van het hele partnerschap traceren.
U kunt op ieder ogenblik een rapport in Word-formaat genereren dat alle acties per 
partner bevat.



Manage your staff expenses 
without extra effort
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De timesheetmodule is een andere functie die zelden aangetroffen wordt in andere 
projectbeheersystemen.
Als coördinator moet u projectpartners en hun dagelijkse tarieven bepalen en mensen 
vragen om hun eigen timesheets in te vullen.
Wanneer het tijd is om uw verslagen te maken, kunt u gewoon op een groene knop 
drukken en klaar is Kees.
Bovendien is er nog een handige extra.
Zo kunt u, als u meer dan één project in het systeem hebt, automatisch controleren of 
partners per ongeluk dezelfde datum in twee of meer projecten hebben ingevoerd.
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voorstel bespreken om een succesvol resultaat te garanderen
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Welkom bij de opleidingsmodules ‘Generativiteit’.
Het project “Generativity - manage it” werd gefinancierd met steun van de Europese 
Commissie in het kader van het Erasmus + programma Cooperation for innovation and the 
exchange of good practices, Strategic Partnerships for adult education.
Het partnerschap bestaat uit: FEANTSA (België) als aanvrager/indiener, Diciannove (Italy), 
Danmar Computers (Polen), European Evaluation Company (VK), Cardet (Cyprus), KEA en 
de Universiteit van Thessalië (Griekenland), FNARS (Frankrijk), en FIOpsd (Italië).
De slides van de opleidingsmodule bestaan uit twee delen: de hoofdtekst (die zich toespitst op 
het essentiële) en de bijbehorende commentaren (die meer details, uitleg en tips geven).
De hoofdtekst van de slides is in het Engels, omdat het belangrijk is om vertrouwd te raken 
met de terminologie en woordenschat van het perspectief van een ambtenaar van de Europese 
Commissie; Engels is de gebruikelijke taal tussen indieners-aanvragers.
De commentaren bij de slides zijn vertaald in de partnertalen om voor een beter begrip van de 
belangrijkste punten in de slides te zorgen.

Met betrekking tot de implementatie van de trainingsmodules: het oorspronkelijke concept is 
uitgewerkt door Paolo Brusa and Federica Cadeddu (Diciannove); deze module is 
geimplementeerd door Universiteit van Thessalië, het is gereviseerd door EEC, het is 
afgerond door Danmar Computers en het is vertaald door FEANTSA.

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ program Cooperation for 
innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for adult education. All the publications and 
communications reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
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Module 4
Submission procedures according to the guidelines 

of the European Commission

In module 4 richten we ons op zaken die verband houden met het indienen van 
voorstellen om tot een succesvol resultaat te komen.
Deze opleiding, die uit vijf modules bestaat, wil de Europese burgers een overzicht 
bieden van het mechanisme achter EU-financiering. De opleiding wordt gegeven in 
het kader van het Generativiteitsproject, dat gefinancierd wordt door Erasmus+.  
Module 0 biedt een inleiding tot het Generativiteitsproject en tot de grondbeginselen 
van Projectcyclusbeheer (PCB), wat als een essentieel instrument wordt gebruikt voor 
het succes van projectbeheer.
Module 1 gaat over de financiële en operationele prioriteiten van de EU2020-strategie 
en over de manier waarop deze binnen een productidee en indiening/aanvraag 
ontwikkeld dienen te worden.
Module 2 geeft informatie over het structureren van een innovatief en duurzaam 
projectidee.
In module 3 leren we om partnerschappen te ontwikkelen.
Module 5, tot slot, onderzoekt vraagstukken waarmee het partnerschap te maken krijgt 
bij het succesvol uitvoeren van een project nadat een indiening aanvaard werd.



Table of contents
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De eerste groep slides, die gaat over de periode vóór het indienen van voorstellen, 
geeft nuttige algemene en technische richtlijnen.
 
De tweede groep gaat over de aanvraagprocedure en besteedt bijzondere aandacht aan 
de voorstellen in het kader van Erasmus+ en H2020.
 
Tot slot volgen een aantal nuttige tips voor het succesvol indienen van een voorstel en 
een aantal externe links voor verdere informatie.



Before submitting a EU 
proposal

 The Call Announcement of the various (different) EU 
calls provides the essential information about the 
evaluation procedure, eligibility and evaluation 
criteria. 

 These are the necessary guidelines that briefly 
explain some technical issues related to the proposal 
submission.

 Most EU project calls use an electronical submission 
procedure which will be available at the official 
webpage of each European call.

 Detailed instructions for the procedure that applicants 
should follow in order to submit a successful a project 
proposal, including timeframes, evaluation conditions and 
proposal templates should be identified in the relevant call 
description page, usually under the section “call 
documents”. 
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De periode vóór het indienen van een EU-voorstel is cruciaal. Oproepen voor 
voorstellen specificeren alle informatie die u moet weten over de evaluatieprocedure 
en over de toelatings- en evaluatiecriteria.
De meeste EU-projectoproepen gebruiken online tools voor het indienen van 
voorstellen die u terugvindt op de officiële website van iedere oproep.
Onder ‘oproepdocumenten’ vindt u gedetailleerde instructies waaronder de termijnen, 
evaluatievoorwaarden en voorstelsjablonen die indieners/aanvragers moeten naleven 
om tot een succesvol voorstel te komen.



Before submitting a EU 
proposal

 Prepare your proposal and ensure you are well 
informed of the rules and requirements of the call 
to which you are submitting. Read the documents 
containing all the relevant information. 

 These documents are usually:
 General call for applicants’
 Guide for applicants
 Financial rules 
 FAQ (related to the eligibility issues and the 

technical aspects for the submission)
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Alvorens het voorstel te schrijven, is het belangrijk dat u de regels en vereisten 
begrijpt van de oproep waarvoor u een voorstel indient.
Gewoonlijk zijn de documenten die alle informatie bevatten de Algemene oproep voor 
indieners/aanvragers, de Leidraad voor indieners/aanvragers, de Financiële regels en 
de FAQ (in verband met de toelatingscriteria en de technische aspecten voor de 
indiening)
 
Dit betreft de administratieve en financiële informatie die aanwezig is in de Oproep 
voor Voorstellen.



Before submitting a EU 
proposal
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Na het lezen van de Oproepdocumenten is het tijd om de oproep te kiezen die 
beantwoordt aan uw projectidee. Sommige van deze punten werden uitvoeriger 
besproken in de vorige modules.
Verder moet u tijdens het proces voor het ontwikkelen van partnerschappen beslissen 
of u een coördinator of projectpartner zult zijn.
Bovendien moet u zich inschrijven bij ECAS om een EU-aanmeldingsaccount aan te 
maken & de unieke identificatiecode bij de Commissie te ontdekken.
Op die manier krijgt u uw uniek PIC-nummer dat uw organisatie valideert.
Ken de taken en functies van iedere partner toe via werkvergaderingen en via virtuele 
voorbereidende vergaderingen.



Before submitting a EU 
proposal

5. Identify and consult all the relevant (updated) EU 
(policy) documents relevant to your project idea 
and the call that you selected to apply*:

 EU policies (http://ec.europa.eu/policies/index_en.htm) 
 Europe 2020 strategy (http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm) 
 Work programme (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-

sections) 

6. Preparation of the project concept and the outline 
of the proposal  

7. Preparation of the budget 
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Identificeer en raadpleeg alle relevante (geactualiseerde) EU- (beleids-)documenten in 
verband met uw projectidee en de oproep voor het indienen van een voorstel.
Het gaat hierbij onder meer om de EU-beleidsregels, de Europe 2020-strategie en het 
werkprogramma.
Werk tevens het projectconcept en de contouren en het budget van het voorstel uit.



General guidelines
 Proposals / applications are submitted online 

through the relevant online systems (e.g. Interreg 
Europe online system –iOLF-, H2020: EU 
Participant Portal ). 

 Usually the system is available shortly before the 
call opens, so that applicants can register and start 
preparing their applications. 

 Usually the ‘Submit application’ button, is active 
only during an open call. 

 Specific terms of reference are published for each 
call that define specific criteria for each call

 for example the maximum amount of funding available, the topics 

open for funding and so on.
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Enkele nuttige algemene richtlijnen:
 
het voorstellen en indienen van projecten gebeurt online via de desbetreffende online 
systemen in overeenstemming met de oproep. Gewoonlijk is het systeem beschikbaar 
kort nadat de oproep geopend wordt, zodat indieners/aanvragers zich kunnen 
registreren en hun indieningen kunnen voorbereiden. De knop ‘Inschrijving/Aanvraag 
indienen’ is echter alleen actief tijdens een open oproep.
 
Voor iedere oproep worden specifieke vereisten gepubliceerd. Deze vereisten kunnen 
voor iedere oproep criteria vaststellen, zoals het maximumbedrag van de 
financieringsbeschikbaarheid, de thema's die in aanmerking komen voor financiering, 
enz.



Technical guidelines

European Commission
Authentication Service (ECAS) 

Partner authentication through
ECAS account & Registration

for PIC number
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We gaan verder met de technische richtlijnen van de indiening, zodat u een beeld krijgt 
van de hele procedure.



