
 

 

 

 

 

 

Bijlage 3: werkdocument award criteria Erasmus + : Youth in Action - Key Action 3 
Jeugddialoog 

 

Projectnummer  Score EXP 1 EXP 2 CON 

Aanvrager  Relevantie    

Expert 1  

 

Kwaliteit    

Expert 2  

 

Impact en 

disseminatie 

   

Consolidator  

Totaal 

   

 

Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten projecten minstens 60 punten krijgen in 

totaal én moeten ze minstens de helft van de maximum punten scoren op elk van de 

onderdelen. 

 

 

RELEVANTIE VAN HET PROJECT    SCORE:    punten (max. 30 punten) 

 

- De relevantie van het voorstel voor de doelstellingen van de Actie  

- De relevantie van het voorstel voor de behoeften en doelstellingen van de 

deelnemende organisaties en van de individuele deelnemers; 

- De mate waarin het voorstel deelnemers in staat stelt leerresultaten van hoge 

kwaliteit te behalen; 

- De mate waarin het voorstel de capaciteiten van deelnemende organisaties 

versterkt; 

- De mate waarin jongeren met mindere kansen betrokken zijn bij het project. 

 

 

KWALITEIT VAN HET PROJECTONTWERP EN DE PROJECTUITVOERING  

SCORE:    punten (max 40 punten) 

 

- De duidelijkheid, volledigheid en kwaliteit van alle fases van het projectvoorstel 

(voorbereiding, uitvoering van de activiteiten en follow-up); 

- De consistentie tussen de projectdoelstellingen en de voorgestelde activiteiten; 

- De kwaliteit van de praktische organisatie, management en ondersteuning;



 

 

 

 

 

 

Met de steun van 

 

- De kwaliteit van de niet-formele, participatieve leermethoden die worden 

voorgesteld en de actieve betrokkenheid van jongeren in alle fases van het project; 

- De geschiktheid van maatregelen om deelnemers te selecteren voor en/of te 

betrekken bij de activiteiten; 

- De mate waarin relevante besluitvormers (beleidsmakers, deskundigen op het 

gebied van jeugdzaken en vertegenwoordigers van overheidsinstanties die bevoegd 

zijn voor jeugdzaken enzovoort) bij het projectvoorstel betrokken zijn. 

- Indien van toepassing, de kwaliteit van samenwerking en communicatie tussen de 

deelnemende organisaties, maar ook met andere relevante belanghebbenden. 

 

 

VERSPREIDING EN IMPACT     SCORE:    punten (max. 30 punten) 

 

- De kwaliteit van maatregelen om de projectresultaten te evalueren. 

- De potentiële effecten van het project: 

o op deelnemers en deelnemende organisaties tijdens en na afloop van het 

project; 

o buiten de organisaties en personen die rechtstreeks deelnemen aan het 

project, op lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees niveau. 

- De geschiktheid en kwaliteit van maatregelen met het oog op de verspreiding van 

de projectresultaten binnen de deelnemende organisaties en daarbuiten 

- Voor zover van toepassing, de mate waarin het voorstel beschrijft hoe 

geproduceerde documenten, materiaal en media vrij toegankelijk worden gemaakt 

en gepromoot onder open licenties en zonder onevenredige beperkingen op te 

leggen. 
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