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1.

Γενικές Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Βασικοί
στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της
απασχολησιμότητας και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης,
κατάρτισης και νεολαίας.
Το Erasmus+ είναι η συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ1
στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ για πρώτη
φορά, περιλαμβάνεται ο τομέας του αθλητισμού. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει επτά
έτη και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή, είναι
αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα δαπανών,
αντανακλώντας τη δέσμευση της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς. Ο
προϋπολογισμός για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Νεολαία καταλαμβάνει
το 77.5% του συνολικού προϋπολογισμού για το πρόγραμμα.
Πιο συγκεκριμένα τo Erasmus+ θα υποστηρίξει:
ευκαιρίες για σπουδές, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή
εθελοντισμού στο εξωτερικό
το προσωπικό του τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
για να διδάξει ή να επιμορφωθεί στο εξωτερικό
τη διευκόλυνση εγγύησης δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές για τη
χρηματοδότηση των σπουδών τους σε άλλη χώρα
ανταλλαγές, συνεργασία και δημιουργία ικανοτήτων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και στον τομέα της νεολαίας σε όλο τον κόσμο
την ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και τη χρήση των ΤΠΕ
συμμαχίες γνώσης και τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση
των ελλείψεων σε δεξιότητες και την προώθηση της επιχειρηματικότητας
με τη βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και των προσόντων μέσω της
συνεργασίας μεταξύ των κόσμων της εργασίας και της εκπαίδευσης
στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των
οργανώσεων νεολαίας με συμμαθητές σε άλλες χώρες τόσο στο δικό τους
τομέα όσο και σε άλλους τομείς, προκειμένου να προωθηθεί η βελτίωση της
ποιότητας και η καινοτομία
την αναγνώριση των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
αποκτήθηκαν εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος
την εκμάθηση γλωσσών
1

Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, 2. Πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση», 3. Πρόγραμμα Erasmus
Mundus, 4. Πρόγραμμα Tempus, 5. Πρόγραμμα Alfa, 6. Πρόγραμμα Edulink, 7. Προγράμματα
συνεργασίας με βιομηχανικές χώρες στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης
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τη διδασκαλία και την έρευνα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
πρωτοβουλίες για την προώθηση της καινοτομίας στην παιδαγωγική, και
την προοδευτική μεταρρύθμιση της πολιτικής σε εθνικό επίπεδο μέσω
προσδοκώμενων πρωτοβουλιών.

Το πρόγραμμα Erasmus+ συμβάλλει στην επίτευξη:
των
στόχων
της
στρατηγικής
«Ευρώπη
2020»,
συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου της που αφορά
την εκπαίδευση
των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή
συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ
2020»), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων σημείων
αναφοράς
της βιώσιμης ανάπτυξης των χωρών εταίρων στον τομέα της
Στόχοι
ανώτατης εκπαίδευσης
των συνολικών στόχων του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)
του στόχου της ανάπτυξης ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό,
και ιδίως στον μαζικό αθλητισμό, σύμφωνα με το πρόγραμμα
εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό
της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών σύμφωνα με το άρθρο 2 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιλέξιμες Χώρες
Το Erasmus+ υλοποιείται στις εξής χώρες:
Χώρες του Προγράμματος

Οι ακόλουθες χώρες μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του
προγράμματος Erasmus+:
Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
Χώρες του προγράμματος που δεν αποτελούν μέλη της ΕΕ:
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ισλανδία, Λιχτενστάιν ,
Νορβηγία, Τουρκία.
Χώρες Εταίροι

Οι χώρες εταίροι μπορούν να συμμετέχουν σε ορισμένες δράσεις του
προγράμματος, βάσει ειδικών κριτηρίων ή προϋποθέσεων και χωρίζονται σε
περιφέρειες.(Δες Επιλέξιμες Χώρες 1.3.2 στον αναλυτικό Οδηγό του Προγράμματος
Erasmus+)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη συμμετοχή
(συμμετέχοντες και επιλέξιμες χώρες) σε αυτό παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στον
Μέρος Πρώτο του Οδηγού του Προγράμματος Erasmus+, όπου γίνεται γενική
επισκόπηση του προγράμματος.
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2.

Οι Βασικές Δράσεις του Erasmus+

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ υλοποιούνται 3 Βασικές Δράσεις (ΒΔ) για
την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:
1. Βασική Δράση 1 (ΒΔ1): Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων
2. Βασική Δράση 2 (ΒΔ2): Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών
πρακτικών
3. Βασική Δράση 3 (ΒΔ3): Υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση των ορθών
πρακτικών
Μέσα από τις τρεις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί θα επιτευχθούν οι στόχοι του
προγράμματος στους πέντε κύριους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
(σχολική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τριτοβάθμια
εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση) καθώς και στον
τομέα της νεολαίας. Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις σε επίπεδο τομέων
μπορείτε να βρείτε στο Μέρος Δεύτερο του Οδηγού του Προγράμματος Erasmus+.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα σχέδια και οι δραστηριότητες των
Βασικών Δράσεων, οι συμμετέχοντες οργανισμοί, προθεσμίες υποβολής αίτησης,
στοιχεία για τη χρηματοδότηση και τις επιλέξιμες δαπάνες. Για περισσότερες
πληροφορίες για τις Βασικές Δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια του
προγράμματος Erasmus+ παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο Μέρος Τρίτο του
Οδηγού του Προγράμματος Erasmus+.

2.1. Βασική Δράση 1 (ΒΔ1): Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων
2.1.1. Σχέδια κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
2.1.1α. Σχέδιο κινητικότητας για φοιτητές και προσωπικό της Ανώτατης/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Επιλέξιμες δραστηριότητες
Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης: η περίοδος φοίτησης στο εξωτερικό πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών
του σπουδαστή που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ενός σύντομου κύκλου σπουδών ή στην απόκτηση
πτυχίου πρώτου κύκλου (πτυχίο bachelor ή ισοδύναμο), δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακός ή ισοδύναμος
τίτλος ) και τρίτου κύκλου (διδακτορικός τίτλος).
2
Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) στο εξωτερικό σε
επιχείρηση ή οποιονδήποτε άλλο συναφή χώρο εργασίας: θεωρούνται επιλέξιμες επίσης περίοδοι
πρακτικής άσκησης σε χώρους εργασίας του εξωτερικού κατά τη διάρκεια σπουδών σύντομου, πρώτου,
δεύτερου και τρίτου κύκλου και εντός ενός έτους κατ' ανώτατο όριο μετά την αποφοίτηση του φοιτητή.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι περίοδοι πρακτικής άσκησης από θέση βοηθού για τους
εκπαιδευόμενους καθηγητές. Όπου είναι εφικτό, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του φοιτητή. Η κινητικότητα των φοιτητών αφορά
οποιονδήποτε θεματικό τομέα/ακαδημαϊκό κλάδο.
Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία: επιτρέπει στα μέλη του διδακτικού προσωπικού των
ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή του προσωπικού επιχειρήσεων να διδάσκουν σε
συνεργαζόμενα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού. Η διδασκαλία αφορά
οποιονδήποτε θεματικό τομέα/ακαδημαϊκό κλάδο.
Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση: στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού και μη
διδακτικού προσωπικού των ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να έχει τη
μορφή προγραμμάτων κατάρτισης στο εξωτερικό (εκτός των συνεδρίων), παρακολούθησης
εργασιών/περιόδων παρατήρησης/επιμόρφωσης σε συνεργαζόμενα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή οργανισμό στο εξωτερικό.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες των χωρών του προγράμματος χορηγούν στους αιτούντες
επιχορήγηση για συγκεκριμένο αριθμό δραστηριοτήτων κινητικότητας, έως τον ανώτατο αριθμό που
έχει ζητήσει ο αιτών σύμφωνα πάντα με τους κανόνες χρηματοδότησης που ισχύουν για τις
δραστηριότητες κινητικότητας. Για σχέδια κινητικότητας με χώρες εταίρους παρέχεται χωριστή
επιχορήγηση.

2

Συμμετέχοντες οργανισμοί
Ο αριθμός των οργανισμών στο έντυπο της αίτησης είναι ένας (ο αιτών).
Αιτών: Είτε ένα μεμονωμένο ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κάτοχος του Χάρτη
Erasmus για την Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE), είτε ένας συντονιστής; εθνικής
κοινοπραξίας κινητικότητας (στον οποίο έχει απονεμηθεί πιστοποιητικό κοινοπραξίας/ομίλου
3
κινητικότητας ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ) εγκατεστημένο σε χώρα του
προγράμματος.
Συμμετέχοντες: τουλάχιστον δύο οργανισμοί από διαφορετικές χώρες του προγράμματος
(τουλάχιστον ένας οργανισμός αποστολής και τουλάχιστον ένας οργανισμός υποδοχής).
Για σχέδια κινητικότητας με συμμετοχή χωρών εταίρων, ελάχιστο απαιτούμενο είναι ένας
οργανισμός από χώρα του προγράμματος και ένας από επιλέξιμη χώρα εταίρο.

Προθεσμία
υποβολής αίτησης

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι αιτούντες πρέπει να
υποβάλουν την αίτησή
τους για επιχορήγηση
έως τις 2 Φεβρουαρίου
στις
12:00
(ώρα
Βρυξελλών) για τα σχέδια
που
αναμένεται
να
ξεκινήσουν
την
1η
Ιουνίου του ίδιου έτους.

Για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας
1. Επιχορήγηση για κάλυψη οργανωτικών αναγκών: μοναδιαίο
κόστος ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων
2. Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες: πραγματικές ανάγκες
(100% επιλέξιμων δαπανών)
3. Ειδικές κατηγορίες κατ’ εξαίρεση δαπανών
Προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση τόσο για την κινητικότητα
φοιτητών όσο και του προσωπικού

Η πρακτική άσκηση μεταξύ των χωρών του προγράμματος και χωρών εταίρων δεν προβλέπεται για το 2017
Οι οργανισμοί που δεν διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό κοινοπραξίας/ομίλου κινητικότητας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το εν λόγω πιστοποιητικό εξ ονόματος μιας
κοινοπραξίας/ενός ομίλου κινητικότητας ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης σχεδίου κινητικότητας.
3
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο κινητικότητας για φοιτητές και προσωπικό της Ανώτατης/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούμε
όπως ανατρέξετε στον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ ή/και όπως απευθυνθείτε στο Γραφείο Προγράμματος ERASMUS+ του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.

2.1.1β. Σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευομένους και προσωπικό ΕΕΚ
Επιλέξιμες δραστηριότητες
Πρακτική άσκηση εκπαιδευόμενων ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής
εξωτερικό ανώτατης διάρκειας 12 μηνών*
Πρακτική άσκηση εκπαιδευόμενων ΕΕΚ σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό*
Ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας/κατάρτισης στο εξωτερικό
Επιμόρφωση προσωπικού στο εξωτερικό

Συμμετέχοντες οργανισμοί
εκπαίδευσης στο

*Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας ορίζεται εντός του πλαισίου ποιότητας που έχει προσυμφωνηθεί
από τους οργανισμούς αποστολής και υποδοχής, οι οποίοι διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ποιότητας
για τη δραστηριότητα και συνυπογράφουν και μια «συμφωνία μάθησης».

Αιτών: Είτε ένας οργανισμός ΕΕΚ που αποστέλλει εκπαιδευόμενους και προσωπικό στο
εξωτερικό είτε ο συντονιστής μιας εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας
Συμμετέχοντες: οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ορίζεται ως οργανισμός ΕΕΚ) ή οποιοσδήποτε
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.
Κάθε οργανισμός πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος.
Χωρίς χάρτη ΕΕΚ:
Στην περίπτωση σχεδίων που υποβάλλονται από εθνική κοινοπραξία κινητικότητας, όλα τα μέλη της
κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα του προγράμματος και να προσδιορίζονται κατά
την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. Μια κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις
οργανισμούς ΕΕΚ.
Με χάρτη ΕΕΚ:
Στην περίπτωση σχεδίων που υποβάλλονται από εθνική κοινοπραξία κινητικότητας που διαθέτει χάρτη
ΕΕΚ, οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής πρέπει να είναι από διαφορετικές χώρες.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για τα επιλεγμένα σχέδια εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων:
τον αριθμό και τη διάρκεια των περιόδων κινητικότητας για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση
τον συνολικό εθνικό προϋπολογισμό που διατίθεται για τη δράση κινητικότητας

τις προηγούμενες επιδόσεις του αιτούντα όσον αφορά τον αριθμό των περιόδων κινητικότητας, την
ποιοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων και την ορθή οικονομική διαχείριση, εφόσον ο αιτών έχει
λάβει παρόμοια επιχορήγηση στο παρελθόν

Επιλέξιμες δαπάνες
1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
- Για αποστάσεις ταξιδιού από 10 έως 99χλμ:20 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 100 έως 499χλμ:180 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 500 έως 1.999χλμ:275 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 2.000 έως 2.999χλμ: 360 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 3.000 έως 3.999χλμ: 530 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 4.000 έως 7.999χλμ: 820 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 8.000 ή περισσοτέρων: 1300 ευρώ/ συμμετέχοντα
2. Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
(ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων)
έως και τον 100ό συμμετέχοντα: 350 ευρώ/ συμμετέχοντα/

4. Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες: πραγματικές δαπάνες
-100% των επιλέξιμων δαπανών
5. Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατά εξαίρεση (για νέους με λιγότερες ευκαιρίες): πραγματικές
δαπάνες
Δαπάνες χρηματικής εγγύησης: 75% των επιλέξιμων δαπανών
Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών
Ακριβές δαπάνες ταξιδιού: μέχρι 80% των επιλέξιμων δαπανών
Πρόσθετη χρηματοδότηση προβλέπεται για την κινητικότητα τόσο εκπαιδευομένων ΕΕΚ όσο και
προσωπικού ΕΕΚ. Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η
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+ πέραν του 100ού συμμετέχοντα: 200 ευρώ/ επιπλέον συμμετέχοντα
3. Επιπλέον οικονομική ενίσχυση για υψηλές δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης:
Για δαπάνες εσωτερικού ταξιδιού που υπερβαίνουν τα 225 ευρώ: 180EUR ανά
συμμετέχοντα(συμπεριλαμβανομένων των συνοδών) ανά ταξίδι μετ’ επιστροφής.

δραστηριότητα.

Προθεσμία υποβολής αίτησης
Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 2 Φεβουαρίου στις
12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ 1 Ιουνίου και 31
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
ης

ης

Οι Εθνικοί Οργανισμοί μπορούν να διοργανώσουν δεύτερο γύρο αιτήσεων αν η χρηματοδότηση
παραμείνει αχρησιμοποίητη. Σε αυτή την περίπτωση θα ισχύσουν οι κανόνες που καθορίζονται στο
παρόν οδηγό και οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους για επιχορήγησης έως τις 4
Οκτωβρίου στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ της
1 Ιανουαρίου και της 31 Μαΐου του επόμενου έτους.
ης

ης

2.1.1γ. Σχέδιο κινητικότητας για προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Κινητικότητα προσωπικού:
Ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας: δίνει τη δυνατότητα
σε εκπαιδευτικούς ή σε άλλο προσωπικό σχολικής
εκπαίδευσης να διδάξουν σε συνεργαζόμενο σχολείο του
εξωτερικού.
● διαρθρωμένα προγράμματα μαθημάτων ή δραστηριότητες
κατάρτισης στο εξωτερικό: υποστηρίζουν την
επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων, των διευθυντών
σχολείων και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού
● παρακολούθηση εργασίας: παρέχει την ευκαιρία σε
δασκάλους, διευθυντές σχολείων και στο υπόλοιπο
σχολικό προσωπικό να περάσουν μια περίοδο στο
εξωτερικό σε ένα σχολείο εταίρο ή σε κάποιον συναφή
οργανισμό, ο οποίος δραστηριοποιείται στο πεδίο της
σχολικής εκπαίδευσης

Αιτών: είτε σχολείο το οποίο αποστέλλει προσωπικό του στο εξωτερικό (μεμονωμένη αίτηση) είτε ο συντονιστής μιας εθνικής κοινοπραξίας
κινητικότητας (αίτηση κοινοπραξίας). Οι ιδιώτες δεν μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση για επιχορήγηση.
Συμμετέχοντες:
Ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας:
Οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής πρέπει να είναι σχολεία (δηλαδή, ιδρύματα που παρέχουν γενική, επαγγελματική ή τεχνική εκπαίδευση
σε οποιοδήποτε επίπεδο από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
Επιμόρφωση προσωπικού:
Οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι σχολείο.
Οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι: σχολείο ή κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου καταρτίζεται σύμφωνα με τους
κανόνες χρηματοδότησης (Δείτε επιλέξιμες δαπάνες)

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 2 Φεβρουαρίου στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που
αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ 1 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας είναι διακρατική και περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανισμούς (τουλάχιστον έναν οργανισμό αποστολής
και τουλάχιστον έναν οργανισμό υποδοχής) από διαφορετικές χώρες. Στην περίπτωση σχεδίων που υποβάλλονται από εθνική κοινοπραξία
κινητικότητας, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα του προγράμματος. Μια κοινοπραξία πρέπει να
περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 οργανισμούς (τον συντονιστή και τουλάχιστον δύο σχολεία). Τα σχολεία που συμμετέχουν στην κοινοπραξία
πρέπει να συνδέονται από οργανωτική άποψη με τον οργανισμό που ενεργεί ως συντονιστής της κοινοπραξίας.

ης

Οι εθνικές μονάδες μπορούν να διοργανώσουν ένα δεύτερο γύρο αιτήσεων , αν η χρηματοδότηση παραμένει αχρησιμοποίητη. Σε αυτή την
περίπτωση θα ισχύσουν οι κανόνες που καθορίζονται στο παρόν οδηγό και οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους για επιχορήγησης
έως τις 4 Οκτωβρίου στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1 Ιανουαρίου και της 31 Μαϊου του
ης

ης
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επόμενου έτους.

Επιλέξιμες δαπάνες
1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 10 εως 99 χλμ.:20 EUR ανά συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 100 έως 499χλμ:180 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 500 έως 1.999χλμ:275 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 2.000 έως 2.999χλμ: 360 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 3.000 έως 3.999χλμ: 530 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 4.000 έως 7.999χλμ: 820 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 8.000 ή περισσοτέρων: 1300 ευρώ/ συμμετέχοντα
2. Επιπλέον οικονομική ενίσχυση για υψηλές δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης: Για δαπάνες
εσωτερικού ταξιδίου που υπερβαίνουν τα 225 ευρώ:180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
(συμπεριλαμβανομένων των συνοδών) ανά ταξίδι μετ’ επιστροφής
3. Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
(Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων)
έως και τον 100ό συμμετέχοντα: 350 ευρώ/ συμμετέχοντα
+ πέραν του 100ού συμμετέχοντα: 200 ευρώ/ επιπλέον συμμετέχοντα

4.

4

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών : μοναδιαίο κόστος ανά ημέρα ανά
συμμετέχοντα
Περιλαμβάνονται
δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαβίωση των
συμμετεχόντων,
συμπεριλαμβανομένων των συνοδών τους, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας
5. Δίδακτρα για τα μαθήματα: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα
70 ευρώ ανά συμμετέχοντα και ανά ημέρα
Μέγιστο ποσό 700 ευρώ ανά συμμετέχοντα στο σχέδιο κινητικότητας
6. Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες: πραγματικές δαπάνες
-100% των επιλέξιμων δαπανών
7. Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατά εξαίρεση: πραγματικές δαπάνες
Δαπάνες χρηματικής εγγύησης: 75% των επιλέξιμων δαπανών

2.1.1δ. Σχέδιο κινητικότητας για προσωπικό της εκπαίδευσης ενηλίκων
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Κινητικότητα προσωπικού:
ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας/κατάρτισης: δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό οργανισμών
εκπαίδευσης ενηλίκων να διδάξει ή να παράσχει κατάρτιση σε συνεργαζόμενο οργανισμό του
εξωτερικού.
● διαρθρωμένα προγράμματα μαθημάτων ή δραστηριότητες κατάρτισης στο εξωτερικό:
υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων.
παρακολούθηση εργασίας: παρέχει τη δυνατότητα στο προσωπικό της εκπαίδευσης ενηλίκων να
περάσει μια περίοδο στο εξωτερικό σε κάποιο σχετικό οργανισμό, ο οποίος δραστηριοποιείται
στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αιτών: είτε ένας οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων που αποστέλλει προσωπικό του στο
εξωτερικό είτε ένας οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων που ενεργεί ως συντονιστής εθνικής
κοινοπραξίας κινητικότητας οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων
Συμμετέχοντες: κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της
εκπαίδευσης ενηλίκων (ορίζεται ως οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων) ή οποιοσδήποτε δημόσιος ή
ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης και της νεολαίας.
Η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων από την
ίδια χώρα του προγράμματος. Στο στάδιο της υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας, πρέπει να
συμμετέχουν τουλάχιστον δύο οργανισμοί από διαφορετικές χώρες του προγράμματος (τουλάχιστον
ένας οργανισμός αποστολής και τουλάχιστον ένας οργανισμός υποδοχής).

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου καταρτίζεται σύμφωνα με τους κανόνες χρηματοδότησης (Δείτε
επιλέξιμες δαπάνες)

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 2 Φεβρουαρίου στις 12:00
(ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ 1 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου του
ίδιου έτους.
Οι εθνικές μονάδες μπορούν να διοργανώσουν ένα δεύτερο γύρο αιτήσεων , αν η χρηματοδότηση
παραμένει αχρησιμοποίητη. Σε αυτή την περίπτωση θα ισχύσουν οι κανόνες που καθορίζονται στο παρόν

4

Τα ποσά είναι σε ευρώ ανά ημέρα και διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα.
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οδηγό και οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους για επιχορήγησης έως τις 4 Οκτωβρίου στις
12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1 Ιανουαρίου και της
31 Μαϊου του επόμενου έτους.
ης

ης

Επιλέξιμες δαπάνες
1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 10 εως 99 χλμ.:20 ευρώ ανά συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 100 έως 499χλμ:180 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 500 έως 1.999χλμ:275 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 2.000 έως 2.999χλμ: 360 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 3.000 έως 3.999χλμ: 530 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 4.000 έως 7.999χλμ: 820 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 8.000 ή περισσοτέρων: 1300 ευρώ/ συμμετέχοντα
2. Επιπλέον οικονομική ενίσχυση για υψηλές δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης: Για δαπάνες
εσωτερικού ταξιδίου που υπερβαίνουν τα 225 ευρώ:180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
(συμπεριλαμβανομένων των συνοδών) ανά ταξίδι μετ’ επιστροφής
3. Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
(Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων)
έως και τον 100ό συμμετέχοντα: 350 ευρώ/ συμμετέχοντα
+ πέραν του 100ού συμμετέχοντα: 200 ευρώ/ επιπλέον συμμετέχοντα

5

4.

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών : μοναδιαίο κόστος ανά ημέρα ανά
συμμετέχοντα
Περιλαμβάνονται
δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαβίωση των συμμετεχόντων,
συμπεριλαμβανομένων των συνοδών τους, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας
5. Δίδακτρα μαθημάτων: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα
70 ευρώ ανά συμμετέχοντα και ανά ημέρα
Μέγιστο ποσό 700 ευρώ ανά συμμετέχοντα στο σχέδιο κινητικότητας
6. Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες: πραγματικές δαπάνες
-100% των επιλέξιμων δαπανών
7. Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατά εξαίρεση: πραγματικές δαπάνες
Δαπάνες χρηματικής εγγύησης: 75% των επιλέξιμων δαπανών. Ακριβές Δαπάνες ταξιδιού για
συμμετέχοντες από απομακρυσμένες περιοχές και υπερπόντιες χώρες: το μέγιστο μέχρι 80% των
επιλέξιμων δαπανών.

2.1.1ε. Σχέδιο κινητικότητας για νέους και για άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας
Επιλέξιμες δραστηριότητες
6

Ανταλλαγές νέων : δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες νέων από διαφορετικές χώρες να συναντηθούν
και να συμβιώσουν για χρονική διάρκεια έως και 21 ημερών. Στη διάρκεια μιας ανταλλαγής νέων, οι
συμμετέχοντες εκτελούν από κοινού ένα πρόγραμμα εργασίας (συνδυασμός εργαστηρίων,
ασκήσεων, συζητήσεων, εναλλαγών ρόλων, προσομοιώσεων, υπαίθριων δραστηριοτήτων, κ.λπ.) που
έχει σχεδιαστεί και προετοιμαστεί από τους ίδιους πριν την ανταλλαγή. Η διαδικασία της μάθησης
στις ανταλλαγές νέων προωθείται με μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης.
7
Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία : παρέχει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 17-30 ετών να
εκφράσουν την προσωπική τους δέσμευση προσφέροντας μη αμειβόμενες και πλήρους
απασχόλησης εθελοντικές υπηρεσίες για διάστημα έως και 12 μηνών σε άλλη χώρα εντός ή εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιμόρφωση και δικτύωση των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας:
υποστηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
5
6

Συμμετέχοντες οργανισμοί
Αιτών: μπορεί να είναι κάθε συμμετέχων οργανισμός ή ομάδα
που βρίσκεται σε
χώρα του προγράμματος
Συμμετέχων: ΜΚΟ, ευρωπαϊκή ΜΚΟ στον τομέα της νεολαίας, κοινωνική επιχείρηση, δημόσιος
φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ομάδα νέων που δραστηριοποιείται στον
τομέα της νεολαίας, αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο ενός οργανισμού του τομέα της νεολαίας
(δηλαδή μια άτυπη ομάδα νέων), , ένωση περιφερειών, ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής
συνεργασίας, κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης που βρίσκεται σε χώρα του προγράμματος ή σε χώρα εταίρο που γειτνιάζει με την
ΕΕ(περιοχές 1-4) Δες Επιλέξιμες Χώρες 1.3.2 στον αναλυτικό Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας είναι διακρατική και περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανισμούς
(έναν οργανισμό αποστολής και έναν οργανισμό υποδοχής) από διαφορετικές χώρες. Αν ένα σχέδιο

Τα ποσά είναι σε ευρώ ανά ημέρα και διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο των ανταλλαγών νέων: ταξίδια για ακαδημαϊκές σπουδές· δραστηριότητες ανταλλαγών που αποσκοπούν σε οικονομικό κέρδος,
δραστηριότητες ανταλλαγών που μπορούν να θεωρηθούν τουρισμός, φεστιβάλ· ταξίδια αναψυχής, καλλιτεχνικές περιοδείες
7
Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν θεωρούνται ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία στο πλαίσιο του Erasmus+: περιστασιακός, μη οργανωμένος, μερικής απασχόλησης εθελοντισμός, πρακτική άσκηση σε
επιχείρηση, αμειβόμενη εργασία, ψυχαγωγική ή τουριστική δραστηριότητα, πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας, εκμετάλλευση φθηνού εργατικού δυναμικού, περίοδος σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης στο
εξωτερικό.
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νεολαίας μέσω της υλοποίησης δραστηριοτήτων όπως α)διακρατικά/διεθνή σεμινάρια,
προγράμματα
κατάρτισης,
εκδηλώσεις
γνωριμίας,
επισκέψεις
μελέτης,
β)περίοδοι
παρακολούθησης/παρατήρησης εργασίας στο εξωτερικό σε οργανισμό που δραστηριοποιείται στον
τομέα της νεολαίας.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

κινητικότητας νέων προβλέπει μόνο μία δραστηριότητα, ο συντονιστής πρέπει να ενεργεί και ως
οργανισμός αποστολής ή ως οργανισμός υποδοχής. Εάν ένα σχέδιο κινητικότητας νέων προβλέπει
πάνω από μία δραστηριότητα, ο συντονιστής του σχεδίου έχει τη δυνατότητα –χωρίς ωστόσο να είναι
υποχρεωμένος– να ενεργεί ως οργανισμός αποστολής ή ως οργανισμός υποδοχής. Σε κάθε
περίπτωση, ο συντονιστής δεν μπορεί να είναι οργανισμός από χώρα εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ.

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου καταρτίζεται σύμφωνα με τους κανόνες χρηματοδότησης (Δείτε
επιλέξιμες δαπάνες)

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:
2 Φεβρουαρίου στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης
Μαΐου και της 30ής Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους
26 Απριλίου στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ
της 1ης Αυγούστου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους
4 Οκτωβρίου στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ
της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.

Επιλέξιμες δαπάνες
Η επιχορήγηση για ανταλλαγές νέων αφορά σε:
1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 10 έως 99χλμ:20 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 100 έως 499χλμ:180 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 500 έως 1.999χλμ:275 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 2.000 έως 2.999χλμ: 360 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 3.000 έως 3.999χλμ: 530 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 4.000 έως 7.999χλμ: 820 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 8.000 ή περισσοτέρων: 1300 ευρώ/ συμμετέχοντα
8
2. Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών : μοναδιαίο κόστος ανά ημέρα
9
δραστηριότητας ανά συμμετέχοντα ..
3. Οικονομική ενίσχυση για υψηλές δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης: Για δαπάνες εσωτερικού
ταξιδιού που υπερβαίνουν τα 225 ευρώ: 180EUR ανά συμμετέχοντα
4. Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες: πραγματικές δαπάνες
-100% των επιλέξιμων δαπανών
5. Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατά εξαίρεση: πραγματικές δαπάνες
Δαπάνες χρηματικής εγγύησης: 75% των επιλέξιμων δαπανών
Υψηλά έξοδα μετακίνησης: το μέγιστο 80% των επιλέξιμων δαπανών.
Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών
Η επιχορήγηση για την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία αφορά σε:
1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
- Για αποστάσεις ταξιδιού από 10 έως 99χλμ:20 ευρώ/ συμμετέχοντα

8

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία υλοποιείται η δραστηριότητα κινητικότητας.
Συμπεριλαμβανομένων των αρχηγών των ομάδων και των συνοδών.
11
Όπως ανωτέρω.
12
Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία υλοποιείται η δραστηριότητα κινητικότητας.
9

4.

11

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών : μοναδιαίο κόστος ανά ημέρα ανά
συμμετέχοντα Αφορά σε επίδομα ημερήσιων εξόδων στον εθελοντή για πρόσθετα προσωπικά
έξοδα.
5. Γλωσσική υποστήριξη: μοναδιαίο κόστος
Μόνο για δραστηριότητες που διαρκούν από 2 έως 12 μήνες: 150 ευρώ ανά συμμετέχοντα που χρειάζεται
γλωσσική υποστήριξη
6. Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες: πραγματικές δαπάνες
-100% των επιλέξιμων δαπανών
7. Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατά εξαίρεση: πραγματικές δαπάνες
Δαπάνες χρηματικής εγγύησης: 75% των επιλέξιμων δαπανών
Υψηλά έξοδα μετακίνησης: το μέγιστο 80% των επιλέξιμων δαπανών.
Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών
Η επιχορήγηση για άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας αφορά σε:
1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
- Για αποστάσεις ταξιδιού από 10 έως 99χλμ:20 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 100 έως 499χλμ:180 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 500 έως 1.999χλμ:275 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 2.000 έως 2.999χλμ: 360 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 3.000 έως 3.999χλμ: 530 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 4.000 έως 7.999χλμ: 820 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 8.000 ή περισσοτέρων: 1300 ευρώ/ συμμετέχοντα
12
2. Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών : μοναδιαίο κόστος ανά ημέρα
δραστηριότητας ανά συμμετέχοντα
13
Κατ' ανώτατο 1.100 ευρώ ανά συμμετέχοντα .
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-Για αποστάσεις ταξιδιού από 100 έως 499χλμ:180 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 500 έως 1.999χλμ:275 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 2.000 έως 2.999χλμ: 360 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 3.000 έως 3.999χλμ: 530 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 4.000 έως 7.999χλμ: 820 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 8.000 ή περισσοτέρων: 1300 ευρώ/ συμμετέχοντα
10
2. Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών : μοναδιαίο κόστος ανά ημέρα ανά
εθελοντή
3. Οικονομική ενίσχυση για υψηλές δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης: Για δαπάνες εσωτερικού
ταξιδιού που υπερβαίνουν τα 225 ευρώ: 180EUR ανά συμμετέχοντα

3.

Οικονομική ενίσχυση για υψηλές δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης: Για δαπάνες εσωτερικού
ταξιδιού που υπερβαίνουν τα 225 ευρώ: 180EUR ανά συμμετέχοντα
4. Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες: πραγματικές δαπάνες/ -100% των επιλέξιμων δαπανών
5. Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατά εξαίρεση: πραγματικές δαπάνες
Δαπάνες χρηματικής εγγύησης: 75% των επιλέξιμων δαπανών
Υψηλά έξοδα μετακίνησης: το μέγιστο 80% των επιλέξιμων δαπανών.
Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών

2.1.1στ. Εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία: Παρέχει τη δυνατότητα στους νέους ηλικίας 17-30 ετών να εκφράσουν την προσωπική τους δέσμευση
προσφέροντας μη αμειβόμενες και πλήρους απασχόλησης εθελοντικές υπηρεσίες για χρονικό διάστημα έως και 2 μηνών σε άλλη χώρα.
Οι εθελοντές έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των πρωτοβουλιών που οργανώνονται στο
πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής/διεθνούς εκδήλωσης. Σε μια εκδήλωση ΕΕΥ μεγάλης κλίμακας πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 30
εθελοντές. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για:
να οργανώσουν τη διαβίωση, τη στέγαση και τις τοπικές μετακινήσεις των εθελοντών
να προτείνουν καθήκοντα και δραστηριότητες για τους εθελοντές σύμφωνα με τις ποιοτικές αρχές της ευρωπαϊκής εθελοντικής
υπηρεσίας, όπως αυτές περιγράφονται στον Χάρτη ΕΕΥ
να παράσχουν στους εθελοντές διαρκή γλωσσική, προσωπική, διοικητική και επιχειρησιακή υποστήριξη καθ ’όλη τη διάρκεια της
δραστηριότητας ΕΕΥ με τη βοήθεια συμβούλου.
Η συμμετοχή στις δραστηριότητες ΕΕΥ πρέπει να είναι δωρεάν για τους εθελοντές, αν και δεν πρέπει να αποκλείεται η καταβολή μιας μικρής
συνεισφοράς για τα έξοδα μετακίνησης (εάν η επιχορήγηση Erasmus+ δεν τα καλύπτει πλήρως) και για πρόσθετες δαπάνες που δεν
συνδέονται με την υλοποίηση της δραστηριότητας.
Συμπληρωματικές δραστηριότητες: Το σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει την οργάνωση παράλληλων δραστηριοτήτων –ως διασκέψεις,
σεμινάρια, συνεδριάσεις και εργαστήρια– με σκοπό την προαγωγή της αξίας του εθελοντισμού (και ιδίως της ευρωπαϊκής εθελοντικής
υπηρεσίας) κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Αιτών: Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που
είναι εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος και
συμμετέχει
άμεσα
στη
διοργάνωση
της
ευρωπαϊκής/διεθνούς εκδήλωσης στον τομέα της νεολαίας,
του πολιτισμού ή του αθλητισμού, ή έχει συνάψει επίσημη
γραπτή συμφωνία συνεργασίας με τους διοργανωτές της
εκδήλωσης.
Οι ιδιώτες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
επιχορήγηση.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Μέγιστη επιχορήγηση που παρέχεται για μια εκδήλωση ΕΕΥ μεγάλης κλίμακας: 200.000 ευρώ

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 5 Απριλίου στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα
σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ηςΟκτωβρίου του ίδιου έτους και της 31ης Ιουλίου του
επόμενου έτους.

