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JEAN MONNET AĞLARI (AKADEMİK CAMİA İLE POLİTİKA TARTIŞMASI) 
 
“JEAN MONNET AĞI” NEDİR?  

Jean Monnet Ağları, Avrupa Birliği çalışmaları alanında uluslararası oyunculardan oluşan (Yükseköğretim Kurumları, 

Mükemmellik Merkezleri, bölümler, ekipler, bireysel uzmanlar vb.) konsorsiyumların yaratılması ve geliştirilmesini teşvik 

etmektedir.  

Bu ağlar bilgi toplamaya, deneyim paylaşımına, bilgi üretimine ve dünya çapında Avrupa Entegrasyonu sürecini 

desteklemeye katkıda bulunmaktadır. Bu eylem, özellikle genç araştırmacıların AB ile ilgili temalarda katılımını teşvik 

etmek gibi belirli faaliyetleri destekleyen mevcut ağların güçlendirilmesini de katkıda bulunabilir. 

Bu projeler tek taraflı tekliflere dayanacak ve ulusal seviyede başarılı şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan ve beş 

farklı ülkeden asgari beş ortak kurum/kuruluşun (başvuru sahibi kurum/kuruluş da dâhil) katılımını gerektiren faaliyetler 

üzerinde odaklanacaktır. Amaçları ulusal bir boyuttan ziyade çok uluslu boyuta sahip projeleri gerçekleştirmektir. 

BU EYLEM ALTINDA HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENMEKTEDİR?  

Bir proje döngüsü içerisinde ağlar tipik olarak geniş bir faaliyet aralığında gerçekleşebilir, örneğin: 

 

 AB konusundaki yüksek seviyeli araştırma ve öğretmelerde uygulanan metodolojiler ile ilgili bilgi ve sonuçları 

toplamak ve tanıtımını yapmak;  

 Avrupa ve dünya çapında farklı yükseköğretim kurumları ve diğer ilgili kurum/kuruluşlar arasındaki işbirliğini 

güçlendirmek; 

 Karşılıklı iyi uygulamaları geliştirmek amacıyla bilgi ve uzmanlık paylaşımı yapmak; 

 Yüksek öneme sahip AB konuları hakkında kamusal aktörler ile Komisyon birimleri arasındaki işbirliğini teşvik etmek 

ve yüksek seviyeli bir bilgi değişim platformu oluşturmak. 

JEAN MONNET AĞLARINA KATILAN KURUM/KURULUŞLARIN ROLÜ NEDİR? 

Jean Monnet Ağları kapsadıkları Avrupa Birliği alanları açısından bir referans noktası haline gelmelidir. Bunlar 

yaygınlaştırıcı rolünü üstlenip bilgiyi yaygınlaştıracak, ayrıca bilginin toplanması ve bundan faydalanılmasına katkı 

sağlayacak ve belirli konularda analiz ve vizyonlar sunacaktır. 

Jean Monnet Ağlarını koordine eden yükseköğretim kurumları teklifleri ile ilgili nihai sorumluluğu taşımaktadır. Tüm hibe 

sürecinde çalışma programlarında açıklanmış faaliyetleri uygulamak zorundadırlar. 

AĞLARA YÖNELİK JEAN MONNET DESTEĞİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN ÖLÇÜTLER 
NELERDİR?  

Jean Monnet Ağının bir Erasmus+ hibesine uygun olması için karşılaması gereken resmi ölçütler aşağıda listelenmiştir: 

 UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ 

 

Kimler başvurabilir? 

Avrupa Entegrasyonu alanında faal olan dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik bir 

yükseköğretim kurumu veya diğer bir kurum/kuruluş. Başvuru sahibi ağın koordinatörü 

olmalı ve ağ beş farklı ülkeden asgari beş katılımcı kurum/kuruluşu kapsamalıdır.  Avrupa 

çıkarına (Erasmus+ Programının yasal dayanağında belirlenmiş) yönelik bir amaç güden 

belirlenmiş Avrupa kurum/kuruluşları bu Eylem kapsamında başvurmak için uygun değildir. 

Projenin süresi Üç yıl. 

Nereye 

başvurulmalıdır?  

Brüksel’de yerleşik Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansına 

Ne zaman 

başvurulmalıdır? 

Başvuru sahipleri aynı yılın 1 Eylül’ünde başlayan projeler için hibe başvurularını en geç 26 

Mart 2014, (Brüksel saati ile öğle) saat 12:00’ye kadar sunmalıdır. 

Nasıl başvurulmalıdır? Nasıl başvurulması gerektiği ile ilgili detaylar için lütfen bu Rehberin C Bölümüne bakınız. 
 

Başvuru sahibi kurum/kuruluş eleme ve seçim ölçütleri açısından da değerlendirilecektir. Daha fazla bilgi için 
lütfen bu Rehberin C Bölümüne başvurunuz. 

 
HİBE ÖLÇÜTLERİ 

 
 Projeler aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:



 
 

 

  

                                                                  Program                                                             

                                                                  Rehberi 
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Projenin uygunluğu  

(Azami 25 puan) 

 Teklifin aşağıdaki unsurlar ile uygunluğu: 

- Eylemin hedefleri ve öncelikleri (“Jean Monnet’nin Amaçları 

Nelerdir” ve “Jean Monnet Ağı Nedir” bölümlerine bakınız) 

- Katılımcı kurum/kuruluşların ve ilgili akademisyenlerin ihtiyaçları ve 

hedefleri 

  Teklif ne ölçüde: 

- Yeni öğretme ve araştırmaların gelişmesini teşvik etmeye uygun 

veya faaliyetleri tartışıyor 

- Akademik katma değere sahip olduğuna dair kanıt sunuyor 

- Jean Monnet Eylemine ev sahipliği yapan kurum/kuruluştaki ve Ağ 

üyesi kurumlardaki Avrupa çalışmalarını teşvik ediyor  

- Gerek Jean Monnet Eylemine ev sahipliği yapan kurum/kuruluşun 

içinde, gerek Ağın üye kurum/kuruluşlarında ve gerekse ulusal ve 

ulusötesi seviyede bu çalışma alanında daha fazla görünürlük 

sağlıyor 

  Teklifin Eylemin öncelikli hedef kitleleri ile uygunluğu: 

- Jean Monnet Eyleminin kapsamına girmeyen ülkelerde yerleşik 

kurum/kuruluşlar 

- Henüz Jean Monnet fonu almamış kurum/kuruluşlar veya 

akademisyenler   

Proje tasarımı ve 

uygulamasının kalitesi 

(Azami 25 puan) 

 Hazırlık, uygulama, değerlendirme, izleme ve yaygınlaştırma ile ilgili 

uygun aşamalar da dâhil, çalışma programının açıklığı, bütünlüğü ve 

kalitesi  

 Proje hedefleri, faaliyetler ve talep edilen bütçe arasında tutarlılık 

 Önerilen metodolojinin kalitesi ve uygulanabilirliği 

 Üyeler arasında iletişim kanalları da dâhil, Ağ faaliyetlerinin tasarımı ve 

yönetimi 

Proje ekibinin kalitesi 

 (Azami 25 puan)  

 Teklif ne ölçüde Avrupa Birliği çalışmalarının belirli alanlarında 

mükemmel bir profile ve niteliklere sahip olan ve bu özelliklerini üst 

düzeydeki faaliyetlere dair kanıtlar ile belgeleyen kilit akademik 

personel içermektedir 

 Proje tarafından yürütülen faaliyetlere katılan kilit akademik personelin 

profil ve uzmanlığının uygunluğu 

 Coğrafi kapsama ve yeterliliklerin tamamlayıcılığı açısından Ağın 

kompozisyonu  

Etki ve yaygınlaştırma 

(Azami 25 puan) 

 Öğretme faaliyetlerinin çıktılarını değerlendirmeye yönelik tedbirlerin 

kalitesi 

  Projenin potansiyel etkisi ve yaygınlaştırma etkisi: 

