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GENÇLERE VE GENÇLİK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ 
 

Bu hareketlilik projesi aşağıdaki üç faaliyetten birini veya daha fazlasını içermelidir: 

Gençlerin hareketliliği: 

 

 Gençlik Değişimleri 

Gençlik Değişimleri, 21 güne kadar uzanan süre boyunca farklı ülkelerden genç gruplarının tanışmasına ve bir arada 

yaşamasına olanak tanımaktadır. Bir Gençlik Değişimi esnasında, katılımcılar değişimden önce kendileri tarafından 

tasarlanıp hazırlanmış faaliyet programını ortaklaşa yürütmektedir (çalıştaylar, alıştırmalar, tartışmalar, rol 

canlandırmalar, simülasyonlar, dış mekân faaliyetlerinin vb. bir karışımı). Gençlik Değişimleri gençlerin: yeterlilikler 

geliştirmelerine; sosyal açıdan ilgili konularda/tematik alanlarda farkındalık kazanmalarına; özellikle akran öğrenimi 

aracılığıyla yeni kültürler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları keşfetmelerine; dayanışma, demokrasi, arkadaşlık gibi değerleri 

güçlendirmelerine olanak tanımaktadır. Gençlik Değişimlerindeki öğrenme süreci, yaygın eğitim yöntemleri ile harekete 

geçirilmektedir. Gençlik Değişimleri Avrupa Birliğinin içinde ve dışında yer alan farklı ülkelerden iki veya daha fazla 

katılımcı kurum/kuruluş arasındaki ulusötesi işbirliğine dayanmaktadır.  

 

Aşağıdaki faaliyetler Gençlik Değişimleri altındaki hibeler için uygun değildir: akademik araştırma gezileri; finansal kâr 

amacı güden değişim faaliyetleri; turizm kapsamına giren değişim faaliyetleri; festivaller; tatil seyahatleri; gösteri 

turları. 

 

 Avrupa Gönüllü Hizmeti  

Bu Faaliyet Avrupa Birliğinin içinde veya dışında  bir ülkede, 12 aya kadar uzanan bir sürede, 17-30 yaş arasındaki 

gençlerin ücretsiz ve tam zamanlı gönüllü hizmette bulunarak kişisel sorumluluklarını ifade etmelerine olanak 

tanımaktadır. Genç gönüllüler gençlik bilgilendirmesi ve gençlik politikaları, gençlerin kişisel ve sosyo-eğitimsel gelişimi, 

sivil katılım, sosyal hizmet, dezavantajlı kimselerin dahil edilmesi, çevre, yaygın eğitim programları, BİT’ler ve medya 

okuryazarlığı, kültür ve yaratıcılık, kalkınma için işbirliği vb. konularla ilgilenen kurum/kuruluşların günlük çalışmalarına 

katkıda bulunma fırsatını elde etmektedir. 

Bir AGH  projesi, gönüllü hizmetlerini bireysel olarak veya grup halinde sunabilecek 1 ila 30 gönüllü içerebilir. 

 

Katılımcı kurum/kuruluşlar şu hususlarda sorumludur:  

- Gönüllülerin harçlığını, konaklamasını ve yerel ulaşımını ayarlamak;  

- AGH şartında belirtildiği gibi Avrupa Gönüllü Hizmetinin niteliksel ilkeleriyle uyumlu gönüllülere yönelik görev ve 

faaliyetleri düzenlemek  

- Faaliyetin süresi boyunca gönüllülere görevleri ile bağlantılı, dil ile ilgili, kişisel, idari konularda destek vermek. 

 

Seyahat maliyetine (eğer Erasmus+ bu maliyeti tamamen karşılamıyorsa) ve faaliyetin yürütülmesi ile doğrudan ilişkili 

olmayan ek maliyete muhtemel bir katkı dışında, bir AGH faaliyetine katılım, gönüllüler için ücretsiz olmalıdır. 

Gönüllülerin AGH faaliyetine katılımı ile ilgili temel maliyet Erasmus+ hibesi aracılığıyla veya katılımcı kurum/kuruluşlar 

tarafından sağlanan diğer imkânlar aracılığıyla karşılanmaktadır. 

 

Katılımcı kurum/kuruluşlar tarafından gönüllülere sağlanan desteğe ek olarak,  Ulusal Ajanslar veya Bölgesel SALTO’lar 

her gönüllünün katılım sağlayacağı ve aşağıdaki hususları kapsayan bir Eğitim ve Değerlendirme Döngüsü organize 

etmektedir: a) bir varış sonrası eğitimi; b) 6 aydan uzun gönüllü hizmet süresi için bir ara dönem değerlendirmesi. 

 

Aşağıdaki faaliyetler Erasmus+ çerçevesinde bir Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak değerlendirilmemektedir: rastlantısal, 

yapılandırılmamış, yarı zamanlı gönüllülük; bir işletmede işe yerleştirme; ücretli bir iş; bir eğlence faaliyeti veya turistik 

faaliyet; bir dil kursu; ucuz işgücü kullanma; yurt dışında bir eğitim veya mesleki eğitim dönemi. 

 

Gençlik çalışanlarının hareketliliği:  

 Gençlik çalışanlarının eğitimi ve ağ kurma: Bu Faaliyet aşağıdaki şekiller altında gençlik çalışanlarının mesleki 

gelişimini desteklemektedir a) gençlik çalışanlarının seminerlere, eğitim kurslarına, irtibat kurma etkinliklerine, 

çalışma ziyaretlerine katılımı; b) yurt dışında, gençlik alanında faaliyet gösteren bir kurum/kuruluşta işbaşı 

eğitimi/gözlem süreci. 
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BU PROJEYE KATILAN KURUM/KURULUŞLARIN ROLÜ NEDİR? 

Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kurum/kuruluşlar aşağıdaki rol ve görevleri üstlenir:  

 Bir gençlik hareketliliği projesinin koordinatörü: Tüm ortak kurum/kuruluşlar adına projenin  tamamı için başvuru 

yapmaktan sorumludur. Eğer bir gençlik hareketliliği projesi yalnızca bir faaliyet öngörüyorsa, koordinatör ayrıca ya 

gönderen ya da ev sahibi kurum/kuruluş olarak hareket etmelidir. Eğer bir gençlik hareketliliği projesi birden fazla 

faaliyet öngörüyorsa,  zorunlu olmamakla birlikte, proje koordinatörü gönderen kurum/kuruluş veya ev sahibi 

kurum/kuruluş olarak hareket edebilir. Her durumda, koordinatör ortak ülkelerden bir kurum/kuruluş olamaz.  

 Gönderen kurum/kuruluş: gençleri ve/veya gençlik çalışanlarını yurtdışına göndermekle sorumludur  (bu sorumluluk 

uygulamaya yönelik düzenlemeleri organize etmeyi; ayrılış öncesi katılımcıları hazırlamayı; projenin tüm 

aşamalarında katılımcılara destek sağlamayı kapsamaktadır)  

 Ev sahibi kurum/kuruluş: Faaliyete ev sahipliği yapmak, katılımcılar ve ortak kurum/kuruluşlar ile işbirliği içerisinde 

katılımcılar için bir faaliyet programı geliştirmek, projenin tüm aşamalarında katılımcılara destek sağlamakla 

sorumludur. 

 

İki ay veya daha uzun süreli Avrupa Gönüllü Hizmeti yapan genç gönüllüler dil desteği almak için uygundur.  Online dil 

desteği programın akışı esnasında aşamalı olarak uygulanacaktır. Destek Avrupa Komisyonu tarafından uygun 

katılımcılara yabancı dil yeterliliklerini ölçmek ve gerektiğinde hareketlilik öncesinde ve/veya esnasında en uygun dil 

eğitimini sunmak amacıyla verilecektir (daha fazla detay için bu Rehberin I No.lu Ek’ine bakınız). 

BU PROJEYİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN ÖLÇÜTLER NELERDİR?  

Bir hareketlilik projesinin bir Erasmus+ hibesine uygun olması için karşılaması gereken resmi ölçütler aşağıda 

listelenmiştir: 

GENEL UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ 

Uygun katılımcı 

kurum/kuruluşlar 

- Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK 

- Avrupa Gençlik STK’sı 

- Sosyal girişim 

- Yerel düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu 

- Bir gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın gençlik çalışmaları 

alanında faaliyet gösteren  bir gençlik grubu (gayri resmi/bağımsız gençlik 

grubu) 

aynı zamanda: 

- Bölgesel veya ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu 

- Bölgeler birliği 

- Avrupa Karasal İşbirliği Gruplandırması 

- Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda faaliyet gösteren ve kâr amacı güden 

bir kurum/kuruluş olabilir. 

Uygun faaliyetler 

Gençlere ve gençlik çalışanlarına yönelik bir Hareketlilik projesi, aşağıdaki faaliyetlerden bir 

ya da daha fazlasını kapsamalıdır:  

 Gençlik Değişimleri; 

 Avrupa Gönüllü Hizmeti; 

 Gençlik çalışanlarının eğitimi ve ağ kurma faaliyetleri. 
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Kimler başvurabilir? 

Bir Program Ülkesinde yerleşik herhangi bir kurum/kuruluş veya grup
14 başvuru sahibi 

olabilir. Bu kurum/kuruluş projeye dâhil olan tüm katılımcı kurum/kuruluşlar adına başvurur. 

Başvuru sahibinin: 

 Bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu; 

 Bölgeler birliği; 

 Avrupa Karasal İşbirliği Gruplandırması; 

 Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda faaliyet gösteren ve kâr amacı güden bir 

kurum/kuruluş 

olması halinde, Gençlik Hareketlilik projesi özel bir şekilde fonlanır (bakınız “Hibe Tahsis 

Kuralları” bölümü) 

Katılımcı 

kurum/kuruluşların 

sayısı ve profili 

Bir hareketlilik Faaliyeti ulusötesidir ve farklı ülkelerden en az iki katılımcı kurum/kuruluş içerir 

(Gönderen ve Ev Sahibi kurum/kuruluş).  

Program Ülkeleri içindeki faaliyetler: tüm katılımcı kurum/kuruluşlar bir Program 

Ülkesinden olmalıdır. 

AB’ye komşu Ortak Ülkeler ile faaliyetler:  faaliyet en az bir Program Ülkesinden bir 

katılımcı kurum/kuruluş ve AB’ye komşu bir Ortak Ülkeden bir katılımcı kurum/kuruluş 

içermelidir. 

Ulusal Ajansın bulunduğu ülke ile açık bağı sürdürmek için her bir Faaliyette ya Gönderen 

kurum/kuruluş(lar) ya da Ev Sahibi kurum/kuruluş(lar) başvuruyu alan Ulusal Ajansın 

ülkesinden olmalıdır. 

Projenin süresi 3 ay ila 24 ay arasında. 

Nereye 

başvurulmalıdır?  

Başvuru sahibi kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkenin Ulusal Ajansına. 

Ne zaman 

başvurulmalıdır? 

Başvuru sahipleri hibe başvurularını aşağıdaki tarihler itibariyle sunmalıdır: 

 Aynı yıl 17 Haziran ila 31 Aralık arasında başlayan projeler için en geç 17 Mart 2014, 

(Brüksel saati ile öğle) saat 12:00'ye kadarsunmalıdır (hibe sözleşmesinin 

imzalanmış olması şartıyla) 

 Aynı yılın 1 Ağustos’u ile takip eden yılın 28 Şubatı arasında başlayan projeler için en geç 

30 Nisan 2014, (Brüksel saati ile öğle) saat 12:00'ye kadar sunmalıdır (hibe 

sözleşmesinin imzalanmış olması şartıyla) 

 Takip eden yılın 1 Ocağı ile 30 Eylül’ü arasında başlayan projeler için en geç 1 Ekim 

2014, (Brüksel saati ile öğle) saat 12:00'ye kadar sunmalıdır (hibe sözleşmesinin 

imzalanmış olması şartıyla) 

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

 

GENÇLİK DEĞİŞİMLERİNE YÖNELİK EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ 

 
Faaliyetin süresi Seyahat süresi hariç 5 ila 21 gün.  

Faaliyetin 

gerçekleştiği yer(ler) 

Faaliyet, katılımcı kurum/kuruluşlardan bir tanesinin ülkesinde gerçekleşmelidir. 

 

Uygun katılımcılar Ev Sahibi ve Gönderen kurum/kuruluşların ülkelerinden 13 ila 30 yaş arasındaki gençler. 

                                                            
14

 Gayrı resmi bir grup söz konusu olduğunda, grup üyelerinden bir tanesi temsilci rolünü üstlenmekte ve grup adına hareket 
etmektedir. 
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Katılımcı sayısı ve 

ulusal grupların 

bileşimi 

Asgari 16 ve azami 60 katılımcı (grup lideri/liderleri hariç). 

Grup başına asgari 4 katılımcı (grup lideri/liderleri hariç). 

Her bir ulusal grup en az bir grup liderine sahip olmalıdır. Bir grup lideri, bir gençlik 

değişimine katılan gençlerin etkin öğrenmelerini, korunmalarını ve güvenliğini sağlamak 

amacıyla onlara eşlik eden yetişkindir. 

  Ön Hazırlık Ziyareti  (ÖHZ) 

    Diğer ölçütler               Eğer proje bir Ön Hazırlık Ziyareti öngörüyorsa,  o takdirde aşağıdaki uygunluk ölçütleri   

                                        karşılanmalıdır: 

 Ön Hazırlık Ziyareti süresi: azami 2 gün (seyahat günleri hariç); 

 katılımcı sayısı: grup başına 1 katılımcı.  Katılımcılardan en az bir tanesinin 

Faaliyette yer alan bir genç olması koşuluyla, katılımcı sayısı 2’ye yükseltilebilir. 
 

 
 
   AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİNE YÖNELİK EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ 

Akreditasyon 

Avrupa Gönüllü Hizmeti Faaliyetine katılan tüm katılımcı kurum/kuruluşlar geçerli bir AGH 

akreditasyonuna sahip olmalıdır (daha fazla bilgi için, lütfen bu Rehberin Ek I'inde AGH 

bölümünü inceleyiniz.). Güney Akdeniz ülkelerinin AGH akreditasyonu Erasmus+ Programının 

ilk yılında devreye sokulacaktır. 2015’ten itibaren, bu bölgede yer alan ülkelerdeki tüm 

katılımcı kurum/kuruluşlar geçerli bir akreditasyona sahip olmalıdır.  

Faaliyetin süresi 

2 ila 12 ay. Varış sonrası eğitimlerin düzenlenmesini kolaylaştırmak için,  Faaliyet ay başında 

başlamalıdır (başka bir deyişle ayın ilk yedi günü içerisinde). 

En az 10 gönüllü içeren veya imkânı kısıtlı gençleri kapsayan bir Avrupa Gönüllü Hizmeti söz 

konusu ise, faaliyet 2 hafta ila 12 ay sürebilir.   

Faaliyetin 

gerçekleştiği yer(ler) 

Program Ülkesinden bir gönüllü Faaliyetini diğer bir Program Ülkesinde veya AB’ye 

komşu bir Ortak Ülkede yürütebilir. 

AB’ye komşu bir Ortak Ülkeden bir gönüllü Faaliyetini bir Program Ülkesinde yürütebilir. 

Uygun katılımcılar 

Gönderen kurum/kuruluşun ülkesinden gelen 17 ila 30 yaş arasındaki gençler.  

Bir gönüllü yalnızca bir Avrupa Gönüllü Hizmetinde yer alabilir
15

. İstisna: azami 2 ay süren 

bir AGH Faaliyeti gerçekleştirmiş gönüllüler başka bir Avrupa Gönüllü Hizmetinde yer alabilir. 

Katılımcı sayısı Tüm proje için azami 30 gönüllü.   

Diğer ölçütler 

Ön Hazırlık Ziyareti (ÖHZ) 

Eğer proje bir İPZ öngörüyorsa,  o takdirde aşağıdaki uygunluk ölçütleri karşılanmalıdır: 

 İPZ süresi: azami 2 gün (seyahat günleri hariç) 

 Katılımcı sayısı: grup başına 1 katılımcı.  Katılımcılardan en az bir tanesinin Faaliyette yer 

alan bir genç olması koşuluyla katılımcı sayısı 2’ye yükseltilebilir. 

 

GENÇLİK ÇALIŞANLARININ HAREKETLİLİĞİNE YÖNELİK EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ 

 

Faaliyetin süresi Seyahat süresi hariç 2 gün ila 2 ay 

Faaliyetin 

gerçekleştiği yer(ler) 
Faaliyet katılımcı kurum/kuruluşlardan bir tanesinin ülkesinde yapılmalıdır.  

Uygun katılımcılar 
Yaş sınırı bulunmamaktadır. Katılımcılar, Gönderen kurum/kuruluşun ya da Ev Sahibi 

kurum/kuruluşun ülkesinden olmalıdır. 

Katılımcı sayısı 
Proje tarafından planlanan her bir Faaliyet için 50 katılımcıya kadar (duruma göre, eğitmenler 

ve kolaylaştırıcılar da dâhil)  

                                                            
15 Bu husus, Erasmus+ ve daha önceki AGH programları için geçerlidir. 
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Başvuru sahibi kurum/kuruluşlar eleme ve seçim ölçütleri açısından da değerlendirilecektir. Daha fazla bilgi için 
lütfen bu Rehberin C Bölümünü inceleyiniz.
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HİBE ÖLÇÜTLERİ 
 

Projeler aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir: 

 

Projenin uygunluğu  

(azami 30 puan) 

 

 Teklifin aşağıdaki unsurlar ile uygunluğu: 

- Eylemin hedefleri ve öncelikleri (Lütfen “Hareketlilik Projelerinin 

Amaçları Nelerdir” bölümüne bakınız) 

- Katılımcı kurum/kuruluşların ve bireysel katılımcıların ihtiyaçları ve 

hedefleri 

  Teklifin aşağıdaki unsurlar için ne ölçüde uygun olduğu: 

- Katılımcılar için yüksek kaliteli öğrenme çıktıları üretmek 

- Katılımcı kurum/kuruluşların kapasitelerini ve uluslararası 

kapsamını güçlendirmek  

 Eylemin ne ölçüde imkânları kısıtları gençleri kapsadığı  

Proje tasarımı ve  

uygulamasının kalitesi 

(azami 40 puan) 

 

 

 Proje teklifinin tüm aşamalarının açıklığı, bütünlüğü ve kalitesi 

(faaliyetlerinin hazırlanması, uygulanması ve takibi)  

 Proje hedefleri ve teklif edilen faaliyetler arasında tutarlılık 

 Katılımcılara sağlanan hazırlık faaliyetlerinin kalitesi 

 Uygulamaya yönelik düzenlemelerin, yönetim ve destek usullerinin 

kalitesi 

 Teklif edilen katılımcı yaygın öğrenme yöntemlerinin kalitesi ve projenin 

tüm aşamalarında gençlerin aktif katılımı 

 Katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve doğrulanmasına ilişkin 

düzenlemelerin kalitesi ve Avrupa şeffaflık ve tanınma araçlarının tutarlı 

bir şekilde kullanımı  

 Hareketlilik faaliyetlerine katılımcıların seçimi ve katılımı için kullanılan 

tedbirlerin uygunluğu 

 Gerek katılımcı kurum/kuruluşlar arasında, gerekse diğer ilgili 

paydaşlarla işbirliği ve iletişimin kalitesi 

Etki ve yaygınlaştırma 

(azami 30 puan) 

 

 Proje çıktılarını değerlendirmeye yönelik tedbirlerin kalitesi 

  Projenin potansiyel etkisi: 

- Proje döngüsü süresince ve sonrasında katılımcılar ve katılımcı 

kurum/kuruluşlar üzerinde 

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

projeye doğrudan katılan kurum/kuruluş ve bireylerin dışında 

 Katılımcı kurum/kuruluşların içinde ve dışında projenin çıktılarını 

yaygınlaştırmayı amaçlayan tedbirlerin uygunluğu ve kalitesi 

 

Hibe tahsisi açısından dikkate alınabilmesi için bir teklif en az 60 puan almalıdır. Ayrıca, yukarıda belirtilen hibe 

ölçütlerinin her kategorisinde azami puanın en az yarısını alan teklifler (başka bir deyişle “proje uygunluğu” ve "etki ve 

yaygınlaştırma" kategorileri için en az 15’er puan; “projenin tasarımının ve uygulamasının kalitesi” kategorisi için en az 

20 puan) hibe tahsisi için dikkate alınacaktır. 

BU EYLEM HAKKKINDA DİĞER BİLMENİZ GEREKENLER 

Bu eylem ile ilgili diğer zorunlu ölçütler ve ek faydalı bilgiler, bu Rehberin Ek I'inde bulunabilir. İlgilenen 

kurum/kuruluşların mali destek için başvurmadan önce bu Ek’in ilgili bölümlerini dikkatle okumaları tavsiye edilir.  
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HİBE TAHSİS KURALLARI NELERDİR?  

Hareketlilik projesinin bütçesi, aşağıdaki hibe tahsis kuralları uyarınca hazırlanmalıdır (AVRO cinsinden):   

 

A) GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ 

Uygun maliyet 
Finansman 

mekanizması 
Tutar Tahsis kuralı 

Seyahat 

Muhtemel bir Ön Hazırlık Ziyaretinin 

seyahat maliyeti da dâhil olmak üzere, 

katılımcıların yerleşik oldukları yerden 

faaliyet yerine gitmek ve dönmek için 

yaptıkları seyahat maliyetine katkısı 

Birim maliyet 

10 ila 99 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: 

Katılımcı başına 20 AVRO   

Katılımcı başına seyahat mesafesine 

bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa 

Komisyonu tarafından sağlanan 

mesafe hesaplayıcısı kullanılarak 

hesaplanmalıdır. 

100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: 
Katılımcı başına 80 AVRO  

500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: 
Katılımcı başına 170 AVRO   

2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: 
Katılımcı başına 270 AVRO   

3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: 
Katılımcı başına 400 AVRO  

4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: 
Katılımcı başına 620 AVRO   

8000 KM veya daha fazla seyahat mesafeleri için: 
Katılımcı başına 830 AVRO   

Kurumsal Destek 

Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması 

ile doğrudan bağlantılı olan her türlü 

maliyet 

Birim maliyet 
Katılımcı başına günlük  A5.1  

 
Katılımcı başına kalış süresine bağlıdır 

Özel ihtiyaç 

desteği 

Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili 

ek maliyet 

Uygun maliyetin bir 

kısmı 
Uygun maliyetin %100’ü Şarta bağlı:  Özel ihtiyaç desteğinin 

karşılanmasına dair finansal destek 

talebi başvuru formunda 

gerekçelendirilmelidir  

İstisnai maliyet 

Vize ve vize ile bağlantılı maliyet, 

ikamet izinleri, aşı maliyeti  

İmkânları kısıtlı gençlerin katılımını 

destekleme maliyeti 

Ön Hazırlık Ziyareti esnasında 

katılımcıların konaklaması ile bağlantılı 

maliyet  

Uygun maliyetin bir 

kısmı 
Uygun maliyetin %100’ü 

Şarta bağlı:  İstisnai maliyetin 

karşılanmasına dair finansal destek 

talebi başvuru formunda 

gerekçelendirilmelidir  
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B) AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ 
 

Uygun maliyet 
Finansman 

mekanizması 
Tutar Tahsis kuralı 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Seyahat 

Muhtemel bir Ön Hazırlık Ziyaretinin 

seyahat maliyeti de dâhil olmak üzere, 

katılımcıların yerleşik oldukları yerden 

faaliyet yerine gitmek ve dönmek için 

yaptıkları seyahat maliyetine katkı. 

Birim maliyet 

100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:  

Katılımcı başına 180 AVRO  

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcı başına seyahat mesafesine bağlıdır. 
Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu 
tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı 
kullanılarak hesaplanmalıdır. 

500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:  

Katılımcı başına 275 AVRO  

2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:  

Katılımcı başına 360 AVRO  

3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:  

Katılımcı başına 530 AVRO  

4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:  

Katılımcı başına 820 AVRO  

8000 KM veya daha fazla seyahat mesafeleri için:  

Katılımcı başına 1100 AVRO  

Kurumsal 

destek 

Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ile 

doğrudan bağlantılı olan her türlü maliyet 
Birim maliyet 

2 aydan daha kısa süren AGH: gönüllü başına 

günlük  A5.2  

+ 

2 ila 12 ay arasında süren AGH: gönüllü başına 

aylık A5.3  

Katılımcı başına kalış süresine bağlıdır 

Bireysel destek  

 

İlave kişisel maliyet için gönüllüye “cep 

harçlığı”  

 

Birim maliyet 

 

2 aydan daha kısa süren AGH: gönüllü başına 

günlük A5.4  

+ 

2 ila 12 ay arasında süren AGH: gönüllü 

başına aylık A5.5  

 
 

Katılımcı başına kalış süresine bağlıdır  

Dil desteği 

Faaliyete gitmeden önce veya faaliyet 

boyunca katılımcıların gönüllü görevlerini 

gerçekleştirmek için kullanacakları dil 

bilgisini iyileştirmek amacıyla katılımcılara 

sunulan destek ile bağlantılı maliyet 

Birim maliyet 

Yalnızca 2 ila 12 ay süren faaliyetler için: 

Dil desteği ihtiyacı olan katılımcı başına 150 

AVRO 

Şarta bağlı: Başvuru sahipleri, katılımcıların 

merkezi online hizmet tarafından sunulmayan 

dillere olan ihtiyaçları temelinde faaliyetin öğretim 

dili ile ilgili destek talep etmelidir. 

 

Özel ihtiyaç 

desteği 

Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ek 

maliyet 

Uygun maliyetin 

bir kısmı 

Uygun maliyetin %100’ü Şarta bağlı:  Özel ihtiyaç desteğinin 

karşılanmasına dair finansal destek talebi başvuru 

formunda gerekçelendirilmelidir. 



 

 

69 

 

 

İstisnai maliyet 

Vize ve vize ile bağlantılı maliyet,  ikamet 

izinleri, aşı maliyeti Ön Hazırlık Ziyareti 

esnasında katılımcıların konaklaması ile 

bağlantılı maliyet  

İmkanı kısıtlı gençlerin katılımı halinde,  

güçlü rehberlik ve özel hazırlığa destek 

amaçlı maliyet 

Uygun maliyetin 

bir kısmı  

Uygun maliyetin %100’ü 

Şarta bağlı: İstisnai maliyetin karşılanmasına dair 

finansal destek talebi başvuru formunda 

gerekçelendirilmelidir.  

 

C) GENÇLİK ÇALIŞANLARININ HAREKETLİLİĞİ  

Uygun maliyet 
Finansman 

mekanizması 
Tutar Tahsis kuralı 

Seyahat 

Katılımcıların yerleşik oldukları yerden 

faaliyet yerine gitmek ve dönmek için 

yaptıkları seyahat maliyetine katkı 

Birim maliyet 

100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:  

Katılımcı başına 180 AVRO  

Katılımcı  başına seyahat mesafesine 

bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa 

Komisyonu tarafından sağlanan 

mesafe hesaplayıcısı kullanılarak 

hesaplanmalıdır. 

500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:  

Katılımcı başına 275 AVRO  

2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:  

Katılımcı başına 360 AVRO  

3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:  

Katılımcı başına 530 AVRO  

4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:  

Katılımcı başına 820 AVRO  

8000 KM veya daha fazla seyahat mesafeleri için: 

Katılımcı başına 1100 AVRO  

Kurumsal  

destek 

Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması 

ile doğrudan bağlantılı olan her türlü 

maliyet 

Birim maliyet 
Faaliyet günü başına her katılımcı için A5.6. 

Azami 1.100 AVRO.  
Katılımcı başına kalış süresine bağlıdır 

Özel  

ihtiyaç  

desteği 

Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili 

ek maliyet  

 

Uygun maliyetin bir kısmı 
 

Uygun maliyetin %100’ü 
Şarta bağlı:  Özel ihtiyaç desteğinin 

karşılanmasına dair finansal destek 

talebi başvuru formunda 

gerekçelendirilmelidir  

İstisnai maliyet 

Vize ve vize ile bağlantılı maliyet, 

ikamet izinleri, aşılamalar 

 

 

Uygun maliyetin bir kısmı 
 

Uygun maliyetin %100’ü 
Şarta bağlı:  İstisnai maliyetin 

karşılanmasına dair finansal destek 

talebi başvuru formunda 

gerekçelendirilmelidir  



 
 

    

              Bölüm B – Gençlere ve gençlik çalışanlarına yönelik hareketlilik 

                           projesi 
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D) KURUMSAL DESTEK (TUTARLAR AY/GÜN BAŞINA AVRO CİNSİNDENDİR)  
 
Tutarlar, hareketlilik faaliyetinin gerçekleştiği ülkeye bağlıdır. Bölgesel veya ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu, bölgeler 
birliği ,Avrupa Karasal İşbirliği Gruplandırması, Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında faaliyet gösteren ve kâr amacı güden bir 

kurum/kuruluş tarafından sunulan projelerde, aşağıdaki tutarlar %50 indirilmektedir. 
 

 
Gençlik Değişimleri  

(AVRO/gün) 

Avrupa Gönüllü Hizmeti 
 

Gençlik  
çalışanlarının  
hareketliliği 
(Avro/gün) 

14 ila 59 gün 

(Avro /gün) 
2 ila 12 ay 

(Avro /ay) 
A5.1 A5.2 A5.3 A5.6 

Belçika 37 20 590 65 

Bulgaristan 32 17 500 53 

Çek Cumhuriyeti 32 17 490 54 

Danimarka 40 21 630 72 

Almanya 33 18 520 58 

Estonya 33 18 520 56 

İrlanda 39 21 610 74 

Yunanistan 38 21 610 71 

İspanya 34 18 530 61 

Fransa 37 19 570 66 

Hırvatistan 35 19 570 62 

İtalya 39 21 610 66 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 32 21 610 58 

Letonya 34 19 550 59 

Litvanya 34 18 540 58 

Lüksemburg 36 21 610 66 

Macaristan 33 17 510 55 

Malta 37 20 600 65 

Hollanda 39 21 620 69 

Avusturya 39 18 540 61 

Polonya 34 18 540 59 

Portekiz 37 20 600 65 

Romanya 32 17 500 54 

Slovenya 34 20 580 60 

Slovakya 35 19 550 60 

Finlandiya 39 21 630 71 

İsveç 39 21 630 70 

İngiltere 40 21 630 76 

Makedonya 
 

28 
 

15 
 

440 
 

45 
İzlanda 39 21 610 71 

Lihtenştayn 39 21 610 74 

Norveç 40 21 630 74 

İsviçre 39 21 620 71 

Türkiye 32 17 500 54 

Ortak Ülke 29 15 440 48 



 
 

 

 

  

                                                                  Program                                                             

                                                                  Rehberi 
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E) BİREYSEL DESTEK (TUTARLAR GÜN/AY BAŞINA AVRO CİNSİNDENDİR)  

 
Tutarlar Faaliyetin gerçekleştiği ülkeye bağlıdır. 

 
 

AGH 

14 ila 59 gün 

(AVRO/gün) 

2 ila 12 ay 

(AVRO/gün) 

A5.4 A5.5 

Belçika 4 110 

Bulgaristan 3 70 

Çek Cumhuriyeti 4 90 

Danimarka 5 145 

Almanya 4 110 

Estonya 3 85 

İrlanda 5 125 

Yunanistan 4 100 

İspanya 4 105 

Fransa 5 115 

Hırvatistan 4 90 

İtalya 4 115 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 4 110 

Letonya 3 80 

Litvanya 3 80 

Lüksemburg 4 110 

Macaristan 4 90 

Malta 4 110 

Hollanda 4 110 

Avusturya 4 115 

Polonya 3 85 

Portekiz 4 100 

Romanya 2 60 

Slovenya 3 85 

Slovakya 4 95 

Finlandiya 4 125 

İsveç 4 115 

İngiltere 5 140 

Makedonya 
 

2 
 

60 
İzlanda 5 135 

Lihtenştayn 5 120 

Norveç 5 135 

İsviçre 5 130 

Türkiye 3 80 

Ortak Ülke 2 55 


