
Etiquette:

2021 yılı Teklif Çağrısı 
Mesleki Eğitim ve 
Öğretim Bilgilendirme 
Toplantısı

18 mart 2021



▪ Bu oturum kaydedilmez.

▪ Sunum web sitesinde yayınlanacak.

▪Mikrofon ve kamera kapalı olacak.

▪ Bir sorunuz var mı? Onu sohbette sorun!

Uyarı!

Bu sunumdaki tüm bilgiler Erasmus + Teklif Çağrısı 2021 ve resmi Erasmus + 

Program Rehberi 2021'in kullanıma sunulmasına tabidir ve bundan hiçbir hak 

türetilemez.
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Program
13:00 | Lem van Eupen'den hoşgeldin mesajı
13:15 | Erasmus + genel
13:40 | Seçenekler KA1
14:30 | Ara
14:40 | Seçenekler KA2
15:30 | Son
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Biz Kimiz?

Marianne Driessen - Saha koordinatörü VET

KA1

Marloes Hogervorst - Eylem hattı koordinatörü

Marieke Wouters - Eylem hattı koordinatörü

Astrid Gebuis - Sekreter

KA2

Hobina Kooistra - Program Yöneticisi

Tessa Wind - Program Yöneticisi

Natasja Buitenhuis - Sekreter
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Bu sunumda

Genel

- Erasmus+ 2021-2027

- Programın hedefi ve alanı

- Öncelikler

- Hedef kitle/ kimler başvurabilir

- Merkezi Eylemler

KA1

- Eylemin hedefleri

- Kısa vadeli projeler vs
Akreditasyon

- Aktiviteler

- Finansman

- Önemli veriler

KA2

- Eylemin Hedefleri

- İşbirliği ortaklıkları

- Küçük ölçekli ortaklıklar

- Finansman

- Önemli veriler



Özetle Erasmus + 
2021-2027 ...

▪ Daha ileriye dönük

▪ Daha kapsayıcı

▪ Daha erişilebilir

▪ Daha kolay

▪ Daha fazla uluslararası

▪ Daha dijital

▪ Daha yeşil

… Daha fazla katılımcı ile!
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Erasmus + programı
▪ Genel hedef: Sürdürülebilir büyümeye, iyi işler ve sosyal uyuma, yeniliğe ve Avrupa 

kimliğinin ve aktif vatandaşlığın güçlendirilmesine (bir Avrupa Eğitim Alanına katkıda 

bulunarak) katkıda bulunmak için eğitim ve öğretimdeki insanların gelişimini 

desteklemek.

▪ Özel hedefler: bireylerin ve grupların öğrenme hareketliliğini teşvik etmek ve eğitim ve 

öğretimde işbirliğini, kaliteyi, kapsayıcılığı, yaratıcılığı ve yenilikleri teşvik etmek dahil

▪ 33 program ülkesi: 27 AB Üye Devleti, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Türkiye, Kuzey 

Makedonya, Sırbistan

▪ Birleşik Krallık 2021-2027Erasmus program ülkesi değil +
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Kimler katılabilir?
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VET için ana hedef gruplar:

Öğrenciler;

Eğitim uzmanları;

İlk VET kurumlarının ve eğitim organizasyonlarının (görev sonrası) personeli;

Şirketlerin eğitmenleri ve çalışanları;

Bir Program Ülkesinde bulunan Erasmus + programına katılan kuruluşlar.



Programın öncelikleri
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Kapsayıcılık ve 
çeşitlilik

•Eşit fırsatlar

•Hibeye daha kolay 
erişim

•Daha az fırsata sahip 
daha fazla katılımcı

Dijital dönüşüm

•Dijital beceriler

•İnovasyonu teşvik 
etmek

•Kapasite geliştirme

Demokrasiye 
katılım

•AB ve değerleri 
hakkında farkındalık 
ve anlayış

•Sosyal ve 
kültürlerarası 
yeterlilikler

Dayanıklılık

•Faaliyetlerin çevre 
dostu tasarımı

•Çevre ve iklim 
değişikliği bilinci

•Davranış değişikliği



Vet için olanaklar
Merkezi olmayan eylemler (NA tarafından yürütülür):

Ana Eylem 1 - Öğrenciler ve personel için hareketlilik projeleri

Ana Eylem 2 - İşbirliği için Ortaklıklar

Merkezi eylemler (EAC Yürütme Ajansı, Brüksel tarafından yürütