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Gerekli olan asgari örnek sayısı
Form Versiyonu
HATA
Uyarı
Bu alanın doldurulması zorunludury
Form geçerlidir
Bu değer zaten seçilmiştir.
Bu değer 0'dan az olamaz.
Adobe Reader PDF belgesini harici servislere bağlanmasını engelleyen güvenlik özelliğinin etkinleştirildiğini tespit etmiştir. Bağlantıya izin vermek için sarı uyarı çubuğunda yer alan seçenekler butonunu tıklayarak uygun seçeneği uygulayınız.
Teklif Çağrısı
Katılımcı kurum/kuruluş(lar)
Form sadece Adobe Reader yazılımı kullanılarak görülebilir (http://get.adobe.com/reader/)..
Eğer form "Korumalı Görünüm" modunda gözüküyorsa, formun düzgün çalışabilmesi için tüm özellikler etkin hale getirilmelidir. Eğer tüm özellikler etkin kılındıktan sonra hala bu mesaj görülüyorsa, JavaScript'in etkin olup olmadığını Düzenle-Tercihler-JavaScript seçeneklerinden kontrol ediniz.
Formu okuyamıyor musunuz? Lütfen kaydedip programdan çıkmayın aksi halde verileriniz bozulabilir ya da kaybolabilir. Bu form sadece Adobe Reader yazılımı kullanılarak düzenlenebilir.
Yazılımın eski bir versiyonunu kullanıyorsunuz. Adobe yazılımının desteklenmeyen bir versiyonu kullanılarak gönderilen formlar geçerli sayılmayacaktır. Lütfen http://get.adobe.com/reader/ adresinden Adobe Reader'ın son sürümünü idirerek kurunuz.
Form, bir internet tarayıcısı penceresinde açılmıştır. Lütfen doldurduktan sonra doğru şekilde kaydedebilmek için formu önce bilgisayarınıza indiriniz.
BU FORM SADECE TEST ETMEK VE AVRUPA KOMİSYONU / ULUSAL AJANSLARIN KULLANIMI İÇİNDİR. LÜTFEN DAĞITMAYINIZ.
ORTAM
Bu form açılamıyor. Daha fazla bilgi için lütfen Ulusal Ajans yardım masası ile iletişime geçiniz.
Metadata
Genel Bilgi
Bu Başvuru Formu aşağıdaki ana bölümlerden oluşmaktadır:
- İçerik: bu bölümde sizden yapmak istediğiniz başvuru türü ve başvuruyu alacak, değerlendirecek ve seçecek Ajans hakkında genel bilgi vermeniz istenmektedir;
- Katılımcı kurum/kuruluş(lar); bu bölümde sizden başvuruyu yapan kurum/kurluş ile, uygun olması halinde, projeye ortak olarak katılan diğer kurum/kuruluşlar hakkında bilgi vermeniz istenmektedir;
- Projenin tanımı: bu bölümde projenin tüm aşamaları hakkında bilgi vermeniz istenmektedir: hazırlık, temel faaliyetlerin uygulanması (yani Hareketlilik faaliyetleri) ve takip;
- Bütçe: bu bölümde talep ettiğiniz AB hibesi miktarı hakkında bilgi vermeniz istenmektedir;
- Kontrol Listesi/Veri Koruma Bildirimi/Doğruluk Beyanı; bu bölümlerde başvuru sahibine hibe talebine ilişkin olarak önemli şartlar hakkında bilgi verilmektedir;
- Ekler: bu bölüme başvuran kuruluş başvurunun tamamlanması için zorunlu olan ilave dokümanları eklemelidir.
-Gönderim: bu bölümde başvuran kuruluş sağlanan bilgiyi teyit edebilecek ve formu online gönderebilecektir.
Bu başvuru formunun doldurulmasına ilişkin daha fazla bilgi için E-formlar için Teknik Kılavuzu okuyabilirsiniz.
Bu başvurunun hangi değerlendirme hibe kriterine göre yapılacağı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Program rehberine bakınız.
Proje başlangıç tarihi bu aralıkta olmalı:
Proje bu tarihten sonra sona ermemelidir:
İçerik
Son Başvuru Tarihi (gg-aa-yyyy ss:dd:ss - Brüksel, Belçika Saati)
Projenin Tanımı
Projenin Başlığı
Projenin kısaltması (Akronim)
Proje Başlangıç Tarihi (gün-ay-yıl)
Projenin Toplam Süresi (Ay)
Proje Bitiş Tarihi (gün-ay-yıl)
Başvuran Kuruluşun Tam Yasal Adı (Latin karakterlerle)
Form hash kodu
Başvuran Kurum/Kuruluşun Ulusal Ajansı
Mevcut Erasmus+ Ulusal Ajansları hakkında daha fazla bilgi için bakınız:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
Katılımcı kurum/kuruluş(lar)
Başvuran Kuruluş
Elektronik form Katılımcı Portalına erişim sağlayamıyor. Lütfen İnternet bağlantınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
PIC numarası bulunamadı.