13
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Συμπεριλαμβάνονται οι εκπαιδευτές, οι υπεύθυνοι συντονισμού και οι συνοδοί.
Τα ποσά είναι σε ευρώ ανά ημέρα και διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα και τη διάρκειά της.
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Επιλέξιμες δαπάνες
Η επιχορήγηση για δραστηριότητες ΕΕΥ που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της εκδήλωσης
αφορά σε:
1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού: μοναδιαίο κόστος ανά
συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις μεταξύ 10 και 99 χλμ.:20 ευρώ ανά συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 100 έως 499χλμ:180 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 500 έως 1.999χλμ:275 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 2.000 έως 2.999χλμ: 360 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 3.000 έως 3.999χλμ: 530 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 4.000 έως 7.999χλμ: 820 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 8.000 ή περισσοτέρων: 1300 ευρώ/ συμμετέχοντα

14

2.
3.

Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών : μοναδιαίο κόστος ανά ημέρα ανά εθελοντή
Οικονομική ενίσχυση για υψηλές δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης: Για δαπάνες εσωτερικού ταξιδιού
που υπερβαίνουν τα 225 ευρώ: 180EUR ανά συμμετέχοντα
15
4. Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών : μοναδιαίο κόστος ανά ημέρα δραστηριότητας
ανά εθελοντή
5. Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες: πραγματικές δαπάνες
-100% των επιλέξιμων δαπανών
6. Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατά εξαίρεση: πραγματικές δαπάνες
Υψηλά έξοδα μετακίνησης: μέγιστο 80% των επιλέξιμων δαπανών
Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών
Η επιχορήγηση για συμπληρωματικές δραστηριότητες ΕΕΥ που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της
εκδήλωσης (προαιρετική χρηματοδότηση) αφορά σε:
Δαπάνες δραστηριότητας: πραγματικές δαπάνες
Κατ’ ανώτατο 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

2.1.1ζ. Κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΚΠΜΣ)
Επιλέξιμες δραστηριότητες
Υλοποίηση ΚΠΜΣ υψηλού επιπέδου που αντιστοιχεί σε 60, 90 ή 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS)
και οργανώνεται μέσω μιας διεθνούς κοινοπραξίας ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, με τη
συμμετοχή προσκεκλημένων ακαδημαϊκών (επισκεπτών καθηγητών) με σκοπό τη διδασκαλία και/ή
την έρευνα. Τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από τις χώρες του προγράμματος θα πρέπει να
είναι σε θέση να φιλοξενήσουν τους φοιτητές ΚΠΜΣ και να παραδώσει τουλάχιστον τον ελάχιστο
αριθμό πιστωτικών μονάδων για την περίοδο σπουδών στο ίδρυμα τους.
Απονομή υποτροφιών καλύπτουν ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σε άριστους
σπουδαστές από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν σε κάποιο από τα ΚΠΜΣ.
Μέσω των επιλέξιμων δραστηριοτήτων θα πρέπει να επιτυγχάνεται:
η προώθηση της αριστείας, η βελτίωση της ποιότητας, η προαγωγή της καινοτομίας, της αριστείας
και της διεθνοποίησης στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
η ενίσχυση της ποιότητας και της ελκυστικότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΧΑ/ΤΕ) και η υποστήριξη της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης,
προσφέροντας πλήρεις υποτροφίες στους καλύτερους μεταπτυχιακούς φοιτητές παγκοσμίως
η βελτίωση του επιπέδου ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών, και
ειδικότερα της συνάφειάς των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών με την αγορά
εργασίας, μέσω μια αναβαθμισμένης συμμετοχής των εργοδοτών
Σε υποψηφίους διδακτορικών σπουδών και σε ερευνητές προσφέρονται πολλές δυνατότητες μέσω των

14
15

Συμμετέχοντες οργανισμοί
Αιτών: Κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που βρίσκεται σε χώρα του προγράμματος. Το ίδρυμα
ανώτατης εκπαίδευσης υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος της κοινοπραξίας ΚΠΜΣ. Τα παραρτήματα
των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης των χωρών εταίρων που είναι εγκατεστημένα σε χώρες του
προγράμματος ή τα παραρτήματα των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης των χωρών του
προγράμματος που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εταίρους δεν έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλουν αίτηση.
Συμμετέχων: μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που είναι
εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος ή σε χώρα εταίρο και συμβάλλει άμεσα και ενεργά
στην υλοποίηση του ΚΠΜΣ. Τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα σε χώρα
του προγράμματος πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση
(ECHE).
Όλα τα συμμετέχοντα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που βρίσκονται σε χώρα του προγράμματος
πρέπει να είναι ιδρύματα που απονέμουν μεταπτυχιακά διπλώματα και τα διπλώματα αυτά πρέπει να
καλύπτουν όλο το πρόγραμμα σπουδών του ΚΠΜΣ και πρέπει να είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τις
αρμόδιες εθνικές αρχές στη χώρα στην οποία βρίσκονται τα συγκεκριμένα ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης. Κάθε ΚΠΜΣ είναι διακρατικό και συμμετέχουν σε αυτό ως πλήρεις εταίροι ιδρύματα
ανώτατης εκπαίδευσης από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Όλοι οι λοιποί
οργανισμοί-βασικοί εταίροι από χώρες του προγράμματος ή χώρες εταίρους πρέπει να προσδιορίζονται
κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η εκδήλωση Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.
Όπως ανωτέρω.
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δράσεων Marie Skłodowska Curie. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus θα χορηγηθεί
περιορισμένος αριθμός υποτροφιών σε υποψηφίους απόκτησης κοινού διδακτορικού. Οι όροι
συμμετοχής είναι οι ίδιοι με τους όρους απόκτησης κοινού πτυχίου μάστερ.

Οι κάτοχοι υποτροφίας ΚΠΜΣ δεν μπορούν να επωφεληθούν από άλλο πρόγραμμα
υποτροφιών χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ για να παρακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα EMJMD, και
αυτό για ολόκληρη την περίοδο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Η επιχορήγηση του ΚΠΜΣ για το προπαρασκευαστικό έτος και τα τρία έτη εισαγωγής φοιτητών
ανέρχεται ενδεικτικά περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 16 Φεβρουαρίου στις 12 μ.μ. (ώρα
Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Αυγούστου και της 31ης
Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Επιλέξιμες δαπάνες
Ο προϋπολογισμός του EMJMD πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (σε ευρώ):
1. Διαχείριση Erasmus Mundus κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών:
- Συνεισφορά στις δαπάνες διαχείρισης της κοινοπραξίας/του ομίλου και στις δαπάνες για τους προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς και τους
επισκέπτες καθηγητές
20.000 ευρώ για το προπαρασκευαστικό έτος
50.000 ευρώ για κάθε εισαγωγή φοιτητών στο EMJMD
16
2. Υποτροφίες Erasmus Mundus Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών :
-Συνεισφορά στο κόστος συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένων των διδάκτρων, της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης και οποιωνδήποτε άλλων
υποχρεωτικών δαπανών σχετίζονται με τη συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα)
ως και 9.000 ευρώ ανά έτος και ανά δικαιούχο υποτροφίας από χώρα εταίρο
ως και 4.500 ευρώ ανά έτος και ανά δικαιούχο υποτροφίας από χώρα του προγράμματος
Κάθε ποσό που υπερβαίνει αυτές τις ανώτατες συνεισφορές πρέπει να καλύπτεται από τους συμμετέχοντες οργανισμούς και δεν μπορεί να
βαρύνει τον δικαιούχο της υποτροφίας.
3. Συνεισφορά στις δαπάνες διαβίωσης για όλη τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών του EMJMD
1.000 ευρώ ανά μήνα για όλη τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών του EMJMD (24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο). Οι υπότροφοι δεν θα
λαμβάνουν ποσό συνεισφοράς για δαπάνες διαβίωσης κατά τις περιόδους φοίτησης (σπουδές/έρευνα/πρακτική άσκηση/εκπόνηση
μεταπτυχιακής εργασίας) στη χώρα διαμονής τους. Οι υπότροφοι προερχόμενοι από χώρες-εταίρους δεν θα λαμβάνουν ποσό συνεισφοράς για
δαπάνες διαβίωσης σε οποιαδήποτε χώρα-εταίρο κατά την περιόδους φοίτησης που υπερβαίνουν το ένα τρίμηνο (3 μήνες ή το ισοδύναμο των
15 πιστωτικών μονάδων ECTS).
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4. Συνεισφορά στα έξοδα μετακίνησης και εγκατάστασης
1.000 ευρώ ανά έτος και ανά δικαιούχο υποτροφίας και κάτοικο
χώρας του προγράμματος για έξοδα μετακίνησης
2.000 ευρώ ανά έτος για έξοδα μετακίνησης + 1.000 ευρώ για
έξοδα εγκατάστασης για δικαιούχο υποτροφίας κάτοικο χώρας
εταίρου που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 4.000 χλμ.
από το ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
συντονίζει το EMJMD
3.000 ευρώ ανά έτος για έξοδα μετακίνησης + 1.000 ευρώ για
έξοδα εγκατάστασης ανά δικαιούχο υποτροφίας κάτοικο χώρας
εταίρου που βρίσκεται σε απόσταση
4.000 χλμ. και άνω από το ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που συντονίζει το EMJMD

Το πραγματικό ποσό κάθε υποτροφίας διαφέρει ανάλογα με α) τη διάρκεια του EMJMD (60, 90 ή 120 πιστωτικές μονάδες), β) τη χώρα/περιφέρεια κατοικίας του σπουδαστή· γ) το κόστος συμμετοχής στο
EMJMD που καθορίζεται από τις κοινοπραξίες/τους ομίλους.
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2.1.1η. Δάνεια μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus+
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες φοιτητές

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να ολοκληρώσουν ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών σε άλλη χώρα του προγράμματος
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο που θα καλύψει μέρος των δαπανών τους. Τα δάνεια μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus+ θα
προσφέρουν στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές πρόσβαση σε δάνεια για να υποστηρίξουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό
κατά τη διάρκεια του προγράμματος Erasmus+.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ή ισοδύναμο) το οποίο σκοπεύουν να παρακολουθήσουν πρέπει:
Να πραγματοποιείται σε διαφορετική χώρα από τη χώρα κατοικίας τους και από τη χώρα στην οποία απέκτησαν το πτυχίο
(bachelor) (ή το ισότιμο πτυχίο που τους επιτρέπει την πρόσβαση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα).
Να είναι πλήρες πρόγραμμα που οδηγεί σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Για να είναι επιλέξιμοι οι φοιτητές πρέπει:
Να κατοικούν σε μια από τις χώρες του προγράμματος Erasmus+
Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο σπουδών
ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχίο bachelor ή ισοδύναμο)
και να έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα του δευτέρου κύκλου
(μεταπτυχιακό ή ισοδύναμο) σε ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
που
διαθέτει
Χάρτη
Erasmus
για
την
Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE).

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Για τη χορήγηση του ποσού από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα μοχλευθούν πολλά ποσά για τη
χρηματοδότηση δανείων μετακινούμενων μεταπτυχιακών φοιτητών από τον τραπεζικό τομέα.

Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τις ανάγκες και κατά περίπτωση απευθείας στις συμμετέχουσες τράπεζες ή
εταιρείες παροχής σπουδαστικών δανείων.

Επιλέξιμες δαπάνες
-

Τα δάνεια είναι ύψους ως και 12.000 ευρώ για ετήσιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
Τα δάνεια είναι ύψους ως 18.000 ευρώ για διετές μεταπτυχιακό, και μπορούν να καλύψουν
τόσο τις δαπάνες διαβίωσης όσο και τα δίδακτρα σε οποιαδήποτε από τις 33 χώρες του
προγράμματος Erasmus+.
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2.2. Βασική Δράση 2 (ΒΔ2): Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών
2.2.1. Συνεργασία μεταξύ φορέων- Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Νεολαίας
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, οι στρατηγικές συμπράξεις πρέπει να καλύπτουν είτε α) τουλάχιστον μία οριζόντια προτεραιότητα είτε β) τουλάχιστον μία συγκεκριμένη
προτεραιότητα σχετική με τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ο οποίος επηρεάζεται ως επί το πλείστον. Μεταξύ αυτών των προτεραιοτήτων, οι
Εθνικές Μονάδες ίσως λάβουν περισσότερο υπόψη τους τις προτεραιότητες εκείνες, που είναι ιδιαίτερα συναφείς με το εθνικό πλαίσιο («Ευρωπαϊκές προτεραιότητες στο
εθνικό πλαίσιο»). Οι Εθνικές Μονάδες οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως τους πιθανούς αιτούντες μέσω των επίσημων ιστοσελίδων τους.

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί
να είναι κάθε δημόσιος ή
ιδιωτικός οργανισμός, που είναι
εγκατεστημένος σε χώρα του
προγράμματος ή σε μία από τις
χώρες εταίρους. Τα ιδρύματα
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
εγκατεστημένα σε χώρα του
προγράμματος
πρέπει
να
διαθέτουν
έγκυρο
Χάρτη
Erasmus για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ECHE).

Οριζόντιες προτεραιότητες:
●
Eπίτευξη υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων (βασικών, γλωσσικών, επιχειρηματικών, ψηφιακών) , στήριξη δράσεων που αναπτύσσουν ή διαδίδουν μέσα για την αξιολόγηση
των προαναφερθέντων δεξιοτήτων καθώς και δράσεις για την χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στη διάρκεια διεξαγωγής δραστηριοτήτων εκπαίδευσης
,κατάρτισης και νεολαίας ή και κατά την αξιολόγηση της ποιότητας και της συνάφειά τους.
●
Κοινωνική ένταξη: προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις που προάγουν την ένταξη , τη διαφορετικότητα, την ισότητα, την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη των
προκαταλήψεων σε δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το Πρόγραμμα θα στηρίζει σχέδια που στοχεύουν: στην ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτικών,
διαπολιτισμικών δεξιοτήτων , στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του διαχωρισμού, στην αντιμετώπιση της βίας, στην μείωση των ανισοτήτων στη μάθηση μέσω
καινοτόμων ολοκληρωμένων προσεγγίσεων , στην αναβάθμιση της πρόσβασης, της συμμετοχής και της απόδοσης των εκπαιδευομένων που προέρχονται από
μειονεκτικά περιβάλλοντα.
●
Ανοιχτές και καινοτόμες πρακτικές στην ψηφιακή εποχή: προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις για την καθιέρωση και διάδοση της χρήσης των ανοιχτών και καινοτόμων
μεθόδων, τη συμμετοχική διακυβέρνηση, σε μεθόδους και μέσα εργασίας για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους σε όλα τα επίπεδα, τη στήριξη των συνεργιών μεταξύ
εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, την προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ ως κίνητρο για συστημική αλλαγή ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των πολιτικών εκπαίδευσης,
κατάρτισης και νεολαίας σε όλα τα επίπεδα.
●
Εκπαιδευτές: προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις που ενισχύουν την πρόσληψη, επιλογή και εισαγωγή των καλύτερων και καταλληλότερων υποψηφίων στο επάγγελμα
του εκπαιδευτικού, καθώς και σε δράσεις στήριξης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών (όπως των δασκάλων, καθηγητών, σχολικών
συμβούλων, παιδαγωγών κλπ) και των εργαζόμενων στον τομέα της νεολαίας, κυρίως για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης διαφορετικότητας των μαθητών, της
πρώιμης εγκατάλειψης του σχολείου, των μαθητών από μειονεκτικά περιβάλλοντα (συμπεριλαμβανομένων και των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των
μεταναστών), της εκμάθησης στο χώρο εργασίας.
●
Διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων: δράσεις που διευκολύνουν τη μάθηση, την απασχολησιμότητα και τη κινητικότητα του
17
εργατικού δυναμικού, που προάγουν τη διαπερατότητα σ’ όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, καθώς και την απλοποίηση των εργαλείων για τη
διαφάνεια, επικύρωση και αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των επαγγελματικών προσόντων . Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση καινοτόμων λύσεων
και την υποστήριξη της πιστοποίησης των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί μέσω της άτυπης , μη- τυπικής, ψηφιακής και ανοιχτής εκπαίδευσης.
●
Βιώσιμη επένδυση, απόδοση και αποτελεσματικότητα: προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις στήριξης της αποτελεσματικής εφαρμογής του Σχεδίου Επενδύσεων για την
Ευρώπη , προωθώντας μοντέλα χρηματοδότησης που προσελκύουν ιδιωτικούς παράγοντες και κεφάλαια· στήριξη πολιτικών για την εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία
με το σχεδιασμό τεκμηριωμένων μεταρρυθμίσεων, που προσφέρουν ποιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση . Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης σε δράσεις που
στηρίζουν την ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων για την εξασφάλιση βιώσιμων επενδύσεων σε όλες τις μορφές μάθησης(τυπική και μη ), συμπεριλαμβανομένης της
χρηματοδότησης με βάση την απόδοση και τον επιμερισμό του κόστους.
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Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε
συμμετέχων οργανισμός που
είναι εγκατεστημένος σε χώρα
του προγράμματος.
Οι στρατηγικές συμπράξεις είναι
διακρατικές και πρέπει να
συμμετέχουν
σε
αυτές
τουλάχιστον τρεις οργανισμοί
από τρεις διαφορετικές χώρες
του προγράμματος. Δεν υπάρχει
ανώτατος αριθμός εταίρων.
Ωστόσο, ο προϋπολογισμός για
τις δαπάνες διαχείρισης έχει
ανώτατο όριο κάλυψης (και
ισοδυναμεί με 10 εταίρους).

Μετάβαση :μεταξύ διαφορετικών ειδών εκπαίδευσης (όπως για παράδειγμα μεταξύ της ακαδημαϊκής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης ) , από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας,
μεταξύ διαφορετικών επαγγελμάτων
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Προτεραιότητες ανά Τομέα
Στην Ανώτατη/Τριτοβάθμια εκπαίδευση:
ενίσχυση της ποιότητας και της συνάφειας των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών, προώθηση μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων, καλύτερη χρήση των ΤΠΕ,
καλύτερη σύνδεση μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και των εργοδοτών ή των κοινωνικών επιχειρήσεων·
υποστήριξη της κοινωνικής δέσμευσης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και προώθηση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων των φοιτητών και της ιδιότητας του πολίτη·
υποστήριξη της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, μέσω εταιρικών σχέσεων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, και ενίσχυση του ρόλου της ανώτατης εκπαίδευσης
σε περιφερειακό επίπεδο·
διασφάλιση του γεγονότος ότι η εκπαίδευση και η έρευνα, από κοινού, ενισχύουν, ανταμείβουν και παρέχουν κίνητρα για ορθή διδασκαλία·
βελτίωση της διακυβέρνησης σε επίπεδο ιδρύματος και συστήματος, της διαφάνειας και των μηχανισμών ανατροφοδότησης·
προώθηση της διεθνοποίησης, της αναγνώρισης και της κινητικότητας, υποστήριξη αλλαγών σύμφωνα με τις αρχές και τα μέσα της Μπολόνια
ΕΕΚ
●
●

προώθηση της εκμάθησης στο χώρο εργασίας σε όλες τις μορφές της με έμφαση στη μαθητεία μέσω εμπλοκής κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων και παρόχων ΕΕΚ.
Μεγαλύτερη εστίαση στην τοπική και περιφερειακή διάσταση.
Εισαγωγή μηχανισμών ανατροφοδότησης για να προσαρμόζεται η παροχή ΕΕΚ με βάση τα αποτελέσματα ως μέρος της ανάπτυξης μηχανισμών διασφάλισης της
ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)

●

●

περαιτέρω βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων κοινών μεθοδολογιών για την εισαγωγή των δεξιοτήτων αυτών στα προγράμματα σπουδών
των ΕΕΚ καθώς και για την απόκτηση, παράδοση και αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων αυτών. Ενίσχυση της αρχικής και συνεχιζόμενης
ΕΕΚ
ενίσχυση της πρόσβασης στην κατάρτιση και τα επαγγελματικά προσόντα για όλους-ειδικά για τα άτομα με περιορισμένες δεξιότητες- μέσω της συνεχιζόμενης ΕΕΚ (CVET) στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, ιδιαίτερα με τη βελτίωση της ποιότητας, προσφοράς και προσβασιμότητας στη συνεχιζόμενη ΕΕΚ, την πιστοποίηση της μη
τυπικής και άτυπης μάθησης, την προώθηση της εκμάθησης στον χώρο εργασίας , την παροχή αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών καθοδήγησης .

Σχολική εκπαίδευση
● αναβάθμιση του κύρους των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων μέσω της προσέλκυσης των καλύτερων υποψηφίων στο επάγγελμα και με τη στήριξη εκπαιδευτικών και
διευθυντών για παροχή διδασκαλίας υψηλής ποιότητας, αντιμετώπιση της πολύπλοκης πραγματικότητας στις σχολικές τάξεις και υιοθέτηση νέων μεθόδων και
εργαλείων. Αναβάθμιση της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών μέσω της αρχικής και συνεχούς εκπαίδευσης ,στήριξη στη διαχείριση διαφορετικών ομάδων
μαθητών (όπως πρόσφυγες, αιτούντες πολιτικό άσυλο και μετανάστες) και στην υιοθέτηση πρακτικών συνεργασίας και καινοτομίας · ενίσχυση του ρόλου των
διευθυντών στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης και της κατανομής ηγεσίας
● Προώθηση της απόκτησης ικανοτήτων δεξιοτήτων: πχ αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων στα μαθηματικά, τη φυσική, την ανάγνωση μέσω πιο αποτελεσματικών και
καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Προαγωγή επιχειρηματικής εκπαίδευσης, ενίσχυση κριτικής σκέψης, υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης στη διδασκαλία.
● στήριξη των σχολείων για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου , για να προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση βοηθώντας όλους τους μαθητέςιδιαίτερα των μεταναστών από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο επίπεδο του ακαδημαϊκού φάσματος. Υποστήριξη της δικτύωσης των σχολείων που προάγουν
ολιστικές και συνεργατικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία, βελτίωση της αξιολόγησης και της διασφάλισης ποιότητας.
● Υποστήριξη των προσπαθειών να διευρυνθεί η πρόσβαση σε οικονομική και υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, προκειμένου να επιτευχθούν
καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και να διασφαλιστεί η καλή αρχή για όλους στην εκπαίδευση, ιδίως μέσω έργων που έχουν ως στόχο: να αναπτύξουν ένα ολιστικό
και ηλικιακά κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο , να διασφαλίσουν ότι τα οφέλη από την προσχολική εκπαίδευση μεταφέρονται και στις άλλες βαθμίδες της σχολικής
εκπαίδευσης· επίσης μέσω έργων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων μοντέλων εφαρμογής, διακυβέρνησης και χρηματοδότησης της προσχολικής εκπαίδευσης και
αγωγής.

Ωστόσο,
στις
ακόλουθες
κατηγορίες σχεδίων μπορούν να
συμμετέχουν δύο οργανισμοί
από τουλάχιστον δύο χώρες του
προγράμματος:
●
●

Στρατηγικές
συμπράξεις
στον τομέα της νεολαίας
Στρατηγικές
συμπράξεις
μεταξύ σχολείων μόνο.
Αυτού του είδους η εταιρική
σχέση υφίσταται μόνο για
σχέδια που στηρίζουν την
ανταλλαγή καλών:
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Εκπαίδευση Ενηλίκων
● βελτίωση και επέκταση της παροχής μαθησιακών ευκαιριών υψηλής ποιότητας , προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης ή χαμηλών προσόντων ,
ώστε να αποκτήσουν γνώσεις ανάγνωσης , γραφής, αριθμητικής και ψηφιακές γνώσεις καθώς και πιστοποίηση προσόντων από άτυπη ή μη τυπική εκπαίδευση.
● επέκταση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, ειδικά στην αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων για καλύτερη διάδοση και για
βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα.

●

Αύξηση της ζήτησης και της κινητοποίησης μέσω καθοδήγησης και συγκεκριμένων στρατηγικών οι οποίες ενθαρρύνουν τους ενήλικες με λίγα προσόντα ή χαμηλή
ειδίκευση να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους. (ανάγνωση , αριθμητική και πληροφορική)

Νεολαία
● προώθηση της ποιότητας εργασίας στον τομέα της νεολαίας. Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που έχουν ως στόχο:

− να προωθήσουν τη συμμετοχή και την απασχόληση των νέων με λιγότερες ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων και των ΕΕΑΚ) με έμφαση στους νέους στα πρόθυρα
περιθωριοποίησης και τους νέους μετανάστες

− την ενίσχυση των ικανοτήτων όσων εργάζονται στον τομέα της νεολαίας
− να προωθήσουν το διαπολιτισμικό διάλογο και να ενδυναμώσουν τη γνώση και την αποδοχή της διαφορετικότητας στην κοινωνία·
− να στηρίξουν τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας προκειμένου να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης
περιθωριοποιημένων νέων και να αντιμετωπίσουν τον ρατσισμό και τη μη ανεκτικότητα μεταξύ των νέων·

− να διεθνοποιήσουν την εργασία στον τομέα της νεολαίας και να την καταστήσουν ανοικτή σε διατομεακή συνεργασία επιτρέποντας μεγαλύτερη διαπερατότητα σε
όλους τους τομείς δράσεων που αφορούν νέους

−
−
−
−
●

να καταστήσουν ευκολότερη τη μετάβαση των νέων από την νεότητα στην ενήλικη ζωή και συγκεκριμένα στην εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας.
Να αναπτύξουν τις ικανότητες των νέων θέτοντας πρότυπα ποιότητας δεοντολογικούς και επαγγελματικούς κώδικες·
να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ πολιτικής, έρευνας και πρακτικής·

να προωθήσουν την καλύτερη γνώση σχετικά με την κατάσταση των νέων , την αναγνώριση και την πιστοποίηση της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, καθώς και τη
μη τυπική και άτυπη μάθηση σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
προώθηση της ενδυνάμωσης των νέων: ενίσχυση διατομεακής συνεργασίας που επιτρέπει περισσότερες συνέργειες σε όλους τους τομείς δράσεων που αφορούν τους
νέους, με έμφαση στην πρόσβαση σε δικαιώματα, στην αυτονομία, στη συμμετοχή -συμπεριλαμβανόμενης και της ηλεκτρονικής συμμετοχής- της συμμετοχής και
ενεργοποίησης των νέων στα κοινά κυρίως εκείνων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό, μέσω σχεδίων όπως εκείνων που :

− διευρύνουν και εμβαθύνουν την πολιτική και κοινωνική συμμετοχή των νέων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο ·
− προάγουν τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατία, στην κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης και τον εθελοντισμό
− προωθούν τη διαφορετικότητα, το διαπολιτισμικό και το διάλογο ανάμεσα στις θρησκείες, τις κοινές αξίες της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· την ενίσχυση της κριτικής σκέψης των νέων και τον γραμματισμό τους στα ΜΜΕ · την ενίσχυση της αίσθησης πρωτοβουλίας κυρίως στον
κοινωνικό τομέα· την κοινωνική ένταξή τους.

− δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να επικοινωνούν με εκλεγμένους φορείς χάραξης πολιτικής, δημόσιες διοικήσεις , ομάδες συμφερόντων, οργανώσεις πολιτών, ή
μεμονωμένους πολίτες , να τους εκφράζουν τη γνώμη τους και να τους επηρεάζουν στο πλαίσιο πολιτικών και κοινωνικών διαδικασιών που επηρεάζουν τη ζωή τους.
προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων. Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια με τη μορφή διακρατικών
πρωτοβουλιών νέων που παρέχουν τη δυνατότητα σε ομάδες νέων να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων, με
στόχο την αντιμετώπιση προκλήσεων και προβλημάτων που εντοπίζονται στις κοινότητές τους.
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Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Η συνολική επιχορήγηση για το έργο ανέρχεται:
στις 150.000 ευρώ για σχέδια ενός έτους
στις 300.000 για διετή σχέδια
στις 450.000 για τριετή σχέδια

Μέγιστη παρεχόμενη επιχορήγηση για στρατηγικές συμπράξεις: μεταβλητό ποσό που καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας 12.500 ευρώ με τη διάρκεια του σχεδίου
(σε μήνες).

Επιλέξιμες δαπάνες
1.

Διαχείριση και υλοποίηση σχεδίου: μοναδιαίο κόστος ανά Ίδρυμα/ Οργανισμό/Φορέα ανά
μήνα
- Συνεισφορά στις δραστηριότητες του συντονιστικού οργανισμού 500 ευρώ/μήνα
-Συνεισφορά στις δραστηριότητες των λοιπών συμμετεχόντων οργανισμών 250 ευρώ/ μήνα
- Ανώτατο ποσό ύψους 2.750 ευρώ/μήνα
2.

Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατ’ εξαίρεση: πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με
δραστηριότητες υπεργολαβίας ή αγοράς υπηρεσιών και αγαθών, παροχή χρηματικής
εγγύησης
- 75% των επιλέξιμων δαπανών
- Ανώτατο ποσό 50.000 ευρώ/ σχέδιο (εκτός δαπανών για χρηματική εγγύηση)
3. .Διεθνικές συναντήσεις για το σχέδιο: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
- Για αποστάσεις 100-1.999χλμ: 575 ευρώ/ συμμετέχοντα για κάθε συνάντηση
- Για αποστάσεις 2.000χλμ και άνω: 760 ευρώ/ συμμετέχοντα για κάθε συνάντηση
4. Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες: πραγματικές δαπάνες
- 100% των επιλέξιμων δαπανών

Για Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία (επιπλέον):

5.

Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας: μοναδιαίο κόστος ανά κατηγορία προσωπικού για πνευματικά
προϊόντα (όπως προγράμματα σπουδών, παιδαγωγικό υλικό, ΑΕΠ (Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι), μέσα
ΤΠ, αναλύσεις, μελέτες, μέθοδοι μάθησης από ομότιμους, κ.ά ) .
164 EUR/ανά διευθύνοντα/ ανά ημέρα εργασίας στο έργο
137 EUR/ ανά ερευνητή/διδάσκοντα/ εκπαιδευτή/ εργαζόμενο με νέους/ανά ημέρα
102 EUR/ ανά τεχνικό/ ανά ημέρα
78 EUR/ανά διοικητικό /ανά ημέρα
Τα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να είναι ουσιώδη σε ποιότητα και ποσότητα για να λάβουν
αυτού του είδους επιχορήγηση. Τα προϊόντα θα πρέπει να αποδεικνύουν τη δυναμική τους για ευρύτερη χρήση
και “εκμετάλλευση” καθώς και την επίδραση/συμβολή.18
6.

Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα για δαπάνες που συνδέονται με
εθνικά και διακρατικά συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις με στόχο την ανταλλαγή και διάδοση πνευματικών
προϊόντων
- 100 ευρώ/ τοπικό συμμετέχοντα (από χώρα που διεξάγεται η εκδήλωση)
- 200 ευρώ/ διεθνή συμμετέχοντα (από άλλες χώρες)
- Ανώτατο ποσό 30.000/ σχέδιο

Κανόνες χρηματοδότησης για διεθνικές δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης στα πλαίσια στρατηγικών συμπράξεων (προαιρετικό)
1. Επιχορήγηση για κάλυψη των δαπανών ταξιδιού: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα για μετακίνηση
- Για αποστάσεις μεταξύ 10 και 99 χλμ.:20 ευρώ ανά συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 100 έως 499χλμ:180 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 500 έως 1.999χλμ:275 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 2.000 έως 2.999χλμ: 360 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 3.000 έως 3.999χλμ: 530 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 4.000 έως 7.999χλμ: 820 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 8.000 ή περισσοτέρων: 1300 ευρώ/ συμμετέχοντα.
19
2. Επιχορήγηση για κάλυψη ατομικών δαπανών: μοναδιαίο κόστος ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα .
3. Επιπλέον οικονομική ενίσχυση για υψηλές δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης : Για δαπάνες εσωτερικού ταξιδιού που υπερβαίνουν τα 225 ευρώ: 180EUR ανά συμμετέχοντα
4. Γλωσσική υποστήριξη: μοναδιαίο κόστος/ -Μόνο για δραστηριότητες που διαρκούν από 2 έως 12 μήνες: 150 ευρώ/ανά συμμετέχοντα
18

Τα ποσά διαφοροποιούνται και εξαρτώνται από: α) τα χαρακτηριστικά του προσώπου που συμμετέχει στο σχέδιο και β) τη χώρα του συμμετέχοντος οργανισμού το προσωπικό του οποίου συμμετέχει στο
σχέδιο
19
Οι κλίμακες μοναδιαίου κόστους δαπανών αλλάζουν ανάλογα με: α) το είδος της κινητικότητας β) τη διάρκεια και γ) τη χώρα στην οποία διεξάγεται η δραστηριότητα

21
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Δαπάνες κατ’ εξαίρεση: πραγματικό κόστος, έως το 80%των επιλέξιμων δαπανών -ακριβό κόστος ταξιδιού από συμμετέχοντες σε απομακρυσμένες περιοχές και υπερπόντιες χώρες

Προθεσμία υποβολής αίτησης
Συμπράξεις στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ΕΕΚ, της σχολικής
εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων:
οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως:
29 Μαρτίου στις 12:00 (το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της
1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας:
οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως:
2 Φεβρουαρίου στις 12:00 (μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν
μεταξύ της 1ης Ιουνίου και της 30ής Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους
26 Απριλίου στις 12:00 (μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ
της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους
4 Οκτωβρίου στις 12:00 (μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν
μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.