Register with ECAS
First step is to register to ECAS through the website:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 
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You  are an
 “External” User

De eerste stap bestaat erin te registreren bij ECAS via de website :
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
 
Voor meer informatie over het verkrijgen van een ECAS-account kunt u ook de 
ECAS-handleiding raadplegen op:
http://eeas.europa.eu/media/subscribe/ecas-user-manual.pdf

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


Register with ECAS
The process is really simple:

Fill in the fields and follow the instructions 
A confirmation e-mail will be sent to you
Enter to the proposed link in order to be able to complete the registration
Make sure the domain is "External“.
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Het proces is heel eenvoudig. Vul gewoon een formulier in, volg de instructies en 
nadat u alles hebt opgeslagen, ontvangt u een bevestigingsmail.
Volg de link om de registratie te voltooien en zorg ervoor dat het domein ‘Extern’ is.



Participant Identification Code 
(PIC)
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Iedere organisatie die een aanvraag indient voor een EU-subsidie moet over een 
Participant Identification Code (PIC) beschikken.
PIC-nummers worden UITSLUITEND centraal aangemaakt door de Europese 
Commissie en ze worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de Europese financiering 
alleen wordt toegekend aan authentieke organisaties.
 
Het proces om een PIC te ontvangen bestaat uit twee fasen: zelfregistratie en indiening 
van ondersteunende stukken.
Beide fasen moeten voltooid zijn vóór de indienings-/aanvraagdeadline.
Het is dan ook essentieel dat alle partners ruim vóór deze deadline een PIC-code 
ontvangen hebben. Iedere indiening met een partner die geen PIC-code heeft, wordt 
van meet af aan ongeldig verklaard.



Participant Identification Code 
(PIC)

In order to access the Participant Portal you can: 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal
Then you can check if your organization is already registered: 
Click  ‘organisations’ and then ‘search’ to check if your organisation is already 
registered. 
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Om toegang te krijgen tot het Deelnemersportaal, gaat u naar de link. Controleer of uw 
organisatie al geregistreerd is:
 
Ga naar ‘organizations’ en vervolgens naar ‘search’ (zoeken) om dit te controleren.



Participant Identification Code 
(PIC)

In order to Begin your PIC registration:
Log in to the Participant Portal using your EU Login details. 
Your user name will be displayed on the right of the screen. 
Click  ‘organizations’ and then “register”register’.
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Meld u met behulp van uw EU-aanmeldingsgegevens aan op het Deelnemersportaal 
om met uw PIC-registratie te beginnen.
Uw gebruikersnaam verschijnt rechts op het scherm. Klik vervolgens op 
‘organizations’ en dan op ‘register’.
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Click  ‘Register organisation’.
If you have to stop at any time in the registration process, you can save 
your details and click ‘Resume registration’‘Resume registration’ when you begin again.

Klik op ‘Register organization’.
U kunt het registratieproces op ieder ogenblik stopzetten en uw gegevens opslaan.
Als u later verder wil gaan, klik dan op ‘Resume registration’.



Completing the EC forms
 All the requested documents and forms are 

available from the European Commission 
In order to download these documents you need to install Adobe 

Acrobat Reader (https://get.adobe.com/reader)

 The requested documents are:
 Legal Entity (FEL) Form: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/lega
l_entities/legal_entities_en.cfm 

 Financial Identification Form: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/fina
ncial_id/financial_id_en.cfm 
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U moet ook een aantal vereiste EU-documenten verstrekken.
U vindt alle vereiste documenten en formulieren op de website van de Europese 
Commissie (links verstrekt) raadplegen. Om deze documenten te downloaden, moet u 
eerste Adobe Acrobat Reader installeren (link meegedeeld).
De vereiste documenten zijn: Het Formulier Juridische Entiteit (FJE) (link 
meegedeeld) en het Formulier Financiële Identificatie (link meegedeeld)



Legal Entity Form (FEL)

On each link, scroll down to the ‘en’ (English) section. 

For the Legal Entity (FEL) form, click on the correct document for your 
organisation type (for public Universities  it is ‘Public Entities’). 
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Het Formulier Juridische Entiteit (FJE) is een formulier waarin informatie wordt 
gevraagd over uw organisatie (naam, adres, btw-nummer, enz.).
U vindt dit in iedere EU-taal en u moet het juiste document kiezen voor uw type 
organisatie (natuurlijke persoon, particuliere onderneming, publiekrechtelijk orgaan).



Legal Entity Form (FEL)
After you open the form, if you see  ‘Fill & Sign’ in Adobe Reader you 
can complete the form on your computer. 

If you don’t see this option, print the form and fill it in by hand 
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Nadat u het formulier geopend hebt met Adobe Reader ziet u ‘Invullen & 
Ondertekenen’ en kunt u het formulier invullen op uw computer.
U kunt het formulier ook afdrukken en het manueel invullen.



Financial Identification Form 

 The Financial Identification  form must be signed and dated by 
the account holder

 A recent bank statement OR bank signature are also required. 
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De Financiële Identificatie is een formulier dat u moet invullen en dat uw financiële 
informatie toont (bankrekening en bankinformatie van organisatie, enz.).
Het moet ondertekend en gedateerd worden door de rekeninghouder.
Een recent bankafschrift OF een bankhandtekening zal ook vereist zijn.



Uploading the requested 
documents

When you have prepared all the necessary documents, log in to the Participant 
Portal to upload them. 
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Next to your organisation 
name, click ‘MO’ (for 

‘modify organisation’). 

Click the ‘Documents’ tab

Click  ‘Add document’

Nadat u beide gevraagde documenten hebt ingevuld, dient u zich aan te melden op het 
Deelnemersportaal (link meegedeeld) om ze te uploaden.
Klik naast de naam van uw organisatie op ‘MO’ om de organisatie te wijzigen.
Klik op de tab ‘Documents’ en op ‘Add document’.
En u bent klaar.



The role of the co-ordinator 
(1)

 The project coordinator will lead the consortium 
throughout the application procedure and is fully 
responsible for the overall project coordination.

 The responsible authority* will only communicate with 
the project coordinator. 

 The project coordinator is obliged to share all the 
information provided by the responsible authority with 
the other consortium partners.

 It is highly important the project coordinator to ensure 
that all partners fulfil the requirements requested from 
the present call and at the same time they respect all the 
national / regional requirements and criteria 

 To ensure as well that all of them participate actively in 
the proposal preparation, by doing their best to 
guarantee the project eligibility and quality.
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De rol van de projectcoördinator bestaat erin het hele indienings-/aanvraagproces te 
leiden en de algemene coördinatie van het project op zich te nemen.
Bovendien moet de projectcoördinator alle informatie die door de verantwoordelijke 
autoriteit wordt verstrekt, delen met de andere partners.
Het is van meet af aan van groot belang dat de projectcoördinator er zeker van is dat 
alle partners voldoen aan de vereisten van de onderhavige oproep en dat ze tevens alle 
nationale/regionale vereisten en criteria naleven.
Zorg er tevens voor dat alle partners actief deelnemen aan de voorbereiding van het 
voorstel door hun best te doen om de projectsubsidiabiliteit en -kwaliteit te 
garanderen.



The role of the co-ordinator 
(2)

 Awareness about the legal, administrative & financial 
requirements – e.g. H2020 Funding Guide
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U vindt meer details over de wettelijke, administratieve & financiële vereisten in de 
leidraden van ieder programma - bv. Leidraad H2020-financiering



The role of the co-ordinator 
(3)

Additionally:
Each project coordinator should check early enough the 
login procedures and further conditions.
The project coordinator should also not underestimate the 
effort needed to collect the required information from their 
project partners or fill in the online forms. 
Therefore it is strongly recommended to submit the first 
version of proposals well before the deadline of the call.
Only the coordinator of an invited proposal can enter, edit 
and save the electronic forms, upload the changed project 
description and submit the proposal. 
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Alleen de coördinator van een uitgenodigd voorstel kan de elektronische formulieren 
raadplegen, bewerken en opslaan, de gewijzigde projectbeschrijving uploaden en het 
voorstel indienen.
 De coördinator moet tijdig de aanmeldingsprocedures en verdere voorwaarden 
controleren.
Coördinatoren mogen de inspanningen niet onderschatten die geleverd moeten worden 
om bij hun projectpartners de vereiste informatie te verzamelen of om de 
onlineformulieren in te vullen.
Daarom wordt sterk aanbevolen om de eerste versie van de voorstellen ruim vóór de 
deadline van de oproep in te dienen.



Application Procedure
 The application process is usually a single-phased process. Proposals must 

be submitted by the project coordinator exclusively using the electronic 
submission system proposed by the call. 

 Only in few calls (usually under H2020) there is a need for a Two - stage 
process of submission: 

 In this case during the first stage a brief project outline is submitted „First 
stage proposal“, following a successful evaluation, a full proposal will be 
prepared in the 2nd Stage.
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Het inschrijvings-/aanvraagproces bestaat gewoonlijk uit één fase.
De projectcoördinator mag uitsluitend voorstellen indienen met behulp van het door de 
oproep verstrekte elektronische indieningsysteem.
Sommige oproepen vereisen een proces in 2 fasen.
In de eerste fase wordt dan een korte beschrijving van het project ingediend: ‘Het 
voorstel in de eerste fase’.
Na een succesvolle evaluatie wordt in de tweede fase een volledig voorstel voorbereid.



How to submit a project proposal 
(1)

 Most European projects are submitted in 
electronic format through the associated 
electronic tool.

 The “Guide for Applicants” information pack 
released for each call will provide clear instruction 
of what should be uploaded.

 For example the submission of the H2020 projects is 
done in electronic format via the Participant Portal 

 Apart from the proposal document, referred to as 
“Part B” of the proposal (that needs to be uploaded on 
the Participant Portal), there is a set of forms (Part A) 
with legal, administrative and financial information 
about each participant, that need to be filled out 
directly on the Participant Portal.
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Laten we nu kijken hoe een projectvoorstel ingediend wordt.
 