Katılımcı Portalı şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Katılımcı Portalı şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Katılımcı Portalı şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Katılımcı Portalından bilgi çekilemiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
PIC alanı boş bırakılamaz.
Vermiş olduğunu PIC numarası aşağıdaki PIC numarası ile değiştirilmiştir:
Bir kurum/kuruluş için girilen bir PIC numarası başka bir katılımcı kurum/kuruluş için tekrar girilemez
PIC numarasının doğrulanması gerekmektedir Lütfen "PIC'i Kontrol Et" butonuna tıklayınız.
Seçmiş olduğunuz başvuran kurum/kuruluş geçerli bir başvuran ülkeden değildir.
Seçmiş olduğunuz katılımcı kurum/kuruluş geçerli bir başvuran ülkeden değildir.
Girilen kuruluş PIC numarası için Katılımcı Portalından alınan kuruluş bilgileri değiştirilmiştir. PIC numarası kaldırılacaktır.
Eğer başvuran kuruluş bir konsorsiyum adına başvuru yapıyorsa, tüm konsorsiyum üyeleri başvuran kuruluşun ülkesinden olmalıdır.
Profil
Kuruluşunuz bölgesel/ulusal düzeyde bir kamu kurumu; bir bölgeler birliği;  Avrupa Karasal İşbirliği Gruplandırması; ya da Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda faaliyet gösteren ve kâr amacı güden yapı/kuruluş mudur?
Akreditasyon
Bu başvuruyu göndermeden önce herhangi bir akreditasyon türünü aldınız mı?
Akreditasyon Türü
Akreditasyon Referans Numarası
Geçmiş ve Deneyim
Lütfen kurum/kuruluşunuzu kısaca tanıtınız.
Bu başvuruya ilişkin alanlarda kuruluşunuzun faaliyetleri ve tecrübesi nelerdir?
Lütfen bu başvuru formunda yeralan anahtar personel/kişiler ve bu kişilerin projeye sağlayacakları yeterlilikleri ve önceki tecrübeleri hakkında bilgi veriniz.
Bu başvurudan önceki son 12 ay içerisinde herhangi bir Avrupa Birliği programına hibe için başvurdunuz mu/hibe aldınız mı?
Lütfen belirtiniz:
AB Programı
Yıl
Proje Kimlik No veya Sözleşme No
Başvuranın/Yararlanıcının Adı
Yasal Temsilci
Eğer adres kuruluşun adresinden farklı ise, lütfen bu kutucuğu işaretleyiniz
En az bir kişi OLS İrtibat Kişisi olarak seçilmelidir.
İrtibat Kişisi
Eğer adres kuruluşun adresinden farklı ise, lütfen bu kutucuğu işaretleyiniz
Ortak Kuruluş
Elektronik form Katılımcı Portalına erişim sağlayamıyor. Lütfen İnternet bağlantınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
PIC numarası bulunamadı.
Katılımcı Portalı şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Katılımcı Portalı şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Katılımcı Portalı şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Katılımcı Portalından bilgi çekilemiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
PIC alanı boş bırakılamaz.
Vermiş olduğunu PIC numarası aşağıdaki PIC numarası ile değiştirilmiştir:
Bir kurum/kuruluş için girilen bir PIC numarası başka bir katılımcı kurum/kuruluş için tekrar girilemez
PIC numarasının doğrulanması gerekmektedir Lütfen "PIC'i Kontrol Et" butonuna tıklayınız.
Seçmiş olduğunuz başvuran kurum/kuruluş geçerli bir başvuran ülkeden değildir.
Seçmiş olduğunuz katılımcı kurum/kuruluş geçerli bir başvuran ülkeden değildir.
Girilen kuruluş PIC numarası için Katılımcı Portalından alınan kuruluş bilgileri değiştirilmiştir. PIC numarası kaldırılacaktır.
Eğer başvuran kuruluş bir konsorsiyum adına başvuru yapıyorsa, tüm konsorsiyum üyeleri başvuran kuruluşun ülkesinden olmalıdır.
Profil
Akreditasyon
Bu başvuruyu göndermeden önce her hangi bir tür akreditasyon aldınız mı?
Akreditasyon Türü
Akreditasyon Referans Numarası
Geçmiş ve Deneyim
Lütfen kurum/kuruluşunuzu kısaca tanıtınız.
Bu başvuruya ilişkin alanlarda kuruluşun faaliyetleri ve tecrübesi nelerdir?
Lütfen bu başvuru formunda yeralan anahtar personel/kişiler ve bu kişilerin projeye sağlayacakları yeterlilikleri ve önceki tecrübeleri hakkında bilgi veriniz.