2.2.2 Συνεργασία με επιχειρήσεις- Συμμαχίες γνώσης
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

1.

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι κάθε
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι
εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος ή
σε μία από τις χώρες εταίρους. Τα ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγκατεστημένα σε
χώρα του προγράμματος πρέπει να διαθέτουν
έγκυρο Χάρτη Erasmus για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ECHE).
Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε συμμετέχων
οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε χώρα
του προγράμματος.

2.

3.

Ενίσχυση της καινοτομίας στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις και στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον:
● από κοινού ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας (όπως τα νέα διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών και οι
μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις και οι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης που βασίζονται στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων)
● διοργάνωση συνεχών προγραμμάτων εκπαίδευσης και δραστηριοτήτων από κοινού με τις επιχειρήσεις και εντός των επιχειρήσεων
● από κοινού ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων και την προώθηση της καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών (κοινή προσπάθεια
φοιτητών, καθηγητών και επαγγελματιών)
Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και δεξιοτήτων:
● δημιουργία συστημάτων μάθησης εγκάρσιων δεξιοτήτων και εφαρμογή τους σε όλα τα προγράμματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις με στόχο την αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης, της δημιουργικότητας και των νέων
επαγγελματικών δυνατοτήτων.
● εισαγωγή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε κάθε τομέα σπουδών με σκοπό την παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και κίνητρων στους φοιτητές, στους
ερευνητές, στο προσωπικό και στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να συμμετέχουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες σε διάφορα περιβάλλοντα
● δημιουργία νέων ευκαιριών μάθησης μέσω της πρακτικής εφαρμογής επιχειρηματικών δεξιοτήτων, που μπορούν να περιλαμβάνουν ή/και να
οδηγούν στην εμπορευματοποίηση νέων υπηρεσιών, προϊόντων και πρωτοτύπων καθώς και στη σύσταση νέων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων
τεχνοβλαστών (spin-offs).
Ενίσχυση της ροής και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων:
● Ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών και είναι αναγνωρισμένες και
πιστοποιημένες
● προγράμματα δοκιμής καινοτόμων μέτρων

Στις συμμαχίες γνώσης, οι οποίες έχουν
διακρατικό
χαρακτήρα,
συμμετέχουν
τουλάχιστον έξι ανεξάρτητοι οργανισμοί από
τουλάχιστον τρεις χώρες του προγράμματος, εκ
των οποίων τουλάχιστον δύο ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα και τουλάχιστον δύο
επιχειρήσεις.
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ανταλλαγές φοιτητών, ερευνητών, εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού εταιρειών για περιορισμένο χρονικό διάστημα
συμμετοχή του προσωπικού των εταιρειών καθώς και του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού

Οι δραστηριότητες κινητικότητας δεν αποτελούν τις βασικές δραστηριότητες των συμμαχιών γνώσης. Η επέκταση και η κλιμάκωση αυτών των δραστηριοτήτων
θα πρέπει να υποστηρίζεται από τη Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) του παρόντος προγράμματος ή από άλλα χρηματοδοτικά μέσα.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για τις συμμαχίες γνώσης διάρκειας 2 ετών: 700.000 ευρώ
Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για τις συμμαχίες γνώσης διάρκειας 3 ετών: 1.000.000 ευρώ

Προθεσμία υποβολής αίτησης
Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους το αργότερο έως τις
28 Φεβρουαρίου στις 12:00 (μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια
που αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους ή 1 Ιανουαρίου του
επόμενου έτους.

Επιλέξιμες δαπάνες
Στήριξη της υλοποίησης (διαχείριση σχεδίου, συναντήσεις για την υλοποίηση του σχεδίου, προϊόντα πνευματικής διανοίας,
20
διάδοση, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, διασκέψεις, ταξίδια): μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο
-197 EUR/διευθύνοντα έργου /ανά ημέρα
-164 EUR/διδάσκοντα / εκπαιδευτή/ερευνητή/εργαζόμενο με νέους/ ανά ημέρα
-122 EUR/ τεχνικό/ανά ημέρα
-93EUR/ διοικητικό/ανά ημέρα

Πρόσθετοι κανόνες χρηματοδότησης για δραστηριότητες κινητικότητας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας συμμαχίας γνώσης (προαιρετικό)
1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού: μοναδιαίο κόστος για μετακίνηση
-Για αποστάσεις από 100 έως 1.999χλμ: 275 ευρώ/ συμμετέχοντα / -Για αποστάσεις από 2.000χλμ και πάνω:360 ευρώ/ συμμετέχοντα
2. Δαπάνες διαβίωσης: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα
Δραστηριότητες που αφορούν το προσωπικό
έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: 100 ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα και μεταξύ της 15ης και της 60ής ημέρας της δραστηριότητας: 70 ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα
Δραστηριότητες που αφορούν τους εκπαιδευόμενους:
έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: 55 ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά μέρα και μεταξύ της 15ης και της 60ήςημέρας της δραστηριότητας: 40 ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα

20

Η χρηματοδότηση εξαρτάται από: α) τα χαρακτηριστικά του προσωπικού που συμμετέχει στο σχέδιο και β) τη χώρα του συμμετέχοντος οργανισμού το προσωπικό του οποίου συμμετέχει στο σχέδιο.
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2.2.3 Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων είναι διακρατικά σχέδια που είτε εντοπίζουν είτε αξιοποιούν τις υφιστάμενες και
αναδυόμενες ανάγκες στις δεξιότητες σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό τομέα και/ ή μεταφράζουν αυτές τις ανάγκες σε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών που απαντά σε αυτές τις ανάγκες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ψηφιακές
δεξιότητες (digital skills) και τις «πράσινες δεξιότητες» (green skills) που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας και στη μετάβαση σε μια «κυκλική οικονομία- ανακύκλωσης». Οι στόχοι επιτυγχάνονται με σχέδια σε
μία από τις δύο κατηγορίες. Οι αιτούντες δεν δύνανται να υποβάλλουν και στις δυο κατηγορίες την ίδια περίοδο.

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός
οργανισμός που βρίσκεται σε χώρα του προγράμματος ή σε κάποια από τις χώρες
εταίρους. Ένας οργανισμός μπορεί να συμμετέχει – ως αιτών μόνο σε μία αίτηση
τομεακής συμμαχίας δεξιοτήτων και σε μια κατηγορία κάθε φορά. Εάν ένας
οργανισμός συμμετέχει ως αιτών σε μία ή περισσότερες προτάσεις, όλες οι εν λόγω
προτάσεις θα είναι μη επιλέξιμες
Η σύνθεση της τομεακής συμμαχίας δεξιοτήτων πρέπει να πληροί κάποιες
προϋποθέσεις ανάλογα με την κατηγορία την οποία αφορά .(Δες αναλυτικά κριτήρια
επιλεξιμότητας εν.. 1.3.2 στον πλήρη Οδηγό)

Κατηγορία 1: Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την αναγνώριση των αναγκών σε δεξιότητες.
Καθορισμός των αναγκών όσον αφορά τις δεξιότητες και την παροχή κατάρτισης σε έναν συγκεκριμένο οικονομικό
τομέα:
- όπου απαιτείται, συγκέντρωση και ερμηνεία των στοιχείων που αποδεικνύουν τις ανάγκες σε δεξιότητες στην αγορά
εργασίας σε έναν δεδομένο οικονομικό τομέα, με βάση το πανόραμα δεξιοτήτων της ΕΕ και, κατά περίπτωση, το έργο
των ευρωπαϊκών τομεακών συμβουλίων δεξιοτήτων
- παράδοση των στοιχείων που αφορούν τις ανάγκες σε τομεακές δεξιότητες σε ηλεκτρονική μορφή , σε μορφή ανοιχτών
συνδεδεμένων δεδομένων ώστε να τροφοδοτεί το Πανόραμα Δεξιοτήτων της Ε.Ε..
- προσδιορισμός των αναγκών για την παροχή κατάρτισης αξιοποιώντας, εφόσον υπάρχουν, τα επαγγελματικά πρότυπα
που περιλαμβάνονται στην ταξινόμηση των ευρωπαϊκών δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων (ESCO)
επικέντρωση σε τομείς που θα βρεθούν σημαντικές ανάγκες και ελλείψεις σε δεξιότητες. Στοιχεία θα
παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή, σε μορφή συνδεδεμένων ανοιχτών δεδομένων ώστε να τροφοδοτούν το
Πανόραμα Δεξιοτήτων της ΕΕ.
συμμετοχή των πιο αντιπροσωπευτικών εκπροσώπων του τομέα
Κατηγορία 2: Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για σχεδιασμό και δημιουργία παραδοτέων της ΕΕΚ

-

-

-

Σχεδιασμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ:
συναφή με τις δεξιότητες που ζητούνται και με τις επαγγελματικές ειδικότητες σχεδιασμός ενός ή
περισσοτέρων προγράμματα σπουδών, προγραμμάτων ΕΕΚ και προδιαγραφών αναγνώρισης προσόντων
για ένα ή περισσότερα συναφή επαγγέλματα σε έναν τομέα , με άλλα λόγια από κοινού εκπαιδευτικό υλικό
για ένα ή διάφορα βασικά ευρωπαϊκά επαγγελματικά προφίλ , αντλώντας τα, εφόσον υπάρχουν από την
Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, και Επαγγελμάτων (ESCO)
ορισμός του περιεχομένου κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνεται στις αρχές του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων για
ΕΕΚ (ECVET), δηλαδή είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα προσανατολισμένα και διαιρεμένα σε ψηφίδες
μαθησιακών αποτελεσμάτων ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η σύγκριση λαμβάνοντας επίσης
υπόψη τις ανάγκες για επικύρωση προηγούμενης γνώσης (μη τυπικής, άτυπης, ή σε διαφορετικό πλαίσιο)
ώστε να διευκολύνεται η κινητικότητα σε κάθε τομέα.
ενσωμάτωση περιόδων μάθησης στο χώρο εργασίας μέσα στο νέο περιεχόμενο κατάρτισης και ανάπτυξη
επιχειρηματικής νοοτροπίας
εφαρμογή ποιοτικού ελέγχου στο νέο περιεχόμενο κατάρτισης είτε με τη θέσπιση των αρχών διασφάλισης
της ποιότητας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη διασφάλιση της Ποιότητας στην ΕΕΚ ή με τη
χρήση των ήδη υπαρχόντων συστημάτων διασφάλισης της Ποιότητας τα οποία όμως πρέπει να ελεγχθούν
με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (EQAVET)
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ενσωμάτωση ψηφιακών δεξιοτήτων στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών, των προγραμμάτων ΕΕΚ
και σε πρότυπα προσόντων, καθώς και συμπερίληψη ευκαιριών για την πρακτική εφαρμογή γνώσεων σε
καταστάσεις που προσομοιάζουν πραγματικούς χώρους εργασίας (μάθηση στο χώρο εργασίας)
ενσωμάτωση καινοτόμων προσεγγίσεων στις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, μέσω κυρίως μιας πιο
στρατηγικής και ολοκληρωμένης χρήσης των ΤΠΕ και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ)
Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ:
εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων συναφών ευρωπαϊκών προγραμμάτων σπουδών για συγκεκριμένα
επαγγέλματα που έχουν προσαρμοστεί ή δημιουργηθεί πρόσφατα μετά την ανάλυση και τις προβλέψεις των
αναγκών της αγοράς εργασίας για ένα ή περισσότερα συναφή επαγγέλματα.
εφαρμογή περιόδων πρακτικής εξάσκησης (μάθηση στο χώρο εργασίας) που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
σπουδών
εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης ΕΕΚ για να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες
δεξιότητες ή/και στο εκάστοτε στοχευόμενο κοινό ενός δεδομένου οικονομικού τομέα
(π.χ. περιεχόμενο, υπηρεσίες και μέθοδοι που βασίζονται σε ΤΠΕ, εκπαίδευση στο εργασιακό περιβάλλον,
κ.λπ.)
διευκόλυνση της αναγνώρισης και πιστοποίησης των αντίστοιχων μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της
εφαρμογής σχετικών αρχών του Ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων για ΕΕΚ (ECVET),
του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET) και,
ενδεχομένως, μέσω της σύνδεσης των αντίστοιχων προσόντων με το εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών
προσόντων (ΕΠΕΠ) ή με οποιαδήποτε άλλα σχετικά ευρωπαϊκά μέσα του εκάστοτε τομέα

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων διάρκειας 2 ή 3 ετών (Περιοχής 1) :
500.000 ευρώ
Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων διάρκειας 3 ετών (Περιοχή 2) :
1.400.000 ευρώ

Προθεσμία υποβολής αίτησης
26/2
η
(για τα σχέδια που αρχίζουν την 1 Νοεμβρίου του ίδιου έτους)

Επιλέξιμες δαπάνες
Στήριξη της υλοποίησης (διαχείριση σχεδίου, συναντήσεις για την υλοποίηση του σχεδίου, προϊόντα πνευματικής διανοίας, διάδοση, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, διασκέψεις, ταξίδια):
21
μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο .
-197 EUR/διευθύνοντα έργου /ανά ημέρα
-164EUR/διδάσκοντα/ εκπαιδευτή/ερευνητή/εργαζόμενο με νέους/ ανά ημέρα
-122 EUR/ τεχνικό/ανά ημέρα
-93EUR/ διοικητικό/ανά ημέρα

21

Η χρηματοδότηση εξαρτάται από: α) τα χαρακτηριστικά του προσωπικού που συμμετέχει στο σχέδιο και β) τη χώρα του συμμετέχοντος οργανισμού το προσωπικό του οποίου συμμετέχει στο σχέδιο.
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2.2.4 Ανάπτυξη Ικανοτήτων/ Δυνατοτήτων στον Τομέα της Ανώτατης/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Υποστηρίζονται δύο κατηγορίες σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων: α) κοινά σχέδια, β) διαρθρωτικά σχέδια.

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι:
κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος παρέχει πτυχία
ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλους αναγνωρισμένους τίτλους
τριτοβάθμιου επιπέδου (ο οποίος ορίζεται ως ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και αναγνωρίζεται ως τέτοιο από την αρμόδια αρχή)
ή

α) Κοινά σχέδια: αποσκοπούν στην παραγωγή αποτελεσμάτων που ωφελούν κατά κύριο λόγο και άμεσα τους
οργανισμούς από επιλέξιμες χώρες εταίρους που συμμετέχουν στο σχέδιο. Οι δραστηριότητες εστιάζουν κυρίως:
στην ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών·
στον εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησης, διαχείρισης και λειτουργίας των ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης·
στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του ευρύτερου
οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος
β) Διαρθρωτικά σχέδια: αποσκοπούν στη δημιουργία αντίκτυπου στα συστήματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο στις επιλέξιμες χώρες εταίρους. Εστιάζουν
κατά κανόνα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες δραστηριοτήτων:
στον εκσυγχρονισμό των πολιτικών, διακυβέρνησης και διαχείρισης των συστημάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης·
στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των συστημάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του ευρύτερου
οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος
οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν: έρευνες και μελέτες που αφορούν ειδικά θέματα
μεταρρυθμίσεων, παροχή συμβουλών για θέματα πολιτικής και γνωμοδότηση εμπειρογνωμόνων, διοργάνωση
συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, στρογγυλών τραπεζών (τα οποία θα πρέπει να οδηγούν σε λειτουργικά
συμπεράσματα και συστάσεις), οργάνωση της κατάρτισης προσωπικού, διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης.

κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή
στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
Κάθε συμμετέχων οργανισμός πρέπει να βρίσκεται σε χώρα του προγράμματος ή σε
επιλέξιμη χώρα εταίρο. Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι
εγκατεστημένα σε χώρα του προγράμματος πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη
Erasmus για την Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Και στις δύο κατηγορίες σχεδίων που απευθύνονται όμως σε χώρες εταίρους από τις περιφέρειες 1,2,3 μπορεί να
χορηγηθεί ειδικό σκέλος κινητικότητας το οποίο θα αφορά είτε κινητικότητα φοιτητών (περίοδος φοίτησης και
πρακτικής άσκησης), κινητικότητα προσωπικού (περίοδος διδασκαλίας και περίοδο κατάρτισης).