- Jean Monnet Eylemine ev sahipliği yapan kurum/kuruluş ve Ağın 

üye kurum/kuruluşları üzerinde 

- Jean Monnet Eyleminden faydalanan öğrenciler ve öğreniciler 

üzerinde 

- Yerel, bölgesel, ulusal, ulusötesi seviyede ve/veya Avrupa 

seviyesinde ilgili diğer kurum/kuruluş ve bireyler üzerinde 

 Jean Monnet Eylemine ev sahipliği yapan kurum/kuruluşun içinde ve 

dışında faaliyetlerin çıktılarını yaygınlaştırmaya yönelik tedbirlerin 

uygunluğu ve kalitesi 

 İlgili olması halinde,  üretilen malzemelerin, belgelerin ve yayınların 

nasıl ücretsiz sunulacağı ve orantısız kısıtlamalar olmaksızın açık 

lisanslar aracılığıyla nasıl tanıtılacağı hususlarının teklifte ne ölçüde 

açıklandığı 
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Hibe tahsisi açısından dikkate alınmak için, teklifler en az 60 puan almalıdır. Ayrıca, yukarıda belirtilen her bir hibe 

ölçütünde en az 13 puan almaları gerekmektedir. 

AĞLARA YÖNELİK JEAN MONNET DESTEĞİ HAKKINDA DİĞER BİLMENİZ GEREKENLER 

YAYGINLAŞTIRMA VE ETKİ  

Bu eylem kapsamında seçilen ağlar, faaliyetlerinin sonuçlarını doğrudan ilgili olan paydaşların ötesine yaygınlaştırmalı 

ve bunları kullanmalıdır. Bu husus etkiyi kayda değer ölçüde artıracak ve sistemik bir değişime katkı sağlayacaktır.  

Etkilerini artırmak adına, kendi hedeflerine uyarlanmış araç ve etkinlikleri yaygınlaştırma faaliyetlerine dâhil etmeleri 

gerekmektedir. 

Tüm Jean Monnet Ağlarından, Jean Monnet programı ile ilgili tüm bilgilerin yer alacağı Erasmus+ özel online aracının 

ilgili bölümlerini güncellemeleri istenecektir. Ağlar ilgili mevcut platform ve araçları (başka bir deyişle Jean Monnet 

dizini, gerçek Jean Monnet topluluğu) kullanmak konusunda güçlü bir şekilde teşvik edilecektir. Erasmus+’nın genel 

BT araçlarının bir parçası olarak bu işlevler, kurum/kuruluşlar ve bunların Jean Monnet ağları hakkında daha geniş bir 

kamuoyunun bilgilendirilmesine izin verecektir. Hibe sahiplerinden çalışmalarının sonuçları uyarınca kendi bölümlerini 

düzenli olarak güncellemeleri istenecektir.
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HİBE TAHSİS KURALLARI NELERDİR?  
 
Eğer proje seçilirse, hibeye aşağıdaki hibe tahsis kuralları uygulanacaktır: 

 

Uygun maliyet 
Finansman 

mekanizması 
Tutar Tahsis kuralı 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet 

maliyeti 

Uygun doğrudan  maliyet 

- Personel maliyeti  

- Seyahat ve harcırah giderleri  

- Taşeronluk maliyeti (uygun doğrudan 

maliyetin azami %30’u) 

- Ekipman maliyeti (uygun doğrudan 

maliyetin azami %10’u) 

- Öğretme maliyeti 

- Diğer maliyet  

Uygun dolaylı maliyet:  

Projenin uygun doğrudan maliyetinin %7’sini 

aşmayan sabit oran tutarı, dolaylı maliyet 

altında uygundur. Bunlar yararlanıcının genel 

idari maliyetini temsil etmekte olup projeye 

yüklenebilir nitelikte kabul edilebilir (örneğin 

elektrik veya internet faturaları, taşınmazlar 

ile ilgili maliyet, sabit personel maliyeti vb.) 

 

 

 

 

 

 

 

Uygun maliyetin bir 

kısmı 

 

 

 

 

 

 

 

Azami 300.000 € 

 

Toplam uygun maliyetin %80’i (başvuru sahibi 

daha düşük bir hibe yüzdesi talep etmedikçe) 

 

 

 

 

 

 

 

Şarta bağlı: Hedefler ve çalışma 

programı başvuru formunda açıkça 

özetlenmelidir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