Yasal Temsilci
Eğer adres kuruluşun adresinden farklı ise, lütfen bu kutucuğu işaretleyiniz
İrtibat Kişisi
Eğer adres kuruluşun adresinden farklı ise, lütfen bu kutucuğu işaretleyiniz
Projenin Tanımı
Bu projeyi neden gerçekleştirmek istiyorsunuz? Bu projenin hedefleri nedir? Erasmus + Programı öncelikleri ile hedefiniz nasıl birleşmektedir? Projenizi gerçekleştirirken ihtiyaçlarınız nelerdir?
Proje ortaklarınızı nasıl seçtiniz? Ortaklarınız projeye ne gibi deneyim ve yeterlilikler kazandıracaklar? Lütfen projenin ortaklarınızın ihtiyaç ve hedeflerini nasıl karşılayacağını da açıklayınız.
Projenizin ele aldığı en temel konular nelerdir?
Katılımcı Profili
Lütfen herbir aktivite için projede yer alan katılımcıların geçmiş deneyimlerini, ihtiyaçlarını ve bu katılımcıların nasıl seçildiklerini veya seçileceklerini açıklayınız. İmkanları kısıtlı katılımcıların olması durumunda bu kişilerin profilleri/geçmiş deneyimleri hakkında bilgi veriniz.
Lütfen projenizde planladığınız her bir faaliyet için, katılımcıların yaşı  ve projenizdeki ana faaliyetlerinizde cinsiyet dağılımını nasıl sağlayacağınız hakkında genel bilgi veriniz.
İmkanları Kısıtlı Katılımcılar
Projeniz faaliyetlere katılımlarını zorlaştıracak durumlarla karşı karşıya gelecek katılımcıları içeriyor mu?
Bu katılımcılar hangi tür durumlarla karşı karşıya kalır?
Öğrenme Çıktıları
Projenizde her bir faaliyette katılımcıların hangi öğrenme çıktıları (örneğin, bilgi, beceri ve yeterlilikler) ya da yeterlilikleri (ör: bilgi, beceri ve tutum/davranışlar) geliştirmeleri/kazanmaları planlanmaktadır?
Erasmus+  Programı katılımcıların yurt dışındaki deneyimleri esnasında edindikleri yetkinlikleri doğrulamak için Europass, ECVET ve Youthpass gibi araçların/belgelerin kullanımını teşvik etmektedir. Projeniz bu tür Avrupa araçlarını/belgelerini kullanacak mı? Cevabınız evet ise, hangileri kullanılacaktır?
Herhangi bir ulusal araç/belge kullanmayı planlıyor musunuz? Cevabınız evet ise, hangisi kullanılacaktır?
Seçilen Avrupa/Ulusal araçlarının/sertifikalarının nasıl kullanılacağını belirtiniz. Proje katılımcılarının öğrenme süreci ve yetkinlikleri ile ilgili farkındalık ve etki değerlendirmesi nasıl sağlanacaktır? Lüten her faaliyetin günlük aktivite tablosunda öğrenme çıktılarının etki ve dökümantasyonlarını destekleyen metotları dahil etmeyi unutmayınız.
Hazırlık
Lütfen ana faliyetler gerçekleştirilmeden önce her bir faaliyet için kurum/kuruluşunuz ve eğer projeyle ilgiliyse ortaklarınız ve/veya konsorsiyum üyeleri tarafından projeye hazırlık kapsamında yapılacak olan faaliyetleri açıklayınız.
Uygulamaya Yönelik Düzenlemeler
Projede planlanan her faaliyette uygulamaya yönelik ve lojistik konular nasıl ele alınacak (örneğin; katılımcıların seyahati, konaklaması, sigortası, güvenliği ve korunması, vize, sosyal güvenlik, rehberlik ve destek, ortaklar ile hazırlık toplantıları vs.)?
Proje Yönetimi
Kalite ve yönetim konularını nasıl ele alacaksınız (örneğin; ortaklar ile anlaşmalar, katılımcılar ile öğrenme sözleşmesi yapmak vs.)?
Katılımcıların Hazırlıkları
Katılımcılara ne tür bir hazırlık sunulacak  (örneğin; görevle ilgili, kültürler arası, dilsel, risk önlemeye yönelik vs.)? Bu tür hazırlık faaliyetlerini kim(ler) gerçekleştirecek?
Ana Faaliyetler
Projenizin içerik ve amaçlarını lütfen açıklayınız. Amacınıza ulaşmak için neler yapılacağını belirtir misiniz?
Faaliyetinizin temel unsurları nelerdir? Her faaliyet için, faaliyet türü, yer(şehir), planlanan tarihler, kullanılan metotlar, katılımcı ülkeler ile görev ve sorumluluk dağılımını belirtiniz.
Gerektiği durumlarda, proje ortaklarınız ve/veya konsorsiyum üyeleri ve diğer ilgili paydaşlar ile nasıl işbirliği yapmayı ve iletişim kurmayı planlıyorsunuz?
Refakatçi, destek danışmanı, vb. ek desteğe ihitiyacınız olması durumunda, lütfen bu ihtiyacı açıklayınız.