Για σχέδια που αφορούν μία Χώρα Εταίρο μόνο(εθνικά σχέδια):
Μια επιλέξιμη χώρα εταίρος και το λιγότερο τρεις χώρες προγράμματος πρέπει να
συμμετέχουν στο σχέδιο.
Τα σχέδια αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν , ως βασικούς εταίρους, έναν ελάχιστο
αριθμό ιδρυμάτων ανώτατης/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης :
Τουλάχιστον ένα ίδρυμα ανώτατης/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από κάθε
χώρα του προγράμματος που συμμετέχει στο σχέδιο.
Τουλάχιστον τρία ιδρύματα ανώτατης/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τη
χώρα εταίρο που συμμετέχει στο σχέδιο.
Τα σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν ίσο αριθμό συμμετεχόντων ιδρυμάτων
ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις χώρες εταίρου και από τις
χώρες του προγράμματος .

Τα Σχέδια Ανάπτυξης Ικανοτήτων μπορούν να εφαρμοστούν ως:
Εθνικά σχέδια, π.χ. σχέδια που περιλαμβάνουν Ιδρύματα μόνο από μια επιλέξιμα Χώρα Εταίρο·
Πολύ-εθνικά σχέδια εντός μιας περιοχής, που εμπλέκουν τουλάχιστον δύο χώρες από την εν λόγω περιοχή·
Πολύ-εθνικά σχέδια που εμπλέκουν παραπάνω από μια περιοχές, και τουλάχιστον μια χώρα από την κάθε
περιοχή.

Εξαίρεση: Σε χώρες εταίρους όπου ο αριθμός των ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης είναι μικρότερος από 5 σε όλη τη χώρα ή σε περιπτώσεις όπου ένα μόνο
ίδρυμα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% του συνόλου των φοιτητών της
χώρας, οι αιτήσεις που περιλαμβάνουν ένα μόνο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης για τις
εν λόγω χώρες θα γίνονται δεκτές.

Επιλέξιμες Χώρες εταίροι: χώρες που ανήκουν στις περιφέρειες 1 έως 4 και 6 έως 11 (Δες Επιλέξιμες Χώρες 1.3.2 στον
αναλυτικό Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+)

Για σχέδια που αφορούν δύο ή περισσότερες χώρες εταίρους (πολυεθνικά σχέδια):
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Τουλάχιστον δύο επιλέξιμες χώρες εταίροι
και τουλάχιστον τρεις χώρες
προγράμματος πρέπει να συμμετέχουν στο σχέδιο. Οι χώρες εταίροι μπορούν να
προέρχονται από την ίδια περιφέρεια ή από διαφορετικές περιφέρειες που
καλύπτονται από τη δράση.

Τουλάχιστον ένα ίδρυμα ανώτατης/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το ελάχιστο
των τριών χωρών του προγράμματος που συμμετέχουν στο σχέδιο.
Τουλάχιστον δύο ιδρύματα ανώτατης/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τη χώρα
εταίρο που συμμετέχει στο σχέδιο.
Τα σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν ίσο τουλάχιστον τόσα ιδρύματα
ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χώρας εταίρου όσα είναι τα ιδρύματα
ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας του προγράμματος.

Εξαίρεση: Σε χώρες εταίρους όπου ο αριθμός των ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης είναι μικρότερος από 5 σε όλη τη χώρα ή σε περιπτώσεις όπου ένα μόνο
ίδρυμα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% του συνόλου των φοιτητών της
χώρας, οι αιτήσεις που περιλαμβάνουν ένα μόνο ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης για
τις εν λόγω χώρες θα γίνονται δεκτές. με την προϋπόθεση ότι τα σχέδια
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τόσα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
από τις χώρες εταίρους όσα είναι τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
της χώρας του προγράμματος .

Ειδικά κριτήρια για :
Τα διαρθρωτικά σχέδια: Πέραν των παραπάνω απαιτήσεων, τα διαρθρωτικά
σχέδια πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν, ως εταίρους, τα αρμόδια
υπουργεία για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση σε κάθε επιλέξιμη
χώρα εταίρο η οποία στοχοθετείται από το σχέδιο.
τα Σχέδια που περιλαμβάνουν εταίρους από την Περιφέρεια 4 (Ρωσική
Ομοσπονδία) πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία ακόμη χώραεταίρο.
Tα σχέδια που περιλαμβάνουν εταίρους από την Περιοχή 8 (Λατινική
Αμερική), θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο χώρες εταίρους
από την εν λόγω περιοχή στο σχέδιο.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Ελάχιστη επιχορήγηση της ΕΕ για τα κοινά και τα διαρθρωτικά σχέδια: 500 000 ευρώ
Μέγιστη επιχορήγηση της ΕΕ για τα κοινά και τα διαρθρωτικά σχέδια: 1.000.000 ευρώ
.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ειδικό σκέλος κινητικότητας
Έως 80% της συνολικής επιχορήγησης της ΕΕ για το κοινό ή το διαρθρωτικό σχέδιο (εξαιρουμένου του
σκέλους κινητικότητας)
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1. Δαπάνες προσωπικού: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο
-Κατά ανώτατο 40% της συνολικής επιχορήγησης
2. Έξοδα μετακίνησης: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 10 έως 99χλμ:20 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 100 έως 499χλμ:180 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 500 έως 1.999χλμ:275 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 2.000 έως 2.999χλμ: 360 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 3.000 έως 3.999χλμ: 530 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 4.000 έως 7.999χλμ: 820 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 8.000 ή περισσοτέρων: 1100 ευρώ/ συμμετέχοντα
3. Δαπάνες διαμονής: μοναδιαίο κόστος ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα
Προσωπικό
- έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: 120 ευρώ ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα
-μεταξύ της 15ης και της 60ήςημέρας της δραστηριότητας: 70 ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα
-από την 61η ημέρα της δραστηριότητας έως και τους 12 μήνες: 50 ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά
ημέρα
Φοιτητές
-έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: 55 ευρώ ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα
-μεταξύ της 15ης και της 60ήςημέρας της δραστηριότητας: 40 ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα

4. Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού: πραγματικές δαπάνες
-100% των επιλέξιμων δαπανών- κατά ανώτατο 30% της συνολικής επιχορήγησης
5. Υπεργολαβία: πραγματικές δαπάνες
-100% των επιλέξιμων δαπανών- κατά ανώτατο 10% της συνολικής επιχορήγησης

Ειδικό σκέλος κινητικότητας
1. Έξοδα ταξιδιού (φοιτητές και προσωπικό): μοναδιαίο κόστος
- Για αποστάσεις ταξιδιού από 10 έως 99χλμ:20 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 100 έως 499χλμ:180 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 500 έως 1.999χλμ:275 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 2.000 έως 2.999χλμ: 360 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 3.000 έως 3.999χλμ: 530 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 4.000 έως 7.999χλμ: 820 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 8.000 ή περισσοτέρων: 1100 ευρώ/ συμμετέχοντα
2. Δαπάνες διαβίωσης: μοναδιαίο κόστος
23
- για φοιτητές ανά μήνα ανά συμμετέχοντα
24
- για προσωπικό ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα

Προθεσμία υποβολής αίτησης
Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 9 Φεβρουαρίου στις
12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 15η Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

2.2.5

Ανάπτυξη Ικανοτήτων/Δυνατοτήτων στον Τομέα της Νεολαίας

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων
δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία, τη δικτύωση και την ανταλλαγή πρακτικών στον
τομέα της νεολαίας, όπως συνέδρια, εργαστήρια και συναντήσεις
μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις για τη νεολαία (μέγιστη διάρκεια δύο ημερών)
εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
ανάπτυξη μέσων πληροφόρησης, επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων
ανάπτυξη μεθόδων, μέσων και υλικού εργασίας στον τομέα της νεολαίας, καθώς και προγραμμάτων εργασίας στον τομέα
της νεολαίας, προγραμμάτων κατάρτισης και μέσων τεκμηρίωσης όπως το Youthpass
δημιουργία νέων μεθόδων εκτέλεσης εργασιών στον τομέα της νεολαίας και παροχής κατάρτισης και υποστήριξης, ιδίως
μέσω του ανοικτού και ευέλικτου υλικού μάθησης, της εικονικής συνεργασίας και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων.

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή
ιδιωτικός οργανισμός που βρίσκεται σε χώρα του προγράμματος ή σε
κάποια από τις επιλέξιμες χώρες εταίρους. Οι οργανισμοί των επιλέξιμων
χωρών εταίρων μπορούν να συμμετέχουν μόνο ως εταίροι (και όχι ως
αιτούντες) στην υλοποίηση του σχεδίου.

22
23
24

Στα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων, τα οποία έχουν διακρατικό
χαρακτήρα, συμμετέχουν τουλάχιστον 3 οργανισμοί από 3 διαφορετικές
χώρες, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον είναι χώρα του προγράμματος
και η άλλη είναι επιλέξιμη χώρα εταίρος.

Η χρηματοδότηση εξαρτάται από: α) την κατηγορία του προσωπικού που συμμετέχει στο σχέδιο και β) τη χώρα του συμμετέχοντος οργανισμού το προσωπικό του οποίου συμμετέχει στο σχέδιο.
Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα.
Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα.
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Δραστηριότητες κινητικότητας
Ανταλλαγές νέων μεταξύ των χωρών του προγράμματος και των επιλέξιμων χωρών εταίρων
Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία από/προς επιλέξιμες χώρες εταίρους
Κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας μεταξύ των χωρών του προγράμματος και των επιλέξιμων χωρών
εταίρων.

Ανταλλαγές νέων: κατ’ ελάχιστο 16 και κατ’ ανώτατο 60 συμμετέχοντες
(δεν συμπεριλαμβάνονται οι επικεφαλής των ομάδων). Τουλάχιστον 4
συμμετέχοντες ανά ομάδα με επικεφαλή ομάδας έναν ενήλικα
Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία: το ανώτερο 30 εθελοντές για το
σύνολο του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων
Κινητικότητα
εργαζομένων:
έως
και
50
συμμετέχοντες
(συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εκπαιδευτών και των
συντονιστών)

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Μέγιστη επιχορήγηση για τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων: 150.000 ευρώ

Επιλέξιμες δαπάνες
1. Δαπάνες δραστηριότητας: πραγματικές δαπάνες
- Κατά ανώτατο 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών
Επιλέξιμες δαπάνες όσες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης
ικανοτήτων όπως:
-Δαπάνες για ΤΠΕ
-Διακρατικές ς συναντήσεις για το Σχέδιο μεταξύ εταίρων του σχεδίου (π.χ. έξοδα μετακίνησης,
διαμονής και διατροφής, δαπάνες θεώρησης και ασφάλισης, ενοικίαση αιθουσών για συναντήσεις,
συνέδρια και εκδηλώσεις, έξοδα διερμηνείας, δαπάνες για εξωτερικούς ομιλητές)
-Προϊόντα πνευματικής διανοίας (πνευματικά προϊόντα) και διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου
-Προετοιμασία των συμμετεχόντων για τις δραστηριότητες κινητικότητας σε σχέση με τη γλωσσική, τη
διαπολιτισμική και επιχειρησιακή τους κατάρτιση
- έξοδα για τον οικονομικό έλεγχο του σχεδίου
Έμμεσες δαπάνες (δεν υπερβαίνουν το 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών) όπως γενικά διοικητικά
έξοδα του δικαιούχου (π.χ. λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, κόστος
εγκαταστάσεων, κόστος για μόνιμο προσωπικό)
2. Δαπάνες ταξιδιού: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
- Για αποστάσεις ταξιδιού από 10 έως 99χλμ:20 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 100 έως 499χλμ:180 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 500 έως 1.999χλμ:275 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 2.000 έως 2.999χλμ: 360 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 3.000 έως 3.999χλμ: 530 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 4.000 έως 7.999χλμ: 820 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 8.000 ή περισσοτέρων: 1100 ευρώ/ συμμετέχοντα

2β. Κανόνες χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία που διεξάγεται στο πλαίσιο
των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων (προαιρετικό)
1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
- Για αποστάσεις ταξιδιού από 10 έως 99χλμ:20 ευρώ/ συμμετέχοντα
25
26

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία υλοποιείται η δραστηριότητα κινητικότητας.
Συμπεριλαμβανομένων των αρχηγών των ομάδων και των συνοδών.

2α. Κανόνες χρηματοδότησης της δραστηριότητας ανταλλαγών νέων που διεξάγεται στο πλαίσιο των
σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων (προαιρετικό)
1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 10 έως 99χλμ:20 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 100 έως 499χλμ:180 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 500 έως 1.999χλμ:275 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 2.000 έως 2.999χλμ: 360 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 3.000 έως 3.999χλμ: 530 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 4.000 έως 7.999χλμ: 820 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 8.000 ή περισσοτέρων: 1300 ευρώ/ συμμετέχοντα
25
2. Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών : μοναδιαίο κόστος ανά ημέρα
26
δραστηριότητας ανά συμμετέχοντα
3. Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες: πραγματικές δαπάνες
-100% των επιλέξιμων δαπανών
4. Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατά εξαίρεση : πραγματικές δαπάνες
-Υψηλά έξοδα μετακίνησης: μέγιστο μέχρι 80% των επιλέξιμων δαπανών
-Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών

2γ. Κανόνες χρηματοδότησης της κινητικότητας των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
νεολαίας που διεξάγεται στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων (προαιρετικό)
1.

Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα

29
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-Για αποστάσεις ταξιδιού από 100 έως 499χλμ:180 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 500 έως 1.999χλμ:275 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 2.000 έως 2.999χλμ: 360 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 3.000 έως 3.999χλμ: 530 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 4.000 έως 7.999χλμ: 820 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 8.000 ή περισσοτέρων: 1300 ευρώ/ συμμετέχοντα
27
2. Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών : μοναδιαίο κόστος ανά μήνα ανά εθελοντή
28
3. Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών : μοναδιαίο κόστος ανά μήνα ανά εθελοντή
4. Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες: πραγματικές δαπάνες
-100% των επιλέξιμων δαπανών
5. Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατά εξαίρεση πραγματικές δαπάνες
-Υψηλά έξοδα μετακίνησης: μέγιστο μέχρι 80% των επιλέξιμων δαπανών
-Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών

Προθεσμία υποβολής αίτησης32
Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:
8 Μαρτίου στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ 1ης Ιουλίου και
31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους .

27
28
29
30
31
32

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία υλοποιείται η δραστηριότητα κινητικότητας.
Όπως ανωτέρω
Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία υλοποιείται η δραστηριότητα κινητικότητας.
Συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών, των διαμεσολαβητών και των συνοδών τους.
Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία υλοποιείται η δραστηριότητα κινητικότητας.
Μόνο μία πρόταση σχεδίου ανά προθεσμία μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο αιτούντα.

- Για αποστάσεις ταξιδιού από 10 έως 99χλμ:20 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 100 έως 499χλμ:180 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 500 έως 1.999χλμ:275 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 2.000 έως 2.999χλμ: 360 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 3.000 έως 3.999χλμ: 530 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 4.000 έως 7.999χλμ: 820 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 8.000 ή περισσοτέρων: 1300 ευρώ/ συμμετέχοντα
29
2. Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών : μοναδιαίο κόστος ανά ημέρα
δραστηριότητας ανά συμμετέχοντα
30
-Κατά ανώτατο 1.100 ευρώ ανά συμμετέχοντα
31
3. Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών : μοναδιαίο κόστος ανά μήνα ανά εθελοντή
4. Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες: πραγματικές δαπάνες
-100% των επιλέξιμων δαπανών
5. Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατά εξαίρεση πραγματικές δαπάνες
-Υψηλά έξοδα μετακίνησης: μέγιστο μέχρι 80% των επιλέξιμων δαπανών
-Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών

30
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2.3 Βασική Δράση 3 (ΒΔ3): Υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση των ορθών πρακτικών
2.3.1 Διαρθρωμένος διάλογος: συναντήσεις μεταξύ νέων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Ένα σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:
● εθνικές συναντήσεις και διακρατικά / διεθνή σεμινάρια που προσφέρουν χώρο για ενημέρωση, συζήτηση και ενεργό
συμμετοχή των νέων – σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε ζητήματα νεολαίας – για θέματα που
έχουν σχέση με τον Διαρθρωμένο Διάλογο ή τη Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία
● εθνικές συναντήσεις και διακρατικά σεμινάρια που προετοιμάζουν το έδαφος
για τις επίσημες Συνδιασκέψεις Νεολαίας που διοργανώνονται κάθε εξάμηνο από το κράτος μέλος που έχει την προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
● εκδηλώσεις που προάγουν συζητήσεις και ενημέρωση για θέματα πολιτικής για
τη νεολαία τα οποία συνδέονται με τις δραστηριότητες που διοργανώνονται κατά τη
διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας
● διαβουλεύσεις των νέων για να ανακαλύψουν τις ανάγκες τους ως προς τη
συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή (σε διαδικτυακές διαβουλεύσεις, δημοσκοπήσεις, κ.λπ.)
● συναντήσεις και σεμινάρια, ενημερωτικές εκδηλώσεις ή συζητήσεις μεταξύ των
νέων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων/εμπειρογνωμόνων στον τομέα της νεολαίας σχετικά με το θέμα της συμμετοχής
στη δημοκρατική ζωή
● προσομοιώσεις της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων και των
ρόλων των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο αυτών των οργανισμών

μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ
ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας
δημόσιος φορέας τοπικού ή περιφερειακού επιπέδου
που εδρεύει σε χώρα του προγράμματος ή σε χώρα εταίρο που
γειτνιάζει με την ΕΕ (περιφέρειες 1 έως 4 - δείτε ενότητα 1.3.2. του
Οδηγού του Προγράμματος Erasmus+). Οι οργανισμοί των επιλέξιμων
χωρών εταίρων μπορούν να συμμετέχουν μόνο ως εταίροι (και όχι ως
αιτούντες) στην υλοποίηση του σχεδίου.