Zoals reeds aangegeven worden de meeste Europese projecten ingediend in 
elektronisch formaat via de bijbehorende elektronische tool.
In overeenstemming met het informatiepakket “Leidraad voor aanvragers/indieners” 
dat voor iedere oproep wordt uitgebracht, zijn er duidelijke regels over wat moet 
worden geüpload. Zo gebeurt de indiening van H2020-projecten in elektronisch 
formaat via het Deelnemersportaal.
 
Verschillende oproepen vereisen verschillende technische indieningsprocedures, maar 
er bestaat over het algemeen een reeks formulieren (Deel A) waarin juridische, 
administratieve en financiële informatie over iedere deelnemer gevraagd wordt.
Deze informatie moet rechtstreeks ingevuld worden op het Deelnemersportaal. Het 
projectvoorsteldocument zelf, het zogenaamde ‘Deel B’ van het voorstel, moet 
geüpload worden in het Deelnemersportaal.



How to submit a project proposal 
(2)

 For ERASMUS+ applications should be submitted 
to the National Agency in the Programme Country 
where the applicant organisation is established.

“APPLICATION FORMS ON PAPER”
 Some centralized Actions of the Programme may 

not be supported by electronic forms. For these 
Actions, applications must be sent by post (date as 
per postmark) or courier service (date of receipt by 
the courier service) to the Executive Agency

 Applications sent by fax or email will not be 
accepted.

 Applicants cannot make any changes to their grant 
application after the submission deadline.
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Aanvragen voor Erasmus+ moeten ingediend worden bij het Nationaal Agentschap 
(link meegedeeld) in het Programmaland van de aanvragende organisatie.
 
Het is mogelijk dat een aantal gecentraliseerde Acties van het Programma niet door 
elektronische formulieren worden ondersteund.
Voor deze Acties moeten de aanvragen per post (datum van de poststempel geldt) of 
koerierdienst (datum van ontvangst door de koerierdienst geldt) verstuurd worden naar 
het Uitvoerend Agentschap.
 
Het is belangrijk op te merken dat aanvragen die per fax of e-mail verstuurd worden, 
niet worden aanvaard en dat aanvragers na de uiterste indieningsdatum geen 
wijzigingen meer kunnen aanbrengen in hun subsidieaanvraag.



The submission procedure of Erasmus+ 
project proposals
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We gaan verder met de indieningsprocedure voor voorstellen in het kader van 
Erasmus+ projecten.
U moet een paar dingen controleren alvorens een voorstel in te dienen, om ervoor te 
zorgen dat alles correct gebeurt.



Submission of Application in 
Erasmus+

 Electronic Application Forms
Requires Adobe Acrobat Reader version 11+ 
Can be downloaded from www.adobe.com
 Only electronic application (no copy to NA, no hard 

copies)
 Check of PIC on application: Verify the data of 

organisation
 Annexes to the application eform
Declaration of honour
Mandates of partners
 National Agencies (NA) 
The list of NA per country: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/contact/national-agencies_it
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Controleer het Elektronische Aanvraagformulier waarvoor Adobe Acrobat Reader 
versie 11+ vereist is.
Denk eraan dat alleen elektronische aanvragen toegestaan zijn, geen kopie naar NA en 
geen gedrukte exemplaren.
Controleer alle partner-PIC’s op de aanvraag en controleer de gegevens van iedere 
organisatie.
 
Bijlagen bij het e-aanvraagformulier, verklaringen op erewoord en volmachtsbrieven 
van partners moeten ondertekend worden.
 
Het is altijd een goed idee om contact op te nemen met uw Nationaal Agentschap om 
er zeker van te zijn dat u correct handelt. Er wordt een Lijst van NA’s per land 
verstrekt.



1st Step: check PIC
 Organisation details retrieved from URF for successful check of PIC
 Not possible to change details in eForm, only from URF
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Na de controle is het tijd voor de indiening.
 
De eerste stap in het elektronische aanvraagformulier is de controle van het PIC-
nummer.
Details van de organisatie worden uit de Unieke Registratie Faciliteit (URF) opgehaald 
voor het succesvol controleren van de PIC.
Het is niet mogelijk om de gegevens in het e-formulier te wijzigen, want alle gegevens 
worden uit de URF gehaald.



2nd Step: Distance 
calculator
 Always confirm the choice of the corect band in the 

distance calculator
 Online distance calculator for the selection of the right 

band: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm

 Country of destination (choice of city)
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De tweede stap is de Afstandsrekenmachine. Vergeet nooit de juiste afstandscategorie 
in de afstandsrekenmachine te kiezen.
U kunt via de Online afstandsrekenmachine de juiste categorie kiezen (link 
meegedeeld).
Zorg ervoor dat u het juiste Land van bestemming/de juiste stad hebt ingevoerd voor 
het project.



3rd Step: Preparation of 
Declaration of Honour (DoH) 

Days before the submission the Declaration of Honour (DoH) should be 
prepared. You should:
1.Print
2.Fill
3.Sign & stamp
4.Scan it (To be uploaded before the submission)
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De derde stap is het Opstellen van de Verklaring op Erewoord (VoE).
Het is raadzaam om de VoE enige tijd vóór de uiterste datum van indiening op te 
stellen.
U moet deze VoE afdrukken, invullen, ondertekenen, afstempelen en scannen, zodat u 
ze vóór de uiterste datum van indiening kunt uploaden



4th Step: Uploading the 
attachments

Before submitting make sure you upload the necessary 
documents to the eform: Declaration of honour, Mandates of 
partners, Invitation letters (for schools).
Acceptable formats: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, txt, odt, ods. 
Max 10 MB for 5 file (annexes). If more than 5 files, merge 
similar ones to 1 file. Zip formats are not allowed

32

De vierde stap is het uploaden van de bijlagen.
Alvorens over te gaan tot indiening is het belangrijk dat u de drie noodzakelijke 
documenten uploadt naar het e-formulier.
Verklaring op Erewoord, Volmachten van partners en Uitnodigingsbrieven voor 
scholen, enz.
 
De toegelaten bestandsformaten zijn: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, txt, odt, ods. De 
maximumgrootte is 10 MB voor 5 bestanden (bijlagen).
Hebt u meer dan 5 bestanden, voeg gelijkaardige bestanden dan samen tot één bestand. 
Denk eraan dat Zip-bestanden niet toegelaten zijn.



5th Step: Validate and 
Submit
1. Check for potential errors during validation and 

correct them. 
2. After validation you should be able to submit

33

In de vijfde stap valideert u en gaat u over tot de indiening.
Controleer zorgvuldig op eventuele fouten tijdens de validatie en corrigeer deze, want 
dit is uw laatste kans.
Na de validatiefase kunt u uw voorstel online indienen.



The submission procedure of 
H2020 project proposals
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Het indienen van voorstellen in het kader van H2020-projecten verschilt een beetje 
van de procedure voor het indienen van voorstellen in het kader van Erasmus+.



Submitting H2020 
projects
 Submission done in electronic format via the 

Participant Portal.
 Part A contains legal, administrative and financial 

information about each participant, that need to 
be filled out directly on the Participant Portal.

 Part B is the proposal document and needs to be 
uploaded on the Participant Portal
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Het indienen van alle H2020-projecten gebeurt in elektronisch formaat via het 
Deelnemersportaal (link meegedeeld).

Naast het voorsteldocument, het zogenaamde ‘Deel B’ van het voorstel dat geüpload 
moet worden naar het Deelnemersportaal, is er een reeks formulieren (Deel A) met 
juridische, administratieve en financiële informatie over iedere deelnemer die 
rechtstreeks op het Deelnemersportaal ingevuld moeten worden.



Procedure for proposal 
submission
The procedure is similar for other than Erasmus+ calls
ALWAYS keep in mind that you need to consult the relevant “Guide for 
Applicants” where the submission “tool” is indicated
Connect to the Participant Portal: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
Log in ECAS
Go to «Funding opportunities»
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De procedure is vergelijkbaar voor Erasmus+ oproepen.
Merk op dat u ALTIJD de relevante “Gids voor Indieners/aanvragers” moet raadplegen 
wanneer de indieningstool vermeld wordt.
Maak eerst verbinding met het Deelnemersportaal, meld u aan bij ECAS en ga naar 
“Funding opportunities”.



Procedure for proposal 
submission
1. Go to «Calls» tab
2. Find your call by using the filters.
3. On the call page, select the topic of your interest.
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Ga naar de tab “Calls”. Zoek met behulp van de filters de oproep waarin u 
geinteresseerd bent en selecteer het thema dat u interesseert.



Procedure for proposal 
submission
4. To access the Electronic Submission System, select the type of action,
5. Press «Start Submission»
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Om toegang te krijgen tot het Elektronische indieningsysteem, selecteert u het soort 
actie dat u wenst en klikt u vervolgens op “Start Submission”.



Tips for a successful 
submission (1)

 Always try to submit early! Do not submit at the last 
minute!

 Take time to familiarize yourself with the proceedings.
 Read all the documents provided by the EC. 
 Under the framework of Erasmus+, the application 

must be submitted by the deadline set for each 
Action. 

The deadlines for the submission of projects are specified for each Action in 
the Part B "Eligibility Criteria" of the Erasmus+ Guide.

 Check you last submission to be the correct one
 Save and keep the eform application after submission 

for future reference and/or distribution to partners
 Strictly respect the templates and length limitations.
 Check the completeness and quality of your forms 

and files.
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Een aantal nuttige tips voor het succesvol indienen van een projectvoorstel:
 
Dien uw voorstel vroeg in! Dien het niet op het laatste ogenblik in, want er kunnen 
onverwachte problemen optreden.
Neem de tijd om uzelf vertrouwd te maken met de procedure; lees alle door de EC 
verstrekte documenten.
Houd er rekening mee dat voor het Erasmus+ kader de aanvraag ingediend moet 
worden tegen de voor iedere Actie vastgestelde uiterste termijn.
(De uiterste termijnen voor de indiening van projecten worden voor iedere Actie 
gespecificeerd in het Deel "Toelatingscriteria” van de Erasmus+ leidraad.)
Controleer of uw laatste indiening de juiste is en bewaar het e-Aanvraagformulier na 
indiening om dit later te kunnen raadplegen en aan partners te kunnen verstrekken.
Respecteer strikt de sjablonen en lengtebeperkingen en controleer de volledigheid en 
kwaliteit van uw formulieren en bestanden.



Tips for a successful 
submission (2)

 DON’T FORGET: Every project proposal has to 
serve the needs of the European Community / 
European Policies (Impact)

 Ensure your proposed objectives and work plan 
meet the challenges addressed by the call.

 Follow exactly the structure given in the guide for 
applicants.

 Be as concise and precise as possible.
 Provide clear indication of the objectives and show 

how you achieve them.
 The consortium of partners must be excellent and 

appropriate for the tasks.
 Try to think of the evaluators and the evaluation 

criteria when you are preparing the proposal.
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Vergeet bovendien niet dat ieder projectvoorstel een duidelijk potentieel moet hebben 
om invloed uit te oefenen op de behoeften van de Europese Gemeenschap / het 
Europese beleid.
Zorg ervoor dat uw voorgestelde doelstellingen en werkplan tegemoetkomen aan de 
uitdagingen van de oproep en volg exact de structuur die gegeven wordt in de leidraad 
voor aanvragers/indieners.
Wees zo beknopt en precies mogelijk en beschrijf duidelijk de doelstellingen en geef 
aan hoe u deze zult bereiken.
Zorg ervoor dat uw consortium van partners van uitstekende kwaliteit is en dat alle 
partners geschikt zijn voor de taken.
Het is belangrijk om steeds de evaluatie en evaluatiecriteria in gedachten te houden 
wanneer u aan een voorstel werkt. Zo verhoogt u de kans op succes van uw voorstel.



References
 EU programme for education, training, youth and sport
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20161020-erasmus-

plus-call-and-guide_en  
 Erasmus+ Programme Guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-
guide_en.pdf 

 Horizon 2020 Online Manual
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

guide/index_en.htm
 Proposal Submission Service User Manual
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf 
 Guide on proposal submission and evaluation
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h

2020-guide-pse_en.pdf
 Other H2020 reference documents (rules for participation, 

guides for applicants, proposal templates, evaluation forms, 
etc)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_
docs.html
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In de referenties vindt u alle externe links over de EU-programma’s, zoals de Leidraad 
in verband met het Erasmus+ programma, de Online handleiding in verband met 
Horizon 2020, de Handleiding voor het indienen van voorstellen, de Leidraad voor het 
indienen en evalueren van voorstellen.
Er kunnen nog andere referentiedocumenten in verband met H2020 zijn.



Generativity: Manage it! Project number: 2016-1-BE01-KA204-016279  This project has been funded with support from the 
European Commission under the Erasmus+ program Cooperation for innovation and the exchange of good practices, 
Strategic Partnerships for adult education. All the publications and communications reflect the views only of the authors, and 
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Manage it!

follow the project on 
www.generativity.eu    

Original training modules by Paolo Brusa and Federica Cadeddu 
(Diciannove), revision by Dave Oborne (EEC)

All text are licensed under Creative Commons BY_NC_ND_4.0 
Attribution.Non Commercial. No Derivatives international 

Presentation template by SlidesCarnival

Photographs by Unsplash
Watercolor textures by GraphicBurguer

In de volgende module 5 zullen we de problemen bekijken waarmee de samenwerking 
geconfronteerd wordt wanneer een aanvraag wordt geaccepteerd.



Generativity: Manage it! Project number: 2016-1-BE01-KA204-016279  This project has been funded with support from 
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Welkom bij de opleidingsmodules ‘Generativiteit’. 
Het project “Generativity - manage it” werd gefinancierd met steun van de Europese 
Commissie in het kader van het Erasmus + programma Cooperation for innovation 
and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for adult education.
Het partnerschap bestaat uit: FEANTSA (België) als aanvrager/indiener, Diciannove 
(Italy), Danmar Computers (Polen), European Evaluation Company (VK), Cardet 
(Cyprus), KEA en de Universiteit van Thessalië (Griekenland), FNARS (Frankrijk), en 
FIOpsd (Italië).
De slides van de opleidingsmodule bestaan uit twee delen: de hoofdtekst (die zich 
toespitst op het essentiële) en de bijbehorende commentaren (die meer details, uitleg 
en tips geven).
De hoofdtekst van de slides is in het Engels, omdat het belangrijk is om vertrouwd te 
raken met de terminologie en woordenschat van het perspectief van een ambtenaar 
van de Europese Commissie; Engels is de gebruikelijke taal tussen indieners-
aanvragers. 
De commentaren bij de slides zijn vertaald in de partnertalen om voor een beter 
begrip van de belangrijkste punten in de slides te zorgen.

Met betrekking tot de implementatie van de trainingsmodules: het oorspronkelijke 
concept is uitgewerkt door Paolo Brusa and Federica Cadeddu (Diciannove); deze 
module is geïmplementeerd door EEC, het is gereviseerd door EEC, het is afgerond 
door Danmar Computers en het is vertaald door FEANTSA.
This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ program Cooperation for innovation and 
the exchange of good practices, Strategic Partnerships for adult education. All the publications and communications reflect the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein. Project number: 2016-1-BE01-KA204-016279



Module 5
Implementation, evaluation, valorisation, dissemination, 

exploitation of project results

In deze module richten we ons op de vraagstukken waarmee het 
partnerschap te maken krijgt wanneer een inschrijving/aanvraag wordt 
aanvaard. Er worden drie terreinen bestudeerd: ten eerste, de implementatie 
van het project en de valorisatie (dat wil zeggen de verspreiding en de 
toepassing) van de resultaten en output; ten tweede, de financiële en 
budgetcontrole, en ten derde, de monitoring en evaluatie van de voortgang en 
output van het project.

Deze opleiding, die uit vijf modules bestaat, wil de Europese burgers een 
overzicht  bieden van het mechanisme achter EU-financiering. De opleiding 
wordt gegeven in het  kader van het Generativiteitsproject, dat gefinancierd 
wordt door Erasmus+.   

Module 0 biedt een inleiding tot het Generativiteitsproject en tot de 
grondbeginselen  van Projectcyclusbeheer (PCB), wat als een essentieel 
instrument wordt gebruikt voor  het succes van projectbeheer.

Module 1 gaat over de financiële en operationele prioriteiten van de EU2020-
strategie en over de manier waarop deze binnen een productidee en 
indiening/aanvraag ontwikkeld dienen te worden.

Module 2 geeft informatie over het structureren van een innovatief en 
duurzaam  projectidee. 

In module 3 leren we om partnerschappen te ontwikkelen. 

In module 4 richten we ons op zaken die verband houden met het indienen 
van voorstellen om tot een succesvol resultaat te komen.



Implementation 
and valorisation

De eerste punten waarop we ons moeten concentreren zijn de implementatie 
van het project, het informeren van anderen over het project en het overtuigen 
van mensen om de successen van het project na te volgen en uit te breiden.



Implementing the project

Carrying out, or execution, of the project plan by 
undertaking the activities that were agreed in the 
proposal and contract.
And in the ways that they were agreed to be 
implemented.
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Het is belangrijk te onthouden dat de centrale taak voor het partnerschap 
bestaat uit de succesvolle implementatie van het project - van begin tot eind.

Maar geen enkel project verloopt volledig zoals gepland.

De uitdaging van het partnerschap bestaat erin de zorgvuldigheid en 
discipline aan de dag te leggen die nodig zijn om de 
managementvaardigheden correct toe te passen en om over het vermogen te 
beschikken om acties te ondernemen wanneer dit nodig is, en niet gewoon op 
verandering te reageren wanneer het niet anders kan. 



Key elements (1): Plan ahead

 Create SMART plans for all major project activities
SMART - specific, measurable, agreed upon, realistic and 

time-based.
 Oversee the plans on a regular basis
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Een doeltreffende planning is de hoeksteen van een succesvol project en 
omvat een aantal belangrijke elementen. 

Naast het algemene werkplan dat met de EU werd overeengekomen, bestaat 
een centraal kenmerk van een succesvolle implementatie erin om voor ieder 
element dat tijdens de levensduur van het project aangepakt moet worden 
SMART plannen te ontwikkelen: bijvoorbeeld plannen voor verspreiding, 
exploitatie, monitoring en evaluatie, duurzaamheid, betrokkenheid van 
belanghebbenden, enzovoort.

Het werkplan en andere plannen moeten geëvalueerd worden om te bepalen 
hoe het project vordert ten aanzien van planning en budget. 

De frequentie van de evaluatie zal afhangen van de grootte en de complexiteit 
van het project. 



Key elements (2): Monitor and 
manage
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Zodra alle projectpartners de verschillende plannen hebben opgesteld, 
overeengekomen en begrepen, moeten die plannen gemonitord en beheerd 
worden. 