End date must be after start date.
Akış başlangıç ve bitiş tarihleri proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olmalıdır.
Gönderen ülke ve gidilecek ülke farklı olmalıdır.
Gençlik çalışanlarının hareketliliği faaliyeti refatçiler ve grup liderleri/eğitmenler/kolaylaştırıcılar hariç azami 50 Gençlik Çalışanı katılımcısı içermelidir.
Her bir Gençlik Değişimi faaliyeti grup liderleri ve refakatçiler hariç asgari 16 azami  60 katılımcı içermelidir.
Her bir proje refakatçiler hariç azami 30 Avrupa Gönüllü Hizmeti katılımcısı içermenlidir.
Her bir Ön Hazırlık Ziyareti - AGH faaliyeti akışı azami 2 katılımcı içermelidir.
Her bir Ön Hazırlık Ziyareti- Gençlik Değişimi faaliyeti grup başına azami  2 katılımcı içermelidir. .
Her bir Gençlik Değişimi faaliyeti asgari 2 tek grup içermelidir.
Her bir Gençlik Değişimi faaliyeti grup başına asgari 4 katılımcı (grup lideri/liderleri hariç) içermelidir.
Gençlik değişimi faaliyeti içerisinde belirtilen her bir grup en az bir grup liderine sahip olmalıdır.
Avrupa Gönüllü Hizmeti faaliyeti kısa dönemli faaliyet olarak işaretlemiş ise seyahat süresi hariç her bir akış süresi 14 gün ile 2 ay (59 gün) arası olmalıdır.
Avrupa Gönüllü Hizmeti faaliyeti uzun dönemli faaliyet olarak işaretlemiş ise seyahat süresi hariç her bir akış süresi 2 ay  (60 gün) ila 12 ay (366 gün) arası olmalıdır.
Ön Hazırlık Ziyareti faaliyetinde her bir akışın süresi seyahat süresi hariç 1 ila 2 gün arası olmalıdır.
Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrenci Staj faaliyetinde her bir hareketliliğin süresi seyahat süresi hariç 10 iş günü  ile 12 ay (360 gün) arasında olmalıdır.
Seçilen faaliyette her bir hareketliliğin süresi seyahat süreci hariç 2 gün ile 2 ay (60 gün) arasında olmalıdır.
Gençlik Değişimlerindeki her bir akışın süresi seyahat süresi hariç 5 ila 21gün arası olmalıdır.
Avrupa Gönüllü Hizmeti &ndash; Ortak Ülke faaliyetinde her bir akış için eğer gönderen ülke AB’ye komşu bir Ortak Ülke ise gidilecek ülke bir program ülkesi olmalıdır.
Aynı faaliyet içerisindeki gidilecek ülke daima aynı olmalıdır.
Seçilen faaliyet içerisindeki bir dizi akışta,  en az bir AB’ye komşu Ortak Ülke gönderen veya ev sahibi kurum olarak belirtilmelidir.
Faaliyetin Detayları
Lütfen projenizde uygulamayı planladığınız farklı hareketlilik faaliyetlerini giriniz.
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Bu uzun dönemli bir faaliyet mi?
Akış No.
Grup
Gönderen Ülke
Gidilecek Ülke
Faaliyet yeri (Şehir)
Mesafe Aralıkları
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Seyahat hariç toplam süre (gün)
Yolculuk Günleri
Seyahat dahil toplam süre (gün)
Katılımcı Sayısı
Özel İhtiyaç Sahibi Katılımcılar (toplam Katılımcı sayısı içinde)
İmkanı kısıtlı katılımcılar (toplam katılımcı sayısı içinde)
Refakatçiler (toplam Katılımcı sayısı içinde)
Grup Lideleri/Eğitmenler/Kolaylaştırıcılar (Toplam katılımcı sayısı içinde)
Toplam
Lütfen bu formun “Ekler” bölümünden her faaliyetiniz için faaliyet programı (ön hazırlık ziyareti dahil) ekleyiniz.
Faaliyet ve Katılımcıların Özeti
Faaliyet Türü
Faaliyet Sayısı
Katılımcı Sayısı
Dezavantajlı Katılımcılar (Toplam Katılımcı sayısı içinde)
Toplam
Takip
Ana faaliyetler tamamlandıktan sonra beklenen sonuçların neler olacağını açıklayınız.
Etki
Katılımcılar, katılımcı kurum/kuruluş(lar) ve hedef gruplar üzerinde beklenen etkiler nelerdir?
Projenin yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa ve/veya uluslararası düzeyde beklenen etkisi nedir?
Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması
Proje sonuçlarını kurumunuz/konsorsiyum ve ortaklarınız dışındaki ilgili taraflarla paylaşmak için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz? Yaygınlaştırma faaliyetlerinizin hedef grupları kimler olacak?
Değerlendirme
Projenizin amaçlarına ve sonuçlarına ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa ne ölçüde ulaştığını değerlendirmek için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz?
