INFORMATIE
VOORBEREIDEND BEZOEK
DEELNEMER MET EEN FUNCTIEBEPERKING
DOELSTELLING
Het voorbereidend bezoek geeft de mogelijkheid aan een geselecteerde deelnemer met een
functiebeperking (leerling in een KA102/KA116, een student in een KA103/KA107) om na te
gaan op de geplande mobiliteit haalbaar is (bv. toegankelijkheid van gebouwen, vervoer ter
plaatse, deelname aan lessen, uitvoeren van activiteiten op de werkvloer, … Ook kunnen met
de toekomstige ontvangende organisatie afspraken gemaakt worden over de geplande
mobiliteit (bv. welke ondersteuning en/of faciliteiten krijgt de deelnemer).
Indien vereist kan de deelnemer ook vergezeld worden door een begeleider.

FUNCTIEBEPERKING
Onder ‘functiebeperking’ verstaat Epos: Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van
een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale,
psychische, lichamelijke of zintuigelijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en
persoonlijke en externe factoren.
Een attest hierover van een daartoe bevoegde instantie of arts moet bij de aanvraag voor een
voorbereidend bezoek gevoegd worden.

DUURTIJD
Het voorbereidend bezoek duurt maximaal 5 dagen (reisdagen inclusief).

FINANCIERING
Voor de reis- en verblijfkosten (zowel van de deelnemer als van de eventuele begeleider) wordt
een forfaitaire vergoeding ter beschikking gesteld.
Reisbudget
De forfaitaire vergoeding is afhankelijk van de afstand in vogelvlucht tussen de zendende
organisatie en de ontvangende organisatie. Voor het bepalen van de afstand wordt gebruik
gemaakt van de Erasmus+ Distance Calculator.
AFSTAND

FORFAITAIR BEDRAG PER PERSOON

tussen 10 en 99 km

€20

tussen 100 en 499 km

€180

tussen 500 en 1999 km

€275

tussen 2000 en 2999 km

€360
€530

tussen 3000 en 3999 km
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tussen 4000 en 7999 km

€820

8000 km en meer

€1500

Verblijfsbudget
De forfaitaire verblijfsvergoeding (te gebruiken voor accommodatie, maaltijden, …) is afhankelijk
van de duurtijd en van het bestemmingsland.
BESTEMMINGSLAND
Denemarken, Finland, Ierland, IJsland,
Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen,
Verenigd Koninkrijk, Zweden
Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland,
Italië, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal,
Spanje
Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië,
Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Servië,
Slovakije, Slovenië, Tsjechië, Turkije,
Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië

FORFAITAIRE VERGOEDING PER DAG
€135

€120

€60

Betaling
Na ondertekening van de overeenkomst door beide partijen wordt 80% van het budget als
voorschot uitbetaald. Het saldo wordt uitbetaald na goedkeuring van het verslagformulier.

TIMING
U dient de aanvraag in ten laatste 4 weken vóór de beoogde vertrekdatum (gescande versie
van het ondertekende aanvraagformulier + het attest opsturen naar info@epos-vlaanderen.be).
U hoort ten laatste 1 week na indiening of de aanvraag geselecteerd werd voor betoelaging.
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