Tijdens de planningsfase moet het projectteam alle bekende risico’s in kaart 
brengen. Ieder risico moet vergezeld gaan van een idee van de 
waarschijnlijkheid dat het risico zal optreden en van de potentiële impact op 
het project. 

Voor alle grote risico’s moeten specifieke plannen opgesteld worden om de 
impact ervan te beperken of ervoor te zorgen dat ze zich niet voordoen. 

Alle mogelijke problemen moeten beheerd en opgelost worden. 

Het is aangeraden om problemen snel op te sporen en ze tijdig op te lossen. 
Wees proactief.



Warning signs
 Budget slippage that impacts on future activities.
 Activities over-run their time schedule.
 Reliance on unscheduled overtime to hit the 

deadlines, especially early in the project.
 Declining team morale
 Deteriorating deliverable quality or service quality
 Cut backs on quality control steps, testing 

activities, and project management time

7

Dit zijn zaken die aandacht verdienen, want ze kunnen erop wijzen dat het 
project of het partnerschap met problemen begint te kampen. 

Vanuit het oogpunt van de beheerder kunnen alle aspecten van het project en 
het partnerschap gebruikt worden om aan te geven dat zaken fout beginnen 
te lopen. 

Zoals budgetoverschrijding, een slechte planning, rekenen op overuren, een 
verslechterende moraal, achteruitgaande kwaliteit van de resultaten en het 
terugschroeven van belangrijke projectstappen en -timings.



Valorisation
Valorisation is the combined activities of dissemination, 
exploitation mainstreaming and sustainability
it leads to maximising the potential of the funded 
activities
the results can then have value beyond the lifetime of 
the project

The focus of
dissemination is to inform, educate, and engage
exploitation is to make best use of the project 
outcomes
mainstreaming is to integrate the project outputs into 
community practice and policy
sustainability is to keep the project ‘alive’ after its 
formal conclusion.
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Belangrijk bij ieder door de EU gefinancierd project is dat ervoor 
wordt gezorgd dat het projectgerelateerde werk (en de belangrijke 
ondersteuning door de EU) begrepen wordt door degenen die 
buiten het project staan en in het bijzonder door degenen die 
waarschijnlijk van het projectgerelateerde werk zullen profiteren. In 
dit verband wordt in EU-gerelateerd werk vaak de term ‘valorisatie’ 
gebruikt. 

Deze term verwijst naar het idee dat projectresultaten zodanig 
ontwikkeld moeten worden dat zij afgestemd kunnen worden op de 
behoeften van anderen, overgebracht kunnen worden naar nieuwe 
activiteitengebieden, gehandhaafd kunnen blijven nadat de 
financieringsperiode is afgelopen en/of gebruikt kunnen worden 
om het toekomstige beleid en de toekomstige praktijk te 
beïnvloeden. 



Valorisation strategy (plans)

Include separate plans for dissemination, exploitation 
and sustainability

Developed in consultation with the project partners

Be SMART

Consider the:
Message – what to disseminate, exploit and develop 
further
Audience – to whom to valorise the project outcomes
Purpose – why valorise this project?
Method – how to reach your respective audience
When – timing is everything!
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Ieder project moet plannen ontwikkelen voor de verspreiding, exploitatie en 
duurzaamheid van het project en zijn output.

Deze plannen moeten in detail verduidelijken hoe de zichtbaarheid van de 
output en resultaten van het project gemaximaliseerd zullen worden en hoe 
belanghebbenden, relevante instellingen, organisaties en individuen zullen 
meewerken aan de resultaten van het project. 

Omdat projectpartners het over het algemeen elders heel druk hebben, is het 
belangrijk dat alle partners ‘zeggenschap’ hebben over de strategie en de 
plannen. 

Ze moeten betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen en 
de verdere werkzaamheden moeten op de voet gevolgd worden. 

Zaken die verband houden met de boodschap, het publiek, de doelstelling, de 
methode en de timing zijn dus erg belangrijk.



Dissemination
The process of making the results and deliverables of 
a project available to the stakeholders and to the 
wider audience

All dissemination should have a purpose and support 
or inform project development in some way.
Defining the purpose of dissemination is a first step 
to developing a dissemination and sustainability 
strategy.
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Naast de vooruitgang, de resultaten en de successen van het project 
deelachtig maken, is belangrijk om belanghebbenden en anderen te 
betrekken bij het succes ervan. Verspreiding is essentieel voor navolging en 
navolging is cruciaal voor het succes van het project en voor de langdurige 
duurzaamheid van resultaten. 

De doelstelling van de activiteit kan erin bestaan: te sensibiliseren (anderen te 
laten weten wat u doet), te informeren en voor te lichten, engagement te 
verkrijgen (input/feedback van de gemeenschap te verkrijgen), output en 
resultaten te promoten en duurzaamheid te creëren om ervoor te zorgen dat 
de impact ook na het project aanhoudt.



Dissemination methods
 Publications
 Conferences and workshops
 Collaborative events
 Website
 Sending e-mails
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Publicaties die het project voorstellen en de resultaten beschrijven zijn de meest voorkomende 
methode om de projectresultaten te verspreiden. Wanneer ze een taal gebruiken die geschikt 
is voor de doelgroep, kunnen publicaties de zichtbaarheid van het project vergroten.  
Conferenties, workshops of case studies op basis van het project kunnen ervoor zorgen dat 
het project een grote bekendheid krijgt, dat de gemeenschap leert van de verwezenlijkingen 
ervan en dat de output geassimileerd en nagevolgd wordt. Ze bieden ook het voordeel dat de 
communicatie in twee richtingen kan verlopen: leden van de doelgemeenschap kunnen 
uitgenodigd worden om bij te dragen aan ideeën en om te brainstormen over manieren om 
gebruik te maken van de projectresultaten. Wanneer in een vroege fase van het project wordt 
nagedacht over het gebruik van de resultaten, zal dit de impact van de verspreiding en de 
duurzaamheid van de output van het project vergroten.

Activiteiten om resultaten voor clusters van verwante projecten te verspreiden zijn niet alleen 
doeltreffender, bovendien hebben ze vaak een grotere impact dan die op projectniveau. 
Praktijkmensen zullen veeleer een vergadering bijwonen waarop de resultaten van 
verschillende projecten worden voorgesteld dan een vergadering waarop de resultaten van 
één project worden voorgesteld.

De meeste projecten maken een webpagina of website om de doelen en doelstellingen van het 
project uit te leggen en om informatie te verspreiden over de projectactiviteiten en -resultaten. 
Als verspreidingstool kunnen websites publiciteit bevatten die het project heeft gecreëerd, 
evenals krantenartikelen, publicaties en presentaties op conferenties. Sommige websites in 
verband met projecten maken ook hun deliverables beschikbaar, bijvoorbeeld via 
gedigitaliseerde beelden. Het is belangrijk om na te denken over wat bezoekers van de site 
zou kunnen interesseren en engageren en over wat hen zou kunnen aantrekken, bv. 
rapporten, designs, modellen, evaluatiecriteria, demo’s, vragenlijsten, enz. Het versturen van 
e-mails is een directe en gemakkelijke methode om met een publiek te communiceren.



Key elements of dissemination

 Purpose
 Dissemination strategy
 Exit/sustainability strategy
 Stakeholder analysis
 Language
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Doel: iedere verspreiding moet een doel hebben en op de één of andere manier de ontwikkeling van het 
project ondersteunen of er informatie over verschaffen. De doelstelling van de activiteit kan erin bestaan 
te sensibiliseren (anderen te laten weten wat u doet, te informeren), de gemeenschap voor te lichten, 
engagement van de gemeenschap te verkrijgen (input/feedback van de gemeenschap te verkrijgen), uw 
output en resultaten te ‘verkopen’, duurzaam te maken (ervoor te zorgen dat de impact ook na het 
project aanhoudt).

Het bepalen van de doelstelling van de verspreiding is een eerste stap in de ontwikkeling van een 
verspreidings- en duurzaamheidsstrategie.

Verspreidingsstrategie: ieder project moet een verspreidingsstrategie ontwikkelen, als onderdeel van 
het totale projectplan. De verspreidingsstrategie moet toelichten hoe de zichtbaarheid van de 
projectoutput en -resultaten gemaximaliseerd zullen worden en hoe de projectresultaten gedeeld zullen 
worden met belanghebbenden, relevante instellingen, organisaties en individuen. Ze moet gepland 
worden in overleg met de projectpartners en uitleggen wat u wilt verspreiden (de boodschap), aan wie u 
dit wilt doen (het publiek), waarom u dit wilt doen (de doelstelling), hoe u dit wilt doen (de methode) en 
wanneer u dit wilt doen (de timing).

Exit-/duurzaamheidsstrategie: naast een verspreidingsstrategie moeten projecten een 
exit-/duurzaamheidsstrategie ontwikkelen die bepaalt wat er aan het einde van het project met de 
projectoutput moet gebeuren en die onderzoekt hoe de output duurzaam gemaakt kan worden. 

Analyse van belanghebbenden: de verspreidings- en duurzaamheidsstrategie moeten gebaseerd zijn 
op een analyse van de belanghebbenden. Een belanghebbende is eenieder die een gevestigd belang in 
het project zal hebben of op wie de resultaten een invloed zullen hebben. Een analyse van 
belanghebbenden is een oefening waarbij belanghebbenden geïdentificeerd, geïnventariseerd en 
geëvalueerd worden ten aanzien van hun belang in het project en van het belang voor het succes, de 
verspreiding en de duurzaamheid van het project.

Taalgebruik : projecten ontwikkelen vaak deliverables die technisch moeilijk en complex zijn. Dat is 
goed voor interne besprekingen, maar niet voor verspreiding. Bij verspreidingsactiviteiten moet een taal 
gebruikt worden die niet technisch is en die begrijpelijk is voor de doelgroep. Belanghebbenden moeten 
weten wat verwezenlijkt werd en waarom dat belangrijk is. Dezelfde boodschappen kunnen gebruikt 
worden voor verspreiding naar verschillende doelgroepen, maar het taalgebruik moet voor iedere 
doelgroep aangepast worden. [Europese Commissie] 



SMART plans
 Specific: The goal should target a specific area of 

improvement or answer a specific need.
 Measurable: The goal must be quantifiable, or at 

least allow for measurable progress.
 Attainable: The goal should be realistic, based on 

available resources and existing constraints.
 Relevant: The goal should align with other 

business objectives to be considered worthwhile.
 Time-bound: The goal must have a deadline or 

defined end.
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Verspreidingsplannen moeten SMART zijn en moeten duidelijk specificeren 
wat iedere partner zal doen en waarom, hoe en wanneer hij dat zal doen. 



A dissemination plan example

 Partner x, a university department, will submit 
three academic articles to learned journals during 
the course of the project, covering conceptual 
issues central to the project, methodologies, and 
project results.

 Partner y, a Registered Charity, will produce 
bimonthly newsletters to its 5,000 clients to 
demonstrate how the project is developing and 
how it is likely to impact on their lives.

 Partner z, …..
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Verspreidingsplannen moeten SMART zijn en moeten duidelijk specificeren 
wat iedere partner zal doen en waarom, hoe en wanneer hij dit zal doen. 

Dit is een voorbeeld van hoe twee verschillende partners kunnen plannen om, 
op basis van hun contacten, expertise, enz., de projectresultaten te 
verspreiden.



Exploitation
Project proposals also need to have a clear (SMART) 
exploitation plan from all partners

The plan can have the same kind of structure as the 
dissemination plan
the object will be towards making use of the project 
and its outputs
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Een duidelijk exploitatieplan is enerzijds belangrijk om de succesvolle 
resultaten van de programma's en initiatieven over te dragen aan de relevante 
besluitvormers en anderzijds om individuele eindgebruikers te overtuigen om 
de resultaten van programma's en initiatieven aan te nemen en/of toe te 
passen. 

Voorbeelden van exploitatie-activiteiten zijn onder meer: het ontwikkelen van 
een ander project op basis van het succes van het huidige, het ontwikkelen 
van commerciële opleidingen op basis van de resultaten van het project of het 
overtuigen van besluitvormers en anderen om de resultaten van het project 
aan te nemen.



Sustainability
Consider what should happen to the project outputs 
when the project ends

Be SMART

Detail processes necessary for embedding the project 
into the community and its take-up
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Een exit-/duurzaamheidsstrategie is nodig om te bepalen wat er met de 
projectoutput moet gebeuren bij en na het einde van het project. 

Een goed duurzaamheidsplan zal onderzoeken hoe de projectresultaten 
ontwikkeld kunnen worden nadat het project (en zijn financiering) is 
afgelopen.

Net als een verspreidings- en exploitatieplan moet een goed 
duurzaamheidsplan SMART zijn. 



Steps to sustainability
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De resultaten kunnen betrekking hebben op wat mensen beter, sneller of 
doeltreffender zullen kunnen doen dankzij wat het project heeft gerealiseerd. 

 

De projectresultaten kunnen tools, modellen, richtsnoeren, methodes, case 
studies, kennis of aanbevelingen omvatten die door de gemeenschap 
nagevolgd kunnen worden.

Wat is er nodig om de navolging, het gebruik en de aanneming van deze 
resultaten te stimuleren? Hoe kunnen ze beschikbaar worden gesteld en kan 
ervoor worden gezorgd worden dat ze worden aanvaard? 



Exit strategies
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De vorige stappen leiden tot de formulering van een exit-strategie, met de 
vaststelling van:

Toegang - Wie ontvangt de deliverables nadat het project is afgelopen? Zullen 
ze beschikbaar zijn op de website van het project? Werden er andere 
maatregelen getroffen voor het ontvangen van deliverables?

Bewaring – Waar zullen de deliverables bewaard worden? 

Onderhoud – Welke ondersteunende documentatie zal nodig zijn om 
deliverables te onderhouden, bv. specificaties, gebruikershandleidingen, 
technische handleidingen? Zal er permanent onderhoud nodig zijn en hoeveel 
zal dit kosten?

Intellectuele eigendom (IE) – Welke intellectuele eigendomsrechten moeten 
vereffend worden om ervoor te zorgen dat deliverables na afloop van het 
project toegankelijk zijn voor opleidings- en leeractiviteiten en voor de 
gemeenschap? 



Mainstreaming: Types of transfer
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Geografische transfers komen het vaakst voor, terwijl sectorale transfers de 
meeste aandacht moeten krijgen wegens de talloze sectorale verschillen. 



Two other issues
Stakeholder analysis
Fundamental to dissemination and sustainability 
strategies
Identify stakeholders in term of interest in the project 
and importance for its success, dissemination and 
sustainability.

Language
Use language non-technical language that is 
understandable for the target audience
Stakeholders need to know what has been achieved 
and why it is important.
The same messages can be disseminated to different 
audiences, but the language need to be adapted for each 
audience

20

Bij het implementeren van de projectplannen moet nog met twee andere 
zaken rekening worden gehouden.

 

Ten eerste moet een effectieve analyse van belanghebbenden uitgevoerd 
worden die de basis zal vormen voor de verspreidings- en 
duurzaamheidsstrategieën. Belanghebbenden moeten geïdentificeerd, 
geïnventariseerd en onderzocht worden ten aanzien van hun belang in het 
project en van het belang voor het succes, de verspreiding en de 
duurzaamheid van het project.

 

Ten tweede moet ervoor worden gezorgd dat de taal die voor de 
projectresultaten wordt gebruikt begrijpelijk is voor de belanghebbenden. Dit 
kan ook betekenen dat rekening gehouden moet worden met de 
(organisatorische en sociale) cultuur van de belanghebbenden.



Administrative & 
financial management

The Budget
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Het succesvol runnen van een project omvat twee aspecten. Het eerste, dat 
reeds besproken werd, is de implementatie ervan. 

Het tweede, dat in dit deel besproken zal worden, is het financieel beheer. 

 

Een fundamenteel principe van alle Europese projecten is dat alle partners in 
gelijke mate verantwoordelijk zijn voor het goede financiële beheer van het 
project – van het begin tot het einde. Ieder financieel wanbeheer (of slechte 
financiële verslaggeving) door één van de partners kan ernstige gevolgen 
hebben voor de financiën van alle partners.



Key considerations
 Cost-effectiveness
 Eligibility
 Partner activities
 Requested funding
 Co-financing
 Exceptional costs
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Er zijn zes belangrijke kwesties die in overweging genomen moeten worden 
bij het samenstellen en beheren van een budget:

 

Ten eerste, is het budget kosteneffectief? Zijn de partners en activiteiten 
geschikt voor het verwezenlijken van de doelstellingen?

Ten tweede, is het uit te voeren werk correct gebudgetteerd? Zijn de 
activiteiten relevant en komen ze allemaal in aanmerking voor financiering in 
het kader van het project?

Ten derde, speelt iedere partner een passende rol in de verschillende 
activiteiten en is het toegewezen budget gerechtvaardigd?

Ten vierde, zijn de gevraagde fondsen in overeenstemming met de verwachte 
resultaten, de impact en de bijdrage aan de prioriteiten van het programma? 
Plaats uzelf in de schoenen van de beoordelaar en vraag u af of u het zou 
financieren.

Ten vijfde, als het project een element van cofinanciering heeft, hebt u dan 
een ‘alternatief budget’ opgesteld dat toont hoe deze financiën verkregen 
zullen worden?

Ten zesde, als er uitzonderlijke kosten zijn, hebt u deze dan volledig 
gerechtvaardigd? Waarom zijn deze nodig?



Eligibility criteria (1)
 Eligibility criteria are built on the principle of the 

efficiency of the work
the right cost to achieve a particular goal
 cost-objective connections must be clearly 

demonstrated
 resources should be properly sized and 

proportioned
 VAT is an eligible cost, per partner
but only if the partner can prove that it cannot recover it.
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De financieringscriteria worden op een aantal verschillende plaatsen 
vastgesteld binnen een Programmaoproep. Ze zijn te vinden in de 
Programmaleidraad, in de Algemene Uitnodiging voor het indienen van 
voorstellen en/of in de Administratieve en Financiële Bepalingen. Alleen 
budgettaire elementen die geacht worden in aanmerking te komen voor het 
werk, worden gefinancierd. Het uitgangspunt is dat aangetoond moet worden 
dat het uitgevoerde werk het gevraagde budget rechtvaardigt voor de 
precieze budgettaire categorieën die overeengekomen werden. Bijvoorbeeld: 
in het kader van Erasmus+ worden de personeelskosten (dagelijks voor de 
categorie personeel) uitsluitend toegewezen aan iedere afzonderlijke 
Intellectuele Output (IO). De personeelsactiviteiten voor de ene IO kunnen 
niet aangevoerd worden voor een andere IO.

 

De btw wordt als een in aanmerking komende kost per partner beschouwd, 
maar uitsluitend als de partner kan bewijzen dat de btw niet nationaal 
teruggevorderd kan worden. Dus de btw kan uitsluitend als een uitgave 
worden aangevoerd als de partner niet bij de btw geregistreerd is.



Eligibility criteria (2)
 Direct link
 Fully necessary
 Reasonable & justified
 Only during the project lifetime
 Supported by beneficiary needs
 Identifiable & verifiable
 Participating countries
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Met betrekking tot kosten moet aangetoond worden dat ze:

 

rechtstreeks verband houden met het voorwerp van de oproep en deel 
uitmaken van het geraamde budget;

nodig zijn voor de implementatie van het project;

redelijk, gerechtvaardigd en consistent zijn ten aanzien van het principe van 
een gezond financieel beheer;

gemaakt worden tijdens de levensduur van het project (niet één minuut ervoor 
of erna);

werkelijk ondersteund worden door de begunstigden en hun behoeften;

Identificeerbaar en controleerbaar zijn (voor iedere kost moet een bewijs 
voorgelegd kunnen worden, zoals kwitanties), en uitsluitend betrekking 
hebben op deelnemende landen die in aanmerking komen voor het 
Programma.



Ineligible costs
 Outside of the contract period
 Silent partner costs
 Banking costs
 Costs from other projects
 Unjustified costs
 Things not directly related to the project
 Purchase at the end of renting
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Voorbeelden van kosten die niet in aanmerking komen zijn: kosten die 
gemaakt worden buiten de contractuele periode, kosten voor het voorbereiden 
en het ontwerpen van het project en alle kosten die gedragen worden door 
stille partners; kosten voor het openen van bankrekeningen, kosten met 
betrekking tot inkomsten uit kapitaal / geïnvesteerd kapitaal, schulden en 
rente-uitgaven, voorzieningen voor mogelijke toekomstige verliezen of 
verplichtingen, andere verschuldigde interesten, dubieuze vorderingen, 
wisselkoersverliezen; kosten die werden aangegeven en gemaakt in verband 
met andere projecten die reeds gefinancierd werden door andere bronnen, in 
het bijzonder door andere Gemeenschapsfondsen; buitensporig hoge en 
ongerechtvaardigde kosten, de aankoop van activa en alles wat geen 
rechtstreeks verband houdt met het project; de kosten verbonden aan een 
koopoptie aan het einde van een huur of leasing



Co-financing
EU provides a proportion of the total project cost as a 
grant

The remaining proportion is obtained by the project 
from other sources (i.e. co-financed). For example:
Partner own funds
Additional (non EU) grant
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Verschillende programma-oproepen hebben verschillende regelingen met 
betrekking tot cofinanciering.

Bij een financiering die niet 100% is (d.w.z. geen cofinanciering), gaan de 
verhoudingen over het algemeen van 50:50 tot 80:20. Bijvoorbeeld: een 
project dat € 180.000 kost en dat voor 80% gecofinancierd wordt, betekent 
dat de EU-subsidie € 150,000 zou bedragen en dat de ‘externe’ 
(cofinancierings-) bronnen ermee akkoord gaan € 30.000 te verschaffen.

 

Het is heel belangrijk dat het aandeel van de cofinanciering, waar dit ook 
vandaan komt, niet teruggevoerd kan worden op een vroegere EU-
financiering (bv. een vroegere EU-subsidie). Dit kan zeer belangrijk zijn 
wanneer de sponsor van de cofinanciering zelf op de één of andere manier 
gesteund wordt door de EU.



Direct costs
Costs directly related to the project activities and 
outputs
Staff
Travel and subsistence
Equipment
Subcontracts
Other costs
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Personeel: op ieder ogenblik (dag) kan iedere tewerkgestelde persoon slechts één van de 
taken vervullen die in de oproep zijn omschreven. Bijvoorbeeld: lesgever, onderzoeker, 
beheerder, technicus. Vele EU-programma’s bieden een vastgesteld dagelijks tarief per 
categorie van personeel - die vaak verschillend is voor verschillende partnerlanden.

Reis-/verblijfskosten worden normaal gesproken berekend in reële termen of per dag (ook hier 
afhankelijk van de programmavoorschriften). Deze betreffen alleen de reis-/verblijfskosten van 
de medewerkers die voor het project worden ingezet en voor de keren dat ze aan het project 
werken.

De meeste programma’s vragen een bewijs van de uitgaven en reis- en verblijfskosten zoals 
instapkaarten, tickets, hotelrekeningen, aanwezigheidslijsten, enz. Vaak worden er maxima 
vastgesteld naargelang het bezochte land en/of de “afstandscategorie”. In een volledige 
dagvergoeding moet een overnachting inbegrepen zijn.

Uitrustingskosten zijn normaal gesproken beperkt tot een percentage van het totaal 
(gewoonlijk rond de 10%). Voor grote uitrustingsstukken wordt vaak de afschrijving gedurende 
de periode van het project in aanmerking genomen. 

Uitbestedingen (en betalingen) gebeuren vaak door een specifieke partner en worden 
gebruikt om een entiteit buiten het partnerschap te betalen voor het uitvoeren van een 
specifieke taak die niet uitgevoerd kan worden in het kader van het partnerschap (bv. vertaling 
voor een conferentie, drukken van brochures, enz.). Ze zijn normaal gesproken beperkt tot een 
percentage van de totale kostprijs (gewoonlijk rond de 30%). Merk op dat er vaak beperkingen 
zijn in verband met aan wie uitbesteed kan worden: gezinsleden en werknemers van de 
onderneming worden doorgaans uitgesloten. Beheers- en bestuursactiviteiten kunnen niet 
uitbesteed worden.

Andere kosten: Er zijn kosten die rechtstreeks verband houden met het project maar die niet 
in de bovengenoemde categorieën vallen, zoals waarborgen, het produceren van specifieke 
producten, de aankoop van informatiemateriaal, audits, vertalingen, enz.



Indirect costs
Costs incurred by partners in their work on the 
project but which are not directly related to the 
project itself. For example:
Office costs (stationery, copying, etc.)
Postage/telephone costs
Building rates/rental costs
Web hosting costs (of the partner)
Etc.
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Hoewel indirecte kosten over het algemeen vastgesteld worden als een 
percentage van de kosten van het project (gewoonlijk 7%) kan aan partners 
gevraagd worden dat ze hun aanvragen rechtvaardigen als het project ge-
audit wordt.

Deze rechtvaardiging kan ruwweg gebeuren door de ‘kantoorkosten’ van de 
jaarlijkse activiteiten van de partner te berekenen, vervolgens dit getal te 
delen door het aantal werkdagen dat de partner gedurende een jaar actief is 
en tot slot dit ‘dagtarief” te vermenigvuldigen met het aantal personeelsleden 
dat aan het project is toegewezen en het aantal dagen dat ze aan het project 
werken.



Budget categories
 Management & implementation
 Transnational meetings
 Intellectual Outputs
 Multiplier events
 Individual support
 Other costs
Linguistic support
Special needs

29

Verschillende Oproepen zullen verschillende categorieën voor het budget hebben. Daarom is 
het belangrijk om de parameters van de Oproep goed te begrijpen. De getoonde categorieën 
gelden voor het Erasmus+-programma en geven een voorbeeld van welk soort 
rechtvaardigingen zoal verwacht worden:

Managementkosten voorzien in een maandelijks forfaitair bedrag dat gelijk is aan € 500 per 
aanvrager/indiener en € 250 voor partners, met een maximale partnerschapswaarde van € 
2.750 per maand. De categorie vergaderingen voorziet een bijdrage voor reis- en 
verblijfskosten in het kader van partnervergaderingen. De kosten worden standaard berekend 
aan de hand van de cijfers van de “afstandscategorie” die vastgesteld zijn in de financiële 
voorschriften van de Oproep. De maximale partnerschapswaarde is € 23.000 per jaar. 
Individuele ondersteuning voorziet financiering voor de dagelijkse kosten van levensonderhoud 
voor mensen die de specifieke projectevenementen bijwonen. Ze wordt verrekend per 
eenheidskost per dag (p. 120 van de programmaleidraad).

Intellectuele output wordt betaald als werkdagbijdrage en wordt automatisch berekend op 
basis van de nationale formule die voor iedere van de vier verschillende 
personeelscategorieën wordt verstrekt. Vermenigvuldigingsevenementen zijn speciale 
evenementen die door iedere partner georganiseerd worden om de impact van de 
projectoutput te vermenigvuldigen. De maximale partnerschapswaarde is € 30.000 per project. 
Andere kosten zijn alle kosten die in het kader van het project gemaakt moeten worden en niet 
elders gedekt worden. Niet-subsidiabele andere kosten die niet in aanmerking komen zijn 
onder meer visums (deel van beheerkosten), smartphones, kosten voor verspreiding (deel van 
vermenigvuldigingsevenementen), opleiding (deel van beheers- en implementatiekosten), 
gewone uitrusting voor gebruik door partners.

Taalondersteuning is taalondersteuning voor mobiliteit tussen 2 en 12 maanden. Berekend op 
een eenheidskost per dag (p. 120 van de programmaleidraad).

Er kan ondersteuning voor speciale behoeften verstrekt worden voor ALLE kosten in verband 
met een handicap of een speciale behoefte. De waarde wordt berekend op één individuele 
basis en wordt in ieder item gerechtvaardigd.



Example: budget categories & 
activities
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Funding category An example of what can be funded

Project management & 
implementation

Coordination, Communication Tools, 
Promotion ...

Transnational meetings Participation in project meetings (travel, 
accommodation and meals)

Intellectual outputs IT tools, analysis, studies and research ...

Multiplier events Conferences, dissemination events of 
intellectual results

Individual support (Learning, 
Teaching, Training Activities) Intensive Programs, Training and Teaching

Other costs Subcontracting for translation, IT assistance, 
printing, editing ...

Special Needs Eligible costs incurred for the participation of 
people with disabilities

Dit toont hoe verschillende budgettaire categorieën verschillende soorten 
activiteiten kunnen ondersteunen.

De volledige reeks categorieën dragen bij aan de voltooiing van een 
succesvol project.



Example – staff budget
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Dit is een voorbeeld van het formulier met betrekking tot het 
personeelsbudget. 

Merk op dat ieder personeelslid een welomschreven taak heeft tegen een 
gespecificeerd dagtarief. In sommige programma’s mag dezelfde persoon 
verschillende taken vervullen, zolang ze op verschillende dagen worden 
verricht. 

Merk op dat de aangegeven gewerkte dagen ondersteund moeten worden 
door gedetailleerde timesheets met vermelding van de datum, de activiteit en 
de dagen of het deel van de dagen die worden aangegeven …

Projectbeheersoftware zoals AdminProject voorziet gewoonlijk in modules die 
timesheets creëren in het vereiste formaat.



Example – budgets for other 
categories
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Dit is een voorbeeld van elk van de andere categorieën van uitgaven. 

Net zoals alle andere categorieën zullen de aanvragen de gevraagde details 
moeten verstrekken, zoals facturen, ontvangstbewijzen, relevante lijsten, enz.



Example – budget summary for each 
partner 
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Over het algemeen beschikt iedere partner over een overeengekomen budget 
om het werk uit te voeren waarvoor hij werd aangetrokken. 

Dit zal opgenomen worden in de uiteindelijke overeenkomst tussen (in eerste 
instantie) de coördinator en de EU. 

Iedere partner moet dan met de coördinerende partner een individueel 
contract ondertekenen dat, naast de rechten en verantwoordelijkheden van de 
partner en de coördinator, de financiële regelingen specificeert.

 

Naast budgetten voor individuele partners zal het project een gelijkaardig 
totaalbudget hebben. 

De uiteindelijke gevraagde subsidie kan nooit hoger zijn dan het in dit budget 
getoonde bedrag (als de kosten echter lager zijn, kan de subsidie lager zijn) 
Het is vaak mogelijk om kosten tussen categorieën te verplaatsen tot een 
maximaal percentage (afhankelijk van het programma). Dergelijke 
verplaatsingen moeten echter met de EU overeengekomen zijn alvorens 
betalingen worden gedaan.



Monitoring & 
evaluation
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Monitoring en evaluatie zijn twee activiteiten die essentieel kunnen zijn voor 
het succes van een project, zowel voor de resultaten van het project als voor 
de voortzetting ervan na de feitelijke levensduur van het project. 

Er wordt dan ook verwacht dat beide activiteiten opgenomen worden in het 
werkplan van het project.



Monitoring & evaluation –
the distinction

Monitoring
A periodic checking exercise
Helps to see how the project is progressing against 
its aims and objectives

Evaluation
A periodic appraisal exercise
Helps to understand the quality and potential of the 
project

Monitoring is hoofdzakelijk een periodieke controle dankzij welke de 
coördinator en de partners van het project kunnen weten in hoeverre het 
project evolueert in de richting van zijn doelstellingen.

Bij evaluatie gaat het veeleer om een beoordeling die de coördinator en 
partners van het project helpt te begrijpen hoe waardevol en effectief de 
projectresultaten waarschijnlijk zullen zijn.



Two phases of evaluation

Formative – evaluation during the process
Summative – evaluation at the end of the process

A restaurant analogy
Chef frequently tastes food to check progress 
(formative)
Customer tastes food to assess quality (summative)
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Het hele monitoring- en evaluatieproces kan worden opgedeeld in twee fasen: 
in de formatieve fase, die plaatsvindt naarmate het project vordert, kan het 
partnerschap volgen hoe de complexe reeks activiteiten een coherent proces 
vormen. De summatieve fase, die plaatsvindt aan het einde van het proces, 
helpt het partnerschap te begrijpen hoe doeltreffend het werk geweest is (en 
hoe waardevol het voor de toekomst kan zijn).

 

Laten we even een vergelijking maken met een restaurantervaring: tijdens het 
bereiden van een maaltijd proeft de chef regelmatig het eten om de kwaliteit 
te controleren (monitoren) (formatieve evaluatie). Daardoor kunnen 
wijzigingen aangebracht worden om tot een succesvol eindproduct te komen. 
Wanneer hij de maaltijd eet, evalueert de klant het gerecht (summatief), op 
basis van verwachtingen over zaken als smaak, kwaliteit, waarde, enz. 
Toekomstig gedrag (bv. of hij al dan niet zal terugkomen, zal betalen, enz.) - 
dit is de impact - zal gebaseerd zijn op deze evaluatie.

In feite houden de twee evaluatiefasen verband met de verwachtingen van de 
belanghebbende. Een evaluatie kan dus niet uitgevoerd worden in abstracto: 
ze moet steeds plaatsvinden in termen van wat de belanghebbende verwacht 
te zullen ontvangen. De net genoemde analogie illustreert hoe de twee fasen 
werken binnen de context van een restaurant: zowel de chef als de klant 
zullen hun evaluaties baseren op hun verwachtingen (en vroegere ervaring). 
En hun toekomstige gedrag (meer zout toevoegen, nooit terugkeren naar het 
restaurant, enz.) zullen gebaseerd zijn op hun evaluatie.



Formative evaluation

Closely allied to monitoring

Generally uses periodic questionnaires to ask about 
different aspects of the project process

Value:
Provides information about project development
Provides regular project overview
Provides vision
Gives overview to partners
Provides material for future reporting
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De formatieve evaluatie is nauw verbonden met de monitoring: ze gebruikt 
gelijkaardige metingen en gegevens. Ze gebruikt gewoonlijk periodieke 
(viermaandelijkse, zesmaandelijkse?) vragenlijsten om te vragen naar 
verschillende aspecten van het procesproject (op basis van 
werkpakket/thema?). 

De waarde van de formatieve evaluatie is dat zij informatie verstrekt over de 
ontwikkeling/vooruitgang van het project en tevens een ‘momentopname’ 
biedt. 

Ze biedt de partners eveneens een regelmatig overzicht van het project in zijn 
geheel en suggereert welke zaken niet volledig duidelijk zijn. 

De formatieve evaluatie kan partners helpen om het ‘grote geheel’ te zien en 
te zien waar ze ‘ingesloten’ zijn. 

Ze is ook een waardevolle tool om nuttige gedachten/ideeën te verstrekken 
voor toekomstige rapportering.



Summative evaluation

What did users think?

Match evaluation to expectations
Before/after evaluation process
Match project outputs to user needs

A judgement made by the user about the degree to 
which the project and its outputs match his or her 
needs.

38

De summatieve evaluatie helpt het partnerschap te begrijpen wat gebruikers 
van het werk denken. Het is een beoordeling van de gebruiker over de mate 
waarin het project en zijn output beantwoorden aan zijn of haar behoeften. 
Wat zij denken (evaluatie) is evenwel geen abstract gegeven; het wordt 
gelinkt aan wat ze verwachten. 

De summatieve evaluatie is dus vrijwel een ‘voor/na-evaluatie’: ten eerste, wat 
wordt er verwacht; ten tweede, hoe beantwoordt wat we gedaan hebben aan 
de verwachtingen? 

Merk op dat de verwachtingen van gebruikers een grote rol spelen in de 
behoeften van gebruikers. 

De initiële beoordeling van de behoeften speelt inderdaad een belangrijke rol.



Summative methodologies

Any method to assess the degree of match between 
users’ experience of the product with their needs and 
expectations.

For example:
Before/after questionnaires
Discussion groups
Interest measures
Performance measures
‘tests’
Understanding
Ability to pass on knowledge (‘Generativity’)
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Summatieve methodologiëen zijn zeer subjectief van aard, hoewel in 
specifieke gevallen meer objectieve methodologieën gebruikt kunnen worden 
(bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat zich inschrijft voor een opleiding, de 
resulterende inkomsten, het vermogen van een belanghebbende om zijn 
nieuwe vaardigheden te gebruiken om anderen te ‘trainen’, enz). 

Welke maatregelen ook genomen worden, het is belangrijk om vóór en na de 
activiteit naar de ‘toegevoegde waarde’ van de projectactiviteit te peilen. 

Groepsmethoden (zoals discussiegroepen of panelvergaderingen) moeten 
echter nauwgezet gemonitord worden om ervoor te zorgen dat de verkregen 
subjectieve maatregelen niet beïnvloed worden door meer assertieve leden 
van de groep of zelfs door de groepsleider.



Evaluation benefits
From monitoring and formative evaluation
Successfully executed project
Effective, on time and within budget
Strong partnership
Partners working together, supplementing and complementing each other
Identifies and modifies effective practices
Foundation for strategic planning

From summative evaluation
Involves stakeholders
Demonstrates impact
Identifies strengths
Provides documentation for performance/funding 
reports
Produces credibility and visibility
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Om doeltreffend te zijn zou iedere partner zich moeten ‘opgeven voor’ de monitoring- en 
evaluatieactiviteiten van het project. Het proces helpt het partnerschap om zich te ontwikkelen 
als groep, een algemeen overzicht over het project te behouden, op schema te blijven met wat 
beloofd werd - zo onder meer met de resultaten, werkpakketactiviteiten, doelstellingen, en de 
impact & Europese toegevoegde waarde, - waarde toe te voegen aan wat beloofd werd en 
doeltreffende projectrapporten te produceren.
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