Katılımcı sayısı ana faaliyetler  tablosuna girilen değer ile eşit veya bu değerden daha düşük olmalıdır.
Avrupa Gönüllü Hizmeti için katılımcı sayısı,  refakatçiler çıkartıldıktan sonra ana faaliyet tablosunda belirtilen değere eşit veya bu değerden daha az olmalıdır.
Online dil değerlendirmenin katılımcı sayısı uzun süreli hareketlilik faaliyetlerinde refakatçi harici katılımcı sayısına eşit ya da daha az olmalıdır.
Online dil değerlendirmesinin katılımcı sayısı öğrenim akışı 30 gün ve üzeri faaliyetlerde refakatçi harici katılımcı sayısına eşit ya da daha az olmalıdır.
Dil öğrenimi için katılımcı sayısı uzun süreli hareketlilik faaliyetlerinde yer alan katılımcı sayısına eşit ya da az olmalıdır.
Dil öğrenimi için katılımcı sayısı öğrenim akışı 30 gün ve üzeri faaliyetlerde yer alan katılımcı sayısına eşit ya da az olmalıdır.
Bütçe
Daha fazla bilgi için, lütfen Program Rehberinde fonlama kurallarına bakınız. Tabloda belirtilen tüm tutarlar Avro cinsinden yazılacaktır.
Seyahat
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Akış No.
Gönderen Ülke
Gidilecek Ülke
Mesafe Aralıkları
Katılımcıların sayısı (refakatçiler dahil)
Katılımcı Başına Seyahat Hibesi
Talep Edilen Toplam Seyahat Hibesi
Toplam
Bireysel Destek
Katılımcılar (refakatçiler hariç)
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Akış No
Gidilecek ülke
Katılımcı başına Süre (gün)
Katılımcıların sayısı (refakatçiler hariç)
Katılımcı başına hibe
Toplam Talep Hibe
Toplam
Kurumsal Destek
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Akış No.
Gidilecek Ülke
Toplam süre (gün)
Katılımcı Sayısı
Katılımcı başına hibe / Gün
Talep Edilen Toplam Hibe
Toplam
Dil Desteği
Dil Becerisi Değerlendirmesi
Çevrimiçi dil değerlendirmesi, 2 aydan 12 aya kadar olan hareketlilik faaliyetlerinde Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Flemenkçe, Çekçe, Danca, Yunanca, Lehçe, Portekizce veya İsveççe kullanan tüm AGH katılımcıları için zorunludur.
Dil Kursu
Katılımcılarınız için dil desteği talep edebilirsiniz. Dil desteği, faaliyetleri 2 ila 12 ay arası süren Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) katılımcıları için Online Dil Desteği yoluyla (aşağıdaki grup 1'de yer alan diller için) veya online dil kursları arasında bulunmayan diller için (aşağıdaki grup 2'de yer alan diller için) hibe yoluyla mümkündür.
Dil Grubu
Dil öğrenme için Katılımcı Sayısı
Katılımcı başına düşen hibe
Talep Edilen Toplam Hibe
Toplam
Toplam
Özel ihtiyaç desteği
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Özel İhtiyaç Sahibi Katılımcı Sayısı
Masrafların Tanımı
Toplam Talep Edilen Hibe
Toplam
İstisnai Masraflar
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Katılımcı sayısı
Masrafların Tanımı
Talep Edilen Toplam Hibe
Toplam
Yukarıdaki tabloda girilen bütçe ile ilgili ilave açıklamalarınız varsa belirtiniz.
Ulusal Ajansınız için uygun bir oran bulunmamaktadır. Bu sorunla ilgili ilave bilgi için lütfen Ulusal Ajansınızla iletişime geçin. Ulusal Ajansınız tarafından bu oranlar uygun yapıldığında, lütfen "Onayla" butonunu tıklayarak tekrar onaylayınız.
Girmiş olduğunuz verilmiş parametrelerle oran hesaplaması mümkün değildir.Lütfen parametrelerin doğru hesaplanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için Ulusal Ajansıınzla iletişime geçin. Formda parametreler düzeltildikten sonra, lütfen  "Onayla" tuşunu tıklayarak formu tekrar onaylayınız.
Ulusal Ajans Hibe Oranı servisi sürücü hatası nedeniyle şu anda çalışmıyor. Lütfen daha sonra  "Onayla" tuşunu tıklayarak  tekrar deneyiniz. UA Hibe Oranı servisinin hala çalışmaması durumunda bilgi için Ulusal Ajansınızla iletişime geçin.
UA Hibe Oranı servisine şu anda çalışmıyor. Lütfen daha sonra  "Onayla" tuşunu tıklayarak  tekrar deneyiniz. UA Hibe Oranı servisinin hala çalışmaması durumunda bilgi için Ulusal Ajansınızla iletişime geçin.
Elektronik form UA Hibe Oranı Servisine ulaşamıyor. Lütfen İnternet bağlantınızı kontrol edin ve "Onayla" tuşunu tıklayarak tekrar deneyin.UA Hibe Oranı servisinin hala çalışmaması durumunda bilgi için Ulusal Ajansınızla iletişime geçin.
Hibe Oranı bilgisi alınamadı.Lütfen daha sonra  "Onayla" tuşunu tıklayarak  tekrar deneyiniz ya da bu konuyla ilgili ek bilgi için Ulusal Ajansınızla iletişime geçin.
Teknik Detaylar
Proje Özeti
Lütfen projenin kısa bir özetini sununuz. Bu bölüm  [ya da bir kısmı] Avrupa Komisyonu, Yürütme Ajansı veya Ulusal Ajanslar tarafından yapılacak yayınlarda kullanılabilecektir. Aynı zamanda bu bölüm Erasmus+ yaygınlaştırma platformuna da katkı sağlayacaktır.
Lütfen proje özetini kısa ve açık bir şekilde yazınız ve özette şu hususları özellikle belirtiniz: Projenin içeriği/geçmişi; projenizin amaçları; katılımcı sayısı ve profili; faaliyetlerin tanımı; projeyi yürütürken kullanılacak metodoloji; öngörülen sonuç ve etkilerin kısa bir açıklaması ile  uzun vadedeki olası yararları.
Lütfen İngilizce çevirisini yazınız.
Katılımcı Kurum/Kuruluşlar Listesi
Kurum/Kuruluşun Adı
Kurum/Kuruluşun Bulunduğu Ülke
Kurum/Kuruluş türü
Uygulanabilir hallerde konsorsiyum üyeleri hariç toplam katılımcı kuruluş sayısı
Bütçe Özeti
Bu başvuru için önceki bölümlerde talep edilen hibelerin genel toplamı.
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Yolculuk
Bireysel Destek
Kurumsal Destek
Özel İhtiyaç Desteği
İstisnai Masraflar
Toplam
Toplam
Dil Desteği
Toplam Proje Hibesi
Hesaplanan Hİbe
Kontrol Listesi
Başvurunuzu online olarak Ulusal Ajansa sunmadan önce, başvuru formunuzun Program Rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerini yerine getirdiğinden emin olunuz ve aşağıdaki hususları kontrol ediniz:
Resmi Ana Eylem 1 başvuru formunu kullanılmıştır.
Başvuru formundaki tüm ilgili alanlar doldurulmuştur.
Kurum/kuruluşunuzun yer aldığı ülkenin doğru Ulusal Ajansı seçilmiştir
Başvuru formu Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmuştur.
Tüm ilgili belgeler eklenmiştir:
Başvuruda belirtilen yasal temsilci tarafından imzalanmış Doğruluk Beyanı.
Her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış yetki belgeleri.
Her hareketliliğin faaliyet programı.
Tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler katılımcı portalına yüklenmiştir  (daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C “Seçim Kriterleri” kısmına bakınız).
60.000 AVRO’yu aşan tüm hibeler için, kuruluşunuzun finansal kapasitesini gösteren belgeler katılımcı portalına yüklenmiştir (daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C “Seçim Kriterleri” kısmına bakınız).Bu kural kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için uygulanmaz.
Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmuştur.
Tamamlanmış formun kopyası kaydedilmiş ya da çıktısı alınmıştır.
Veri Koruma Bildirimi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Başvuru formuna ilişkin bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Tüm kişisel veriler (isimler, adresler, özgeçmişler, vs), “Kişisel Verilerin Topluluk Kurumları ve Organları Tarafından İşlenmesiyle İlgili Olarak Gerçek Kişilerin Korunması ve Bu Verilerin Serbest Dolaşımı 45/2001  sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü” uyarınca işlenecektir. Talep edilen her türlü kişisel veri yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanılacaktır, örneğin;
- Hibe başvuru formu olması durumunda: başvurunuzun teklif çağrısının şartlarına uygun olarak değerlendirilmesi, seçilmesi durumunda projenin idari ve finansal boyutlarının yönetimi ve sonuçların uygun Erasmus+ BIT araçları kullanılarak yaygınlaştırılması.  Sonuncusu için, irtibat kişisinin detayları ile ilgili olarak, açık bir onay talep edilecektir.
- Akreditasyon formuna başvuru olması durumunuda: başvurunuzun teklif çağrısının şartlarına uygun olarak değerlendirilmesi
- Rapor formlarında: Projelerin istatistiksel ve finansal (mevcut ise) takibi.
Toplanan kişisel bilgilerin tam tanımı, toplamanın amacı ve sürecin tanımı için bu form ile ilgili Özel Gizlilik Belgesine (aşağıdaki linke bakınız).
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
Doğruluk Beyanı
Başvuru sahibi kuruluş adına yasal bağlayıcılığı olan taahhütlere girmeye kanunen yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. İmzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilerek bu başvuru formuna eklenecektir.
Aşağıda imzası bulunan ben, bilgim çerçevesinde bu başvuru formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Bu başvuru formunun BÜTÇE bölümünde düzenlendiği şekilde bir Erasmus+ hibe talebi sunuyorum.
Beyan ederim ki:
- Bu başvuruda yer alan tüm bilgiler, bilgim çerçevesinde doğrudur.
- Gençlik alanındaki projelerde, faaliyetlerde yer alan katılımcılar Program tarafından belirlenen yaş sınırlarına uymaktadır.
- Temsil ettiğim kuruluş, teklif çağrılarına katılmaya yeterli yasal kapasiteye sahiptir.
YA
Temsil ettiğim kuruluş teklif edilen eylemi veya çalışma programını tamamlayacak finansal ve idari kapasiteye sahiptir.
VEYA
Temsil ettiğim kuruluş Teklif Çağrısında tanımlanan anlamda bir “kamu kurumu” olarak değerlendirilmektedir ve istenilmesi halinde bu statüsüne dair kanıt sunabilir, şöyle ki:
Öğrenme fırsatları sunmaktadır ve
- (a) son iki yıl içerisinde yıllık gelirlerin en az %50’si kamu kaynaklarından elde edilmiştir;
- Veya (b) kamu kurumları ya da temsilcilerinin kontrolü altındadır.
Kurumum/Kuruluşum adına Topluluk hibe sözleşmelerini imzalamaya yetkili kılındım.
Bildiririm ki (talep edilen hibenin 60 000 €’yu aşması halinde):
Temsil ettiğim kurum/kuruluş:
- müflis ya da tasfiye halinde değil veya işleri mahkemeler tarafından yönetilmiyor; kredi sağlayan kuruluşlar ve kimseler ile herhangi bir anlaşma yapmamıştır; ticari faaliyetlerini askıya almamıştır veya bu hususlarda herhangi bir icra takibine konu değildir veya ulusal mevzuat ya da tüzüklerde öngörülen benzeri takibatlardan doğan herhangi bir durumda bulunmuyor;
- “kesin hüküm” niteliğindeki bir karar ile mesleki uygulamalarını konu alan bir cürümden dolayı mahkûm edilmemiştir;
- Ulusal Ajans’ın gerekçelendirebileceği herhangi bir yolla ispatlanan görevi kötüye kullanma fiilinden dolayı suçlu bulunmamıştır;
- bulunduğu ülkenin ya da hibe sözleşmesinin yapılacağı ülkenin yasal hükümleri uyarınca sosyal güvenlik primlerinin veya vergilerin ödenmesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmiştir;
- hakkında usulsüzlük, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak etme veya Toplulukların mali çıkarlarına zarar veren diğer herhangi bir yasa dışı faaliyette yer alma nedeniyle verilmiş“kesin hüküm” niteliğindeki bir karar bulunmamaktadır;
- Şu anda Mali düzenleme (Konsey Yönetmeliği 966/2012) Madde 109 (1) 'de belirtilen idari cezaya tabi değildir.
Kabul ederim ki:
Temsil ettiğim kurum/kuruluş, hibe verme işlemi esnasında yukarıda belirtilen beyanlardan herhangi bir tanesi ile aykırı düştüğünde ya da aşağıdaki durumlarda, kendisine hibe verilmeyecektir:
-bir çıkar çatışması halinde (ailevi, kişisel veya siyasi nedenle ya da hibe verme prosedürüne doğrudan ya da dolaylı olarak katılan bir birey ya da kuruluşla paylaşılan ulusal, ekonomik ve her türlü diğer çıkarlar söz konusu olduğunda);
-hibe verme prosedürüne katılımın bir şartı olarak Ulusal Ajans tarafından istenilen bilgiyi sunmada yalan beyanda bulunmaktan dolayı suçlu olması veya istenilen bilgiyi sunmaması halinde.
Bu başvurunun onaylanması halinde, Ulusal Ajans kurumun/kuruluşun adını ve adresini, hibe konusunu, verilen hibe tutarını ve fonlama oranını yayımlama hakkına sahiptir.
Taahhüt ederim ki:
-kuruluşum ve burada bahsedilen diğer ortak kuruluşlar, talep üzerine, Ulusal Ajanslar, Yürütme Ajansı ve/veya Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve bireysel katılımcıların katılımının da istenebileceği yaygınlaştırma ve faydalanma faaliyetlerinde yer alacaktır.
Temsil ettiğim kurumun/kuruluşun yalan beyanda bulunması ya da daha önceki bir sözleşme veya hibe kapsamında sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, kuruma/kuruluşa idari ve mali cezalar verilebileceğini kabul ediyorum.
Yer:
Tarih (gg-aa-yyyy):
Başvuru sahibi kuruluşun adı:
Yasal temsilcinin adı:
İmza:
Yasal Temsilcinin TC Kimlik Numarası:
Başvuran kuruluşun mührü  (mevcut ise):
Ekler
Bu belge eklenemez. Desteklenen belgeler :
Belgelerin toplam boyutu azami (kB)'ı geçmemeli:
Lütfen ekteki dokuman/dokümanların boyutunu azaltınız.