Διακρατικές/διεθνείς συναντήσεις: στη δραστηριότητα συμμετέχουν
τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες οργανισμοί από τουλάχιστον δύο
διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία είναι χώρα του
προγράμματος.
Εθνικές συναντήσεις: στη δραστηριότητα συμμετέχει τουλάχιστον ένας
οργανισμός της χώρας του προγράμματος.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του Διαρθρωμένου Διαλόγου:
θεσμοθετημένες συνεδριάσεις οργανώσεων ή δικτύων οργανώσεων και πολιτικά κατευθυνόμενες εκδηλώσεις.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Μέγιστη επιχορήγηση για τις συναντήσεις διαρθρωμένου διαλόγου:50.000 ευρώ

Επιλέξιμες δαπάνες
1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 10 έως 99χλμ:20 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 100 έως 499χλμ:180 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 500 έως 1.999χλμ:275 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 2.000 έως 2.999χλμ: 360 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 3.000 έως 3.999χλμ: 530 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 4.000 έως 7.999χλμ: 820 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 8.000 ή περισσοτέρων: 1300 ευρώ/ συμμετέχοντα
33
2. Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών : μοναδιαίο κόστος ανά ημέρα
δραστηριότητας ανά συμμετέχοντα
3. Επιπλέον οικονομική ενίσχυση για υψηλές δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης: Για δαπάνες
εσωτερικού ταξιδιού που υπερβαίνουν τα 225 ευρώ : 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
(συμπεριλαμβανομένων των συνοδών ) ανά ταξίδι μετ’ επιστροφής

33

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία υλοποιείται η δραστηριότητα.

4. Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες: πραγματικές δαπάνες
- 100% των επιλέξιμων δαπανών
5. Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατά εξαίρεση: πραγματικές δαπάνες
- Επιλέξιμες δαπάνες όσες συνδέονται με: (ηλεκτρονικές) διαβουλεύσεις και δημοσκοπήσεις των
νέων, τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, την έκδοση θεωρήσεων και άδειες
παραμονής, την παροχή χρηματικής εγγύησης, συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες.
- Οι δαπάνες που συνδέονται με (ηλεκτρονικές) διαβουλεύσεις και δημοσκοπήσεις των νέων, για
χρηματική εγγύηση και δραστηριότητες διάδοσης: 75% των επιλέξιμων δαπανών
- Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών

31
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Προθεσμία υποβολής αίτησης
2 Φεβρουαρίου στις 12:00 (μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Μαΐου και της 30ής Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους
26 Απριλίου στις 12:00 (μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Αυγούστου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους
4 Οκτωβρίου στις 12:00 (μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαΐου του επόμενου έτους

32
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3

Οι Δραστηριότητες του Erasmus+

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ υλοποιούνται, επίσης, και οι ακόλουθες
δραστηριότητες:
δραστηριότητες Jean Monnet
δραστηριότητες στον τομέα του αθλητισμού.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι Δραστηριότητες του προγράμματος, οι
συμμετέχοντες οργανισμοί, οι προθεσμίες υποβολής αίτησης, στοιχεία για τη
χρηματοδότηση και τις επιλέξιμες δαπάνες. Για περισσότερες πληροφορίες για τις
Δραστηριότητες που υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+
παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο Μέρος Τέταρτο του Οδηγού του Προγράμματος
Erasmus+.
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3.1 Δραστηριότητες Jean Monnet

3.1.1 Ενότητες Jean Monnet
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Οι Ενότητες Jean Monnet πρέπει να λαμβάνουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
γενικά ή εισαγωγικά μαθήματα σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση (ιδίως σε ιδρύματα και σχολές που επί του παρόντος δεν
προσφέρουν μεγάλο εύρος μαθημάτων στον εν λόγω τομέα)
εξειδικευμένα μαθήματα σε θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ιδίως σε ιδρύματα και σχολές που ήδη προσφέρουν
μεγάλο εύρος μαθημάτων στον εν λόγω τομέα)
πλήρως αναγνωρισμένα θερινά και εντατικά προγράμματα σπουδών
Επίσης, θα πρέπει να συμβάλλουν στην εδραίωση της διδασκαλίας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ και στην ενημέρωση ευρέος φάσματος
διδασκομένων και ενδιαφερόμενων πολιτών για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κάθε ενότητα έχει ελάχιστη διάρκεια 40 διδακτικών ωρών ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι διδακτικές ώρες περιλαμβάνουν την άμεση διδασκαλία στο
πλαίσιο ομαδικών διαλέξεων, σεμιναρίων και μαθημάτων, τα οποία μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, όμως δεν
περιλαμβάνουν τη διδασκαλία σε μεμονωμένο επίπεδο.

Ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Τα ιδρύματα
ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι
εγκατεστημένα στις χώρες του προγράμματος
πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ECHE). Οι ιδιώτες
δεν δύνανται να υποβάλουν απευθείας αίτηση για
επιχορήγηση.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Η μέγιστη επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ και δεν μπορεί να καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του
συνολικού κόστους της ενότητας Jean Monnet.

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή
τους έως τις 23 Φεβρουαρίου στις 12:00 (ώρα
Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η
Σεπτεμβρίου
του
ίδιου
έτους.

Επιλέξιμες δαπάνες
1.

Δαπάνες συνδεόμενες με τη διδασκαλία (κλίμακα μοναδιαίου κόστους): το υπολογισμένο
ωριαίο κόστος διδασκαλίας πολλαπλασιάζεται με τον (ελάχιστο) αριθμό απαιτούμενων ωρών
34
(120 ώρες) .

34

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα

2.

Πρόσθετες δαπάνες (κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση): στην παραπάνω βάση κόστους
προστίθεται συμπληρωματικό ποσοστό 40% για τις ενότητες Jean Monnet. Στο εν λόγω
συμπληρωματικό ποσοστό λαμβάνονται υπόψη οι πρόσθετες ακαδημαϊκές δραστηριότητες
της ενότητας, όπως δαπάνες προσωπικού, δαπάνες ταξιδιού και διαμονής, δαπάνες
διάδοσης, δαπάνες διδακτικού υλικού και έμμεσες δαπάνες.

34
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3.1.2 Έδρες Jean Monnet
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί & Συμμετέχοντες

Ο κάτοχος μιας έδρας Jean Monnet οφείλει να πραγματοποιεί μία ή περισσότερες από τις
παρακάτω δραστηριότητες:
Κύριες δραστηριότητες:
● εμβάθυνση της διδασκαλίας στον τομέα των σπουδών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών ενός ιδρύματος ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
● εμβάθυνση της διδασκαλίας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ για τις ειδικότητες που
εμφανίζουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Τα ιδρύματα
ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα στις χώρες του προγράμματος
πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ECHE). Οι ιδιώτες
δεν δύνανται να υποβάλουν απευθείας αίτηση για επιχορήγηση.
Ο κάτοχος έδρας Jean Monnet πρέπει να είναι ένα μόνιμο μέλος του διδακτικού προσωπικού
του αιτούντος ιδρύματος ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημίου με ειδίκευση
στον τομέα των σπουδών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος οφείλει να καλύπτει
τουλάχιστον 90 διδακτικές ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος και να είναι στη βαθμίδα τακτικού
καθηγητή, ενώ δεν δύναται να είναι επισκέπτης καθηγητής στο εν λόγω ίδρυμα.

Επιπλέον δραστηριότητες:
● διδασκαλία και διαλέξεις σε φοιτητές άλλων τμημάτων (πχ αρχιτεκτονική, φαρμακευτική κτλ)
που θα τους προετοιμάζουν καλύτερα για τη μελλοντική επαγγελματική ζωή τους.
● ενθάρρυνση, καθοδήγηση και παροχή συμβουλών στη νέα γενιά διδασκόντων και ερευνητών
στις σπουδές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
● διενέργεια, παρακολούθηση και επίβλεψη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε θέματα που
αφορούν την ΕΕ, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης
διοργάνωση δραστηριοτήτων ( σεμιναρίων, συνεδρίων, εργαστηρίων κα ),που στοχεύουν
στους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
καθώς και στην κοινωνία των πολιτών.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Η μέγιστη επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ και δεν θα καλύπτει
ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του συνολικού κόστους της έδρας Jean Monnet.

Προθεσμία υποβολής αίτησης
Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 23 Φεβρουαρίου στις 12:00 (ώρα
Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου
έτους.

Επιλέξιμες δαπάνες
1.

2.

Δαπάνες συνδεόμενες με τη διδασκαλία (κλίμακα μοναδιαίου κόστους): το υπολογισμένο
ωριαίο κόστος διδασκαλίας πολλαπλασιάζεται με τον (ελάχιστο) αριθμό απαιτούμενων
35
ωρών για την έδρα Jean Monnet (270 ώρες) .
Πρόσθετες δαπάνες (κατ’ αποκοπή βάσει ενιαίου συντελεστή): στην παραπάνω βάση

35

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα

κόστους προστίθεται συμπληρωματικό ποσοστό 10% για τις έδρες Jean Monnet. Στο εν λόγω
συμπληρωματικό ποσοστό λαμβάνονται υπόψη οι πρόσθετες ακαδημαϊκές δραστηριότητες της
έδρας, όπως δαπάνες προσωπικού, δαπάνες ταξιδιού και διαβίωσης, δαπάνες διάδοσης,
δαπάνες διδακτικού υλικού και έμμεσες δαπάνες.
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3.1.3 Κέντρα Αριστείας Jean Monnet
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Τα κέντρα αριστείας Jean Monnet μπορούν να πραγματοποιούν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες:
οργάνωση και συντονισμός ανθρώπινων και έντυπων πόρων στον τομέα των σπουδών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ανάληψη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ερευνητικός ρόλος)
δημιουργία περιεχομένου και εργαλείων για θέματα που αφορούν την ΕΕ με σκοπό την επικαιροποίηση και τη συμπλήρωση
των υφιστάμενων μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών (διδακτικός ρόλος)
ενίσχυση του διαλόγου και της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την ΕΕ (ρόλος ομάδας προβληματισμού)
συστηματική δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Ιδρύματα
ανώτατης/τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
σε
οποιαδήποτε
χώρα
του
κόσμου.
Τα
ιδρύματα
ανώτατης/τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
που
είναι
εγκατεστημένα στις χώρες του προγράμματος πρέπει να
διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ECHE). . Οι ιδιώτες δεν δύνανται να υποβάλουν
απευθείας αίτηση για επιχορήγηση.

Τα κέντρα αριστείας αποσκοπούν στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των διαφόρων κλάδων και μέσων στον τομέα των ευρωπαϊκών
σπουδών, καθώς και στη δημιουργία κοινών διακρατικών δραστηριοτήτων και διαρθρωτικών δεσμών με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα
άλλων χωρών. Ενθαρρύνουν, επίσης, τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Ένα μόνο κέντρο αριστείας Jean Monnet μπορεί να
υποστηριχθεί σε κάθε ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 100 000 ευρώ
80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (εκτός εάν ζητηθεί χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης από τον αιτούντα).

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις
23 Φεβρουαρίου στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα
σχέδια που αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Επιλέξιμες δαπάνες
1.

Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες: πραγματικές δαπάνες
Δαπάνες προσωπικού
Έξοδα ταξιδιού και διαμονής
Δαπάνες υπεργολαβίας (30% κατ’ ανώτατο όριο των επιλέξιμων άμεσων δαπανών)
Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού (10% κατ’ ανώτατο όριο των επιλέξιμων άμεσων
δαπανών)
Δαπάνες συνδεόμενες με τη διδασκαλία
Λοιπές δαπάνες

2. Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες: πραγματικές δαπάνες
Κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο δεν υπερβαίνει το 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου,
λογίζεται ως έμμεση επιλέξιμη δαπάνη και αντιπροσωπεύει τα γενικά διοικητικά έξοδα του δικαιούχου,
τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως αποδοτέα στο σχέδιο (π.χ. λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή
παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κόστος εγκαταστάσεων, δαπάνες για μόνιμο προσωπικό, κ.ά.).

3.1.4 Στήριξη Jean Monnet σε Ενώσεις
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Οι ενώσεις/σύνδεσμοι μπορούν να αναπτύσσουν δραστηριότητες όπως:
οργάνωση και υλοποίηση θεσμικών δραστηριοτήτων στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών και θεμάτων (π.χ.
δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, δημιουργία ειδικού ιστοτόπου, οργάνωση της ετήσιας συνεδρίασης του
διοικητικού συμβουλίου, οργάνωση ειδικών προωθητικών ενεργειών με σκοπό τη μεγαλύτερη προβολή των
θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, κ.ά.)
διεξαγωγή έρευνας σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ενημερώνουν σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και να διαδοθούν τα

Οποιαδήποτε ένωση καθηγητών και ερευνητών που ειδικεύεται σε σπουδές
σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι εγκατεστημένη σε οποιαδήποτε
χώρα του κόσμου. Η ένωση πρέπει να έχει ως ρητό στόχο τη συμβολή στη
μελέτη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε εθνικό ή
υπερεθνικό επίπεδο, και να έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα.
Οι ιδιώτες δεν δύνανται να υποβάλουν απευθείας αίτηση για επιχορήγηση
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αποτελέσματα σε ιδρύματα που εμπλέκονται σε τέτοια θέματα και σε ένα ευρύτερο κοινό με σκοπό την
προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.
Οι ενώσεις/σύνδεσμοι Jean Monnet θα πρέπει:
να αποτελούν σημεία αναφοράς στα πεδία ευρωπαϊκών σπουδών που καλύπτουν
να διαδραματίζουν πολλαπλασιαστικό ρόλο και να διευκολύνουν τη διάδοση γνώσεων
να συμβάλλουν στη συλλογή και την αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και στην ανάλυση και τη διατύπωση
θεωρήσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων
να είναι αντιπροσωπευτικές της ακαδημαϊκής κοινότητας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών σε
περιφερειακό, εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 50 000 ευρώ
80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (εκτός εάν ζητηθεί χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης από τον αιτούντα)

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 23 Φεβρουαρίου
στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου
του ίδιου έτους.

Επιλέξιμες δαπάνες
1.

Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες: πραγματικές δαπάνες
Δαπάνες προσωπικού
Έξοδα ταξιδιού και διαμονής
Δαπάνες υπεργολαβίας (30% κατ’ ανώτατο όριο των επιλέξιμων άμεσων δαπανών)
Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού (10% κατ’ ανώτατο όριο των επιλέξιμων άμεσων δαπανών)
Λοιπές δαπάνες

2. Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες: πραγματικές δαπάνες
Κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο δεν υπερβαίνει το 7% των άμεσων επιλέξιμων
δαπανών του σχεδίου, λογίζεται ως έμμεση επιλέξιμη δαπάνη και
αντιπροσωπεύει τα γενικά διοικητικά έξοδα του δικαιούχου, τα οποία
μπορούν να θεωρηθούν ως αποδοτέα στο σχέδιο (π.χ. λογαριασμοί
ηλεκτρικού ρεύματος ή παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κόστος
εγκαταστάσεων, δαπάνες για μόνιμο προσωπικό, κ.ά.).

3.1.5 Δίκτυα Jean Monnet(Πολιτικός Διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο)
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Τα δίκτυα μπορούν να πραγματοποιούν δραστηριότητες όπως:
η συλλογή και η προώθηση πληροφοριών και αποτελεσμάτων όσον αφορά τις μεθοδολογίες
που εφαρμόζονται στην υψηλού επιπέδου έρευνα και διδασκαλία στον τομέα των σπουδών
στο πλαίσιο της ΕΕ
η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλων φορέων στην Ευρώπη και στον κόσμο
η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης με σκοπό την αμοιβαία ενίσχυση των ορθών
πρακτικών
η ενθάρρυνση της συνεργασίας και η ανάπτυξη πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων υψηλού
επιπέδου με τους δημόσιους φορείς και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα
άμεσης συνάφειας με την ΕΕ.

Ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή οποιοιδήποτε άλλοι οργανισμοί που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και είναι εγκατεστημένοι σε
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι
εγκατεστημένα σε χώρες του προγράμματος Erasmus+ πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη
Erasmus για την Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE).
Η αίτηση υποβάλλεται από τον συντονιστή του δικτύου, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον
3 (τρία) συμμετέχοντα ιδρύματα προερχόμενα από 3 (τρεις) διαφορετικές χώρες. Τα
καθορισμένα ευρωπαϊκά ιδρύματα (όπως ορίζονται στη νομική βάση του προγράμματος
Erasmus+), τα οποία επιδιώκουν έναν στόχο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δεν είναι επιλέξιμα για
τη συγκεκριμένη δράση.
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Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης:300 000 ευρώ
80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (εκτός εάν ζητηθεί χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης
από τον αιτούντα)

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 23 Φεβρουαρίου στις
12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου
έτους.

Επιλέξιμες δαπάνες
1.

Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες: πραγματικές δαπάνες
Δαπάνες προσωπικού
Έξοδα ταξιδιού και διαμονής
Δαπάνες υπεργολαβίας (30% κατ’ ανώτατο όριο των επιλέξιμων άμεσων δαπανών)
Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού (10% κατ’ ανώτατο όριο των επιλέξιμων άμεσων δαπανών)
Δαπάνες συνδεόμενες με τη διδασκαλία
Λοιπές δαπάνες

2. Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες: πραγματικές δαπάνες
Κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο δεν υπερβαίνει το 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών του
σχεδίου,
λογίζεται
ως
έμμεση
επιλέξιμη
δαπάνη
και
αντιπροσωπεύει
τα
γενικά διοικητικά έξοδα του δικαιούχου, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως αποδοτέα στο
σχέδιο (π.χ. λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κόστος
εγκαταστάσεων, δαπάνες για μόνιμο προσωπικό, κ.ά.).

3.1.6 Σχέδια Jean Monnet(Πολιτικός Διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο)
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων Jean Monnet μπορεί να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες, όπως:
«Καινοτομία»
● ανάπτυξη και δοκιμαστική εφαρμογή πρόσφατα σχεδιασμένων μεθοδολογιών, περιεχομένων και μέσων για συγκεκριμένα θέματα που
αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση
● δημιουργία εικονικών χώρων διδασκαλίας για συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς και δοκιμαστική εφαρμογή των εν λόγω χώρων σε
διαφορετικά πλαίσια μάθησης
● σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή μέσων αυτοεπιμόρφωσης τα οποία προωθούν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ
● ανάπτυξη και διάθεση κατάλληλου παιδαγωγικού περιεχομένου και νέου/προσαρμοσμένου διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία
ευρωπαϊκών θεμάτων σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. πρόγραμμα «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο Σχολείο»)
● σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης διδασκόντων και συνεχούς εκπαίδευσης διδασκόντων μέσω της παροχής κατάλληλων
γνώσεων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη διδασκαλία θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση
● διοργάνωση ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και για τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Τα
ιδρύματα
ανώτατης/τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή οποιοιδήποτε άλλοι οργανισμοί
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των
ευρωπαϊκών σπουδών και είναι εγκατεστημένοι
σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Τα ιδρύματα
ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι
εγκατεστημένα σε χώρες του προγράμματος
Erasmus+ πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη
Erasmus
για
την
Ανώτατη/Τριτοβάθμια

«Γόνιμη αλληλεπίδραση»
● υποστήριξη της δημιουργίας ευρωπαϊκών σπουδών και/ή ενίσχυση του επιπέδου γνώσεων και /ή ενίσχυση του δυναμικού “ενός
τμήματος/έδρας ή ερευνητικής ομάδας” σε ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκεκριμένης χώρας που έχει εκφράσει
ενδιαφέρον/ ανάγκη.
● κοινή ανάπτυξη περιεχομένου και συνεργατική διδασκαλία φοιτητών με τη συμμετοχή διάφορων ιδρυμάτων. Τα συμμετέχοντα ιδρύματα
μπορούν να διοργανώνουν κοινές δραστηριότητες και να αναπτύσσουν μέσα στήριξης των μαθημάτων τους.
«Διάδοση περιεχομένου»
● στήριξη των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και διάδοσης για το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, για τους εμπειρογνώμονες που

Εκπαίδευση (ECHE).

Τα καθορισμένα ιδρύματα (όπως ορίζονται στη
νομική βάση του προγράμματος Erasmus+), τα
οποία επιδιώκουν έναν στόχο ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος, δεν είναι επιλέξιμα για τη
συγκεκριμένη
δράση.
Τα
ιδρύματα
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
δεν
είναι
επιλέξιμα
για
επιχορήγηση, μπορούν όμως να συμβάλουν
ενεργά στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
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ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς και για την κοινωνία των πολιτών στο σύνολό της.
διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων ή/και συνεδριάσεων στρογγυλής τραπέζης σε θέματα συναφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Μέγιστη επιχορήγηση: 60.000 ευρώ (75% του συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο όριο)

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 23 Φεβρουαρίου στις
12:00 (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου
έτους.

Επιλέξιμες δαπάνες
36

1. Συμμετοχή σε συνέδρια: μοναδιαίο κόστος ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα
2. Έξοδα ταξιδιού (για ξένους ομιλητές): μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 100 έως 499χλμ:180 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 500 έως 1.999χλμ:275 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 2.000 έως 2.999χλμ: 360 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 3.000 έως 3.999χλμ: 530 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 4.000 έως 7.999χλμ: 820 ευρώ/ συμμετέχοντα
-Για αποστάσεις ταξιδιού από 8.000 ή περισσοτέρων: 1100 ευρώ/ συμμετέχοντα
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3. Έξοδα διαμονής (για ξένους ομιλητές): μοναδιαίο κόστος ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα
4. Συμπληρωματικές δραστηριότητες : κατά αποκοπή ποσό 25000 ευρώ
π.χ. ακαδημαϊκή παρακολούθηση της εκδήλωσης, δημιουργία και διατήρηση διαδικτυακού τόπου,
σχεδιασμός, εκτύπωση και διανομή δημοσιεύσεων, έξοδα διερμηνείας, κόστος παραγωγής

3.2 Αθλητισμός

3.2.1 Συμπράξεις Συνεργασίας
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Οι συμπράξεις συνεργασίας μπορούν να περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως:
δικτύωση μεταξύ βασικών ενδιαφερομένων
προώθηση, προσδιορισμός και ανταλλαγή ορθών πρακτικών
προετοιμασία, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης
δραστηριότητες για την αύξηση των ικανοτήτων των πολλαπλασιαστών στον τομέα του αθλητισμού και για την ανάπτυξη δεικτών
παρακολούθησης και συγκριτικής αξιολόγησης, ιδίως όσον αφορά την προώθηση δεοντολογικής συμπεριφοράς και κωδίκων
δεοντολογίας μεταξύ αθλητών
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστιθέμενη αξία του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης για την
προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων
δραστηριότητες για την προώθηση καινοτόμων συνεργειών μεταξύ του αθλητισμού και τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης και της νεολαίας
δραστηριότητες για τη βελτίωση της βάσης τεκμηρίωσης του αθλητισμού με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών και
οικονομικών προκλήσεων (συλλογή δεδομένων υποστήριξη των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων, έρευνες, διαβουλεύσεις, κ.ά.)
συνέδρια, σεμινάρια, συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για τη στήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Οι συμπράξεις συνεργασίας είναι ανοικτές για κάθε
είδους δημόσιο ίδρυμα ή μη κερδοσκοπικό οργανισμό
που δραστηριοποιείται στον χώρο του αθλητισμού και της
σωματικής άσκησης και είναι εγκατεστημένος σε χώρα
του προγράμματος ή σε μία από τις χώρες εταίρους.
Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε συμμετέχων οργανισμός
που είναι εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος.
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Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα
Όπως ανωτέρω

Κάθε σύμπραξη συνεργασίας πρέπει να αποτελείται από:
έναν
αιτούντα/συντονιστή:
οργάνωση
που
υποβάλλει την πρόταση του σχεδίου εξ ονόματος
όλων των εταίρων. Που σε περίπτωση έγκρισης του
σχεδίου ορίζεται ως ο κύριος δικαιούχος της
επιχορήγησης
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Οι συμπράξεις συνεργασίας οφείλουν να:
προωθούν τη δημιουργία και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα του αθλητισμού
ενθαρρύνουν τις συνέργειες με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς πολιτικές.
Η Επιτροπή, μέσω του εκτελεστικού της οργανισμού, θα διενεργήσει δύο κύκλους επιλογής καθ όλη τη διάρκεια του έτους, ως εξής:
πρώτος κύκλος του έτους: συμπράξεις συνεργασίας που υλοποιούν πρωτοβουλίες και δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της
ευρωπαϊκής εβδομάδας αθλητισμού 2016 και/ή έχουν θεματική σύνδεση με αυτήν
δεύτερος κύκλος του έτους: κάθε είδος σύμπραξης συνεργασίας που δεν σχετίζεται με την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού 2016.

εταίρους: οργανισμοί που συμβάλλουν ενεργά στην
προετοιμασία, υλοποίηση
και αξιολόγηση της
σύμπραξης συνεργασίας, οι οποίοι εξουσιοδοτούν
τον συντονιστή να ενεργεί εξ ονόματός του και για
λογαριασμό του κατά την υλοποίηση του σχεδίου.
Οι συμπράξεις συνεργασίας είναι διακρατικές και
περιλαμβάνουν τουλάχιστον πέντε οργανισμούς από
πέντε διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης : 400.000 ευρώ

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 6 Μαΐου στις 12:00 (μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που
αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Επιλέξιμες δαπάνες
Επιλέξιμες δαπάνες: μοναδιαίο κόστος
Διαχείριση και υλοποίηση σχεδίου
Διακρατικές συναντήσεις για το σχέδιο
Επιλέξιμες δαπάνες: πραγματικές δαπάνες 80% των
επιλέξιμων δαπανών
Δαπάνες κατ’ εξαίρεση (δραστηριότητες υπεργολαβίας
): 80% των επιλέξιμων δαπανών , ανώτατο ποσό: 50.000
ευρώ

Επιπλέον επιχορήγηση για Μεγάλης Κλίμακας Συμπράξεις Συνεργασίας
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Προϊόντα πνευματικής εργασίας (μοναδιαίο κόστος δαπάνης)
Πολλαπλασιαστικές αθλητικές δράσεις(ανώτατο ποσό 30.000 ευρώ/ σχέδιο

3.2.2

Συμπράξεις Συνεργασίας μικρής κλίμακας

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Οι συμπράξεις συνεργασίας μπορούν να περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως:
δικτύωση μεταξύ βασικών ενδιαφερομένων
προώθηση, προσδιορισμός και ανταλλαγή ορθών πρακτικών
προετοιμασία, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστιθέμενη αξία του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης για την
προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων
δραστηριότητες για την προώθηση καινοτόμων συνεργειών μεταξύ του αθλητισμού και τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης και της νεολαίας
δραστηριότητες για τη βελτίωση της βάσης τεκμηρίωσης του αθλητισμού με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών και
οικονομικών προκλήσεων (συλλογή δεδομένων υποστήριξη των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων, έρευνες, διαβουλεύσεις, κ.ά.)
συνέδρια, σεμινάρια, συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για τη στήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων.
Οι συμπράξεις συνεργασίας οφείλουν να:

Οι μικρές συμπράξεις συνεργασίας είναι ανοικτές για
κάθε είδους δημόσιο ίδρυμα ή μη κερδοσκοπικό
οργανισμό που δραστηριοποιείται στον χώρο του
αθλητισμού και της σωματικής άσκησης και είναι
εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος ή σε μία από
τις χώρες εταίρους. Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε
συμμετέχων οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε
χώρα του προγράμματος.
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Κάθε μικρή σύμπραξη συνεργασίας πρέπει να αποτελείται
από:
έναν
αιτούντα/συντονιστή:
οργάνωση
που
υποβάλλει την πρόταση του σχεδίου εξ ονόματος

Τα εν λόγω ποσά εξαρτώνται από: α) τα χαρακτηριστικά του προσωπικού που συμμετέχει στο σχέδιο και β) τη χώρα του συμμετέχοντος οργανισμού το προσωπικό του οποίου συμμετέχει
στο σχέδιο.
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προωθούν τη δημιουργία και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα του αθλητισμού
ενθαρρύνουν τις συνέργειες με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς πολιτικές.
Η Επιτροπή, μέσω του εκτελεστικού της οργανισμού, θα διενεργήσει έναν κύκλο επιλογής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
.

όλων των εταίρων. Που σε περίπτωση έγκρισης του
σχεδίου ορίζεται ως ο κύριος δικαιούχος της
επιχορήγησης
εταίρους: οργανισμοί που συμβάλλουν ενεργά στην
προετοιμασία, υλοποίηση
και αξιολόγηση της
σύμπραξης συνεργασίας, οι οποίοι εξουσιοδοτούν
τον συντονιστή να ενεργεί εξ ονόματός του και για
λογαριασμό του κατά την υλοποίηση του σχεδίου.
Οι μικρές συμπράξεις συνεργασίας είναι διακρατικές και
περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3 (τρεις) οργανισμούς από 3
(τρεις) διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης 60 000 EUR

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 6 Απριλίου στις 12:00 (μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που
αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Μέγιστο 80% των επιλέξιμων δαπανών

Επιλέξιμες δαπάνες
Επιλέξιμες δαπάνες: μοναδιαίο κόστος
Διαχείριση και υλοποίηση σχεδίου
Διακρατικές συναντήσεις για το σχέδιο
Επιλέξιμες δαπάνες: πραγματικές δαπάνες 80% των επιλέξιμων δαπανών
Δαπάνες κατ’ εξαίρεση (δραστηριότητες υπεργολαβίας ): 80% των επιλέξιμων δαπανών , ανώτατο ποσό: 10.000 ευρώ
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3.2.3 Ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Επιλέξιμες δραστηριότητες

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Η δράση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:
● Τη διοργάνωση πανευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε μία
χώρα του προγράμματος
● εθνικές εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται ταυτόχρονα σε διάφορες χώρες του
προγράμματος από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή δημόσιους φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των εν λόγω εκδηλώσεων είναι τα εξής:
● αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τον ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση
της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της επωφελούς για την υγεία
σωματικής άσκησης
● αυξημένη συμμετοχή σε αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες και σε
δραστηριότητες σωματικής άσκησης.

Κάθε δημόσιος φορέας ή μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον τομέα του αθλητισμού που είναι
εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος. Στους εν λόγω οργανισμούς μπορεί να περιλαμβάνονται
(μη εξαντλητικός κατάλογος):
δημόσιοι φορείς αρμόδιοι για θέματα αθλητισμού σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
αθλητικές οργανώσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο
συντονιστές εθνικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών αθλητικών
εκδηλώσεων.

Η Επιτροπή, μέσω του εκτελεστικού της οργανισμού, θα διενεργήσει ένα κύκλο επιλογής
καθ όλη τη διάρκεια του έτους.

Μη επιλέξιμες δραστηριότητες
Αθλητικοί αγώνες που διοργανώνονται τακτικά από διεθνείς, ευρωπαϊκές ή εθνικές
αθλητικές ομοσπονδίες ή συνδέσμους
Επαγγελματικοί αθλητικοί αγώνες.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Μέγιστο ποσό επιχορήγησης:
● Για ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
διοργανώνονται κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας αθλητισμού : 300.000
ευρώ
● Για ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν
σχετίζονται με την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού : 500. 000 ευρώ
Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης: 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

-

οι πανευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε μία χώρα πρέπει να
περιλαμβάνουν συμμετέχοντες στην εκδήλωση από τουλάχιστον 12 διαφορετικές χώρες του
προγράμματος.

Ή

-

οι αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ταυτόχρονα σε διάφορες χώρες του προγράμματος
πρέπει να περιλαμβάνουν συμμετέχοντες στην εκδήλωση από τουλάχιστον 12 διαφορετικές χώρες
του προγράμματος. Αυτή η προϋπόθεση πληρούται εφόσον οι εν λόγω συμμετέχοντες εμπλέκονται
στο σύνολο των εκδηλώσεων.
Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης
επιχορήγησης.

Προθεσμία υποβολής αίτησης
Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως 6 Απριλίου στις 12:00 το
μεσημέρι(ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους
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Επιλέξιμες δαπάνες
1.

Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες: πραγματικές δαπάνες
Δαπάνες προσωπικού
Έξοδα ταξιδιού και διαμονής
Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού
Δαπάνες για αναλώσιμα είδη και προμήθειες
Δαπάνες υπεργολαβίας
Δασμοί, φόροι και επιβαρύνσεις
Λοιπές δαπάνες

2. Έμμεσες δαπάνες: πραγματικές δαπάνες
Κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο δεν υπερβαίνει το 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου,
λογίζεται ως έμμεση επιλέξιμη δαπάνη και αντιπροσωπεύει τα γενικά διοικητικά έξοδα του δικαιούχου
τα οποία μπορούν να χρεωθούν στο σχέδιο (π.χ. λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή παροχής
υπηρεσιών διαδικτύου, κόστος εγκαταστάσεων, δαπάνες για μόνιμο προσωπικό, κ.ά.).
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