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BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ  

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR?  

Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında Avrupa veya dünya çapında etkinlikler çerçevesinde, büyük ölçekli (en az 30 

AGH gönüllüsünü kapsayan) gönüllülük projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır (örneğin Dünya Gençlik Zirveleri, 

Avrupa Kültür Başkentleri, Avrupa Gençlik Başkentleri, Avrupa spor şampiyonaları vb.).  

Buna ek olarak Komisyon tarafından kabul edilen yıllık Çalışma Programı ile uyumlu olarak, bu Rehberin B Bölümünde 

“Gençlik” başlıklı giriş bölümünde açıklanan önceliklerden bir ya da birden fazlasını esas alan projelere öncelik 

verilecektir. 

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİĞİ NEDİR? 

Desteklenen projeler aşağıdaki aşamalardan oluşacaktır:  

 Hazırlık (uygulamaya yönelik düzenlemeler, katılımcıların seçimi, gidiş öncesi katılımcıların dil açısından 

/kültürlerarası açıdan/görevleri ile ilgili olarak hazırlanması) 

 Avrupa Gönüllü Hizmeti faaliyetlerinin ve tamamlayıcı faaliyetlerin uygulanması  

 İzleme (AGH faaliyetlerinin değerlendirilmesi, uygun olduğu yerde katılımcıların faaliyetler esnasındaki öğrenme 

çıktılarının resmi olarak tanınması ve proje çıktılarının kullanımı ve yaygınlaştırılması)  

HANGİ FAALİYETLER BU EYLEM ALTINDA DESTEKLENMEKTEDİR? 

 Avrupa Gönüllü Hizmeti  

Azami 2 aylık bir süre boyunca, 17-30 yaş arasındaki gençlerin ücretsiz ve tam zamanlı gönüllü hizmet sunmaları 

aracılığıyla kişisel sorumluluklarını ortaya koymalarına olanak tanımaktadır. Genç gönüllüler Avrupa çapında/uluslararası 

çapta gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde organize edilen faaliyetlere ve girişimlere katkı sunma fırsatını elde 

etmektedir.  

 

Büyük ölçekli bir AGH etkinliği en az 30 gönüllüyü kapsamalıdır. 

 

Katılımcı kurum/kuruluşlar şu hususlardan sorumludur:  

- Gönüllülerin harçlığını, konaklamasını ve yerel ulaşımını ayarlamak;  

- AGH Şartında açıklandığı haliyle Avrupa Gönüllü Hizmetinin niteliksel ilkelerine uyan gönüllülere yönelik görev ve 

faaliyetleri düzenlemek 

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

 

Seyahat maliyetine (eğer Erasmus+ hibesi bu maliyeti tamamen karşılamıyorsa) ve faaliyetin uygulaması ile bağlantılı 

olmayan 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. 

 

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

yapılan, 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 öğretim dönemi. 

 

 Tamamlayıcı faaliyetler 

Proje gönüllülük değerini (ve özellikle Avrupa Gönüllü Hizmetini) teşvik etmeyi amaçlayan konferans, seminer, toplantı 

ve çalıştaylar gibi yan faaliyetlerin etkinlik esnasında organize edilmesini içerebilir. 

BU PROJEYİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN ÖLÇÜTLER NELERDİR?  

Bir hareketlilik projesinin Erasmus+ hibesine uygun olması için karşılaması gereken resmi ölçütler aşağıda listelenmiştir: 
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 UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ 

 

Kimler başvurabilir? 

Bir Program Ülkesinde yerleşik olan ve gençlik, kültür veya spor alanında Avrupa 

etkinliğinin/uluslararası etkinliğin organizasyonunda doğrudan yer alan veya etkinlik 

organizatörleri ile resmi bir yazılı işbirliği anlaşması imzalamış bulunan herhangi bir 

kamusal veya özel kurum/kuruluş.  

Bireyler hibe için başvuramaz. 

Uygun faaliyetler 
Avrupa Gönüllü Hizmeti faaliyetlerine ek olarak, büyük ölçekli bir AGH projesi konferanslar, 

seminerler, toplantılar ve çalıştaylar gibi tamamlayıcı nitelikte faaliyetler de içerebilir. 

Projenin süresi 3 ila 12 ay arasında.  

Projenin gerçekleştiği 

yer(ler) 

Büyük ölçekli AGH projesi, gençlik, kültür veya spor alanındaki Avrupa 

etkinliğinin/uluslararası etkinliğin yapıldığı Program Ülkesinde gerçekleştirilmelidir  

Nereye 

başvurulmalıdır? 

 

  

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

Ne zaman 

başvurulmalıdır? 

Aynı yılın 1 Ekim’i ile takip eden yılın 31 Temmuz’u arasında başlayan projeler için başvuru 

sahipleri hibe başvurularını en geç 3 Nisan 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. 

 

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİNE YÖNELİK EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ  
 

Faaliyetin süresi Seyahat süresi hariç 14 gün ila 2 ay 

Uygun katılımcılar 

Bir Program Ülkesinden (projenin yapıldığı ülke hariç) veya AB’ye komşu bir Ortak Ülkeden 

gelen 17 ila 30 yaş arasındaki gençler. Erasmus+ Programının yaşam döngüsü içerisinde, 

bir gönüllü yalnızca bir Büyük Ölçekli AGH projesinde yer alabilir.  

Katılımcı sayısı Asgari 30 gönüllü.  

 

HİBE ÖLÇÜTLERİ 

 

Projeler aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:  

 
 

 
 
 
 

Projenin uygunluğu  

(azami 30 puan) 

 Teklifin aşağıdaki unsur ile uygunluğu: 

-  Eylemin hedefleri ve öncelikleri (Lütfen “Hareketlilik  

 Projesinin Amaçları Nelerdir” bölümüne bakınız) 

  Teklifin aşağıdaki unsurlar için ne ölçüde uygun olduğu: 

- Katılımcılar için yüksek kaliteli öğrenme çıktıları üretmek 

- Gönüllüğünün değeri konusunda farkındalık yaratmak  

- Avrupa Gönüllü Hizmetinin sunduğu fırsatlar konusunda  

farkındalık yaratmak 

 İmkânları kısıtlı gençlerin ne ölçüde katıldığı 
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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 

  Uygulamaya yönelik düzenlemelerin, yönetim ve destek usullerinin 

kalitesi  

 Katılımcılara sunulan hazırlığın kalitesi 

 Teklif edilen katılımcı yaygın öğrenme yöntemlerinin kalitesi ve projenin 

tüm seviyelerinde gençlerin aktif katılımı 

  Katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve doğrulanmasına ilişkin 

düzenlemelerin kalitesi  

 Hareketlilik faaliyetlerine katılımcıların seçimi ve/veya katılım teşvik 

etmek için kullanılan tedbirlerin uygunluğu 

 Gerek katılımcı kurum/kuruluşlar arasında, gerekse diğer ilgili 

paydaşlarla işbirliği ve iletişimin kalitesi 

 Katılımcı kurum/kuruluşların AGH Şartı’nın ilkelerine uyması  

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 ve ortakların 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, yalnızca 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. 
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HİBE TAHSİS KURALLARI NELERDİR?  

Projenin bütçesi, aşağıdaki hibe tahsis kuralları uyarınca hazırlanmalıdır (Avro cinsinden):   

 

Büyük ölçekli AGH projesine verilen azami hibe: 200.000 AVRO 

ETKİNLİK ESNASINDA YÜRÜTÜLEN AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ FAALİYETLERİNE YÖNELİK HİBE TAHSİS KURALLARI 

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 1.100 AVRO 

Kurumsal destek 
Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ile 

doğrudan bağlantılı olan her türlü maliyet 

(katılımcıların harçlık giderleri hariç) 

Birim maliyet Her faaliyet günü için gönüllü başına A 6.1 
Katılımcı başına kalış süresine 

bağlıdır 

Bireysel destek  
Katılımcıların Faaliyet esnasındaki harçlığı ile 

doğrudan bağlantılı maliyet 
Birim maliyet Her faaliyet günü için gönüllü başına A 6.2 

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  
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İstisnai maliyet 

İmkânı kısıtlı gönüllüler ile doğrudan bağlantılı ek 

maliyet 

Vize ve vize ile bağlantılı maliyet, ikamet izinleri, 

aşı maliyeti 

 

Uygun maliyetin bir kısmı Uygun maliyetin %100’ü Şarta bağlı: İstisnai 

maliyetlerin karşılanmasına 

dair finansal destek talebi 

başvuru formunda 

gerekçelendirilmelidir  
 

ETKİNLİK ESNASINDA YÜRÜTÜLEN TAMAMLAYICI FAALİYETLERE YÖNELİK HİBE TAHSİSİ (OPSİYONEL HİBE TAHSİSİ) 
 

 Uygun maliyet Finansman mekanizması Tutar Tahsis kuralı 

Faaliyet maliyeti  

Aşağıdaki unsurlar da dâhil, projenin 

tamamlayıcı faaliyetlerinin uygulanması ile 

doğrudan bağlantılı olan her türlü maliyet  

 Seminer, toplantı, çalıştay organize edilmesi 

 Yaygınlaştırma 

 Gönüllülerin kültürlerarası/görevle bağlantılı 

olarak hazırlanması 

 Sabit personel maliyeti: bu maliyet AB hibesi 

yoluyla karşılanamaz; bunlar AB fonları 

dışındaki kaynaklar tarafından desteklendiği 

takdirde uygun olabilir. Bu durumda, bu 

maliyet toplam dış eş finansmanın azami 

%30’unu teşkil edebilir. 

Dolaylı maliyet:  

Projenin uygun doğrudan maliyetinin %7’sini 

aşmayan sabit oran tutarı, dolaylı harcamalar 

altında uygundur. Bunlar yararlanıcının projeye 

yükleyebileceği genel idari maliyet olarak kabul 

edilebilir (örneğin elektrik veya internet 

faturaları, taşınmazlar ile ilgiili maliyet, sabit 

personel maliyeti vs.) 

Uygun maliyetin bir kısmı Toplam uygun maliyetin azami %80’i. 

Şarta bağlı:  Talep edilen 

bütçe planlanan faaliyetler 

ile bağlantılı olarak 

gerekçelendirilmiştir 
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TABLO A – AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ FAALİYETLERİ (TUTARLAR GÜN BAŞINA AVRO 
CİNSİNDENDİR)   

 

Tutarlar Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinliğinin yapıldığı ülkeye göre değişmektedir. 

 

 Kurumsal destek Bireysel destek 

A6.1 A6.2 

Belçika 20 4 

Bulgaristan 17 3 

Çek Cumhuriyeti 17 4 

Danimarka 21 5 

Almanya 18 4 

Estonya 18 3 

İrlanda 21 5 

Yunanistan 21 4 

İspanya 18 4 

Fransa 19 5 

Hırvatistan 19 4 

İtalya 21 4 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 21 4 

Letonya 19 3 

Litvanya 18 3 

Lüksemburg 21 4 

Macaristan 17 4 

Malta 20 4 

Hollanda 21 4 

Avusturya 18 4 

Polonya 18 3 

Portekiz 20 4 

Romanya 17 2 

Slovenya 20 3 

Slovakya 19 4 

Finlandiya 21 4 

İsveç 21 4 

İngiltere 21 5 

Makedonya  15 2 

İzlanda 21 5 

Lihtenştayn 21 5 

Norveç 21 5 

İsviçre 21 5 

Türkiye 17 3 

AB’ye Komşu Ortak Ülke 15 2 

  