Boş belgeler eklenemez..
Bu belge açık yada başka bir uygulama tarafından kulanılmaktadır.
Döküman eklenemez. Dosya adı uzunluğı uzantısı dahil, 1 ve 250 karakter arasında olmalıdır.
Aşağıdaki eklenti(ler) PDF'e bağlanamadığı için ekler tablosundan çıkarılacaktır:
Aşağıdaki eklenti(ler) ekler tablosuna eklenemediği için kaldırılacaktır:
Ekle
Kaldır
Lütfen başvurunuzu online sunmadan önce “Kontrol Listesi” bölümünde belirtilen tüm belgeleri buraya ekleyiniz.
Dosya Adı
Dosya Boyutu (kB)
Toplam Boyut
Gönderim
Formu elektronik olarak sunmadan önce, lütfen onaylayınız. Formunuzun yalnızca nihai versiyonu elektronik olarak sunulacaktır.
TAMAM
Geç
Hata
Form henüz gönderilmedi.
Form şu tarihte gönderildi:
Form verileri son başarılı gönderiminden bu yana değiştirilmiştir.
Statü
Brüksel, Belçika Zamanı
Yerel Zaman
EVET
EVET-GEÇ
HAYIR
GEÇ gönderiminiz başarılı oldu.
Gönderim numarası
GEÇ gönderiminiz başarılı oldu.
Geç gönderim numarası
Lütfen Ulusal Ajansınızın yardım masası (helpdesk@ua.gov.tr) ile iletişime geçiniz.
Lütfen daha sonra göndermeyi deneyiniz ya da Ulusal Ajansınızın yardım masasıyla (helpdesk@ua.gov.tr) iletişime geçiniz.
Gönderim teyidi
Formunuzdaki bilgileriniz gönderime hazır. Devam etmek istediğinizden eminmisiniz?
Adobe Reader bir hata tespit etti.
Adobe Reader güvenliği sağlandı.
Gönderim için formun en üstündeki sarı güvenlik uyarı çubuğunda yeralan uygun seçeneklere tıklamalısınız.
Ağ bağlantısı hatası.
Lütfen İnternet bağlantınızı doğrulayınız ve yeniden göndermeyi deneyiniz.
Sunucu bağlantııs hatası
Formun verileri bozuk ve gönderilemez. Bu form izinsiz bir yazılım kullanılarak edit edilmiştir.
Bu form sadece Adobe Reader kullanılarak edit edilebilir. Lütfen orijinal boş formu açmak için Adobe Reader yazılımını kullanınız ve verilerinizi yeniden doldurunuz.
Gönderim doğrulama hatası.
GEÇ gönderim son başvuru tarihi geçmiştir. Gönderimlere artık izin verilmemektedir.
Bu form daha önceden gönderilmiştir ve tekrar gönderilemez.
Formun eklentileri gönderilemediği için formun gönderimi başarılı olmamıştır.
Formun bu versiyonu artık desteklenmemektedir.
Yeni versiyon için lütfen Ulusal Ajansınızın İnternet sayfasını kontro ediniz ya da Ulusal Ajansınızın yardım masası (helpdesk@ua.gov.tr) ile iletişime geçiniz.
Veri Onaylama
Zorunlu alanların ve kuralların onaylanması
Standart Başvuru Formu Sunma Süreci
Çevrimiçi gönderim (internet bağlantısı gerekir)
Alternatif Başvuru Formu Sunma Süreci
Eğer formunuzu çevirimiçi olarak gönderemiyorsanız, resmi başvuru tarihinin kapanmasını takip eden 2 saat içerisinde formu Ulusal Ajansınıza e-posta ile göndererek yine de başvurunuzu yapabilirsiniz. E-posta, tamamlanmış elektronik formu ve eklemek istediğiniz tüm belgeleri içermelidir. Ayrıca “Yükleme Geçmişi” bölümünde elektronik formunuzun çevirimiçi olarak yüklenemediğini gösteren ekran görüntüsünü de eklemeniz gerekmektedir. Ulusal Ajansınız durumunuzu değerlendirecek ve sonraki aşamalar hakkında sizi bilgilendirecektir.
Başvuru Sunum Özeti
Bu form henüz gönderilmedi.
Bu tablo, tüm form teslim denemeleri ile ilgili ek bilgi sağlar; özellikle çoklu form teslimleri durumunda Ulusal Ajanslar için faydalıdır.
Sayı
Saat
Form hash kodu
Gönderildi
Tanım
Yerel Zaman güvenilir nitelikte değerlendirilemez ve başvuru formunun zamanında gönderildiğini iddia etmek için kullanılamaz.
Formu Yazdırma
Formun tamamını yazdır
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