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Subsidieberekening voor projecten 
met een E+-accreditatie 
Algemeen 
Het totale budget in 2022 voor activiteiten met E+-accreditaties is € 550.000, inclusief € 155.000 voor 

inclusie- en exceptionele kosten. 

Een project duurt in principe 15 maanden, eventueel na 12 maanden te verlengen tot 24 maanden.  

Praktisch 

Landen 

In de subsidieaanvraag kies je eerst voor programma- of partnerlanden. Weet je al waar je naartoe 

trekt en waar je partners vandaan komen, zet dat dan in een bijlage bij de subsidieaanvraag. Op die 

manier is de inschatting van je budget realistischer. 

Targets en budget 

Verder in de subsidieaanvraag duid je targets aan, het aantal deelnemers in activiteiten. Daarbij geef 

je aan voor hoeveel van de deelnemers je welke inclusie- en exceptionele kosten nodig hebt. Opteer 

je voor de inclusiekosten in de budgetcategorie ‘exceptionele kosten’, geef dan een realistische 

berekening mee van die ingeschatte kosten. Neem contact op met een JINT-stafmedewerker om de 

kosten te overlopen. 

Aan de inclusie- en exceptionele kosten kan je tot 12 maanden ver in de loop van het project nog 

wijzigingen aanbrengen, bv. er gaat een extra inclusiedeelnemer (niet) mee. Ook hier, neem contact 

op met een JINT-stafmedewerker om de kosten te overlopen. 

In je subsidieaanvraag zie je geen berekend budget, enkel voor inclusie- en exceptionele kosten zie je 

euro’s. JINT berekent op basis van gemiddelden een geschat budget voor je activiteit(en). Je ontvangt 

een voorschot gebaseerd op je geschatte subsidie. 

Op eindverslagniveau wordt nagegaan welke targets, activiteiten en deelnemers, er effectief gehaald 

zijn en hoeveel de en inclusie- en exceptionele kosten bedragen. Zo wordt de uiteindelijke subsidie 

vastgelegd en het saldo berekend. 
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Voor de berekening van je geschatte budget baseert JINT zich op je targets, de gemiddelde 

budgetten per budgetcategorie en gemiddelde distance band voor de reiskosten. Gaf je al een locatie 

op voor de activiteit en de landen van je partners, kunnen we dat laatste zeker beter inschatten. 

Verder is er een budgetopbouw waarbij iedere organisatie met een accreditatie € 15.800 (minimum 

grant) krijgt, tenzij de targets omgezet naar subsidies voor minder dan € 15.800 blijken te zijn.  

Bovenop dat basisbedrag komt een bedrag dat rekening houdt met de prioriteiten/thema’s van je 

activiteit(en) (qualitative performance and policy priorities and thematic areas). In de toekomst 

wordt er rekening gehouden met de mate waarin je het goedgekeurde activiteitenplan en de 

ingediende targets haalt (qualitative performance). Daarom is het belangrijk om realistische targets 

voorop te stellen. 

Om de kwaliteit en de haalbaarheid van de aangevraagde targets te verzekeren kan JINT het 

overgebleven deel van het budget verdelen over de verschillende subsidieaanvragen. 

Let op! 

Weet je dat er toch inclusiedeelnemers meegaan, vraag dan binnen de eerste 12 maanden vanaf de 

start van je project inclusie- en/of exceptionele kosten aan.  

Neem daarvoor zeker contact op met een JINT-stafmedewerker. 

Let op! 

Gaan er uiteindelijk, op eindverslagniveau, minder deelnemers mee, wordt je subsidie evenredig 

gereduceerd. 
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Bijlage: template for rules of budget 
allocation Erasmus+ Youth Accreditation 
 

National Agency JINT vzw - BE05 

Field Erasmus+ Youth 

Call year 2022 

 

Total budget available for 

allocation 
At least € 550.000 

 

The budget is apportioned to applicable allocation criteria in the following way: 

Minimum grants  At least € 175.000 

Qualitative performance and policy 

priorities and thematic areas 
At least € 220.000  

Geographical balance 

At least € 0 

Method:  

 

Exceptional costs € 155.000  

 

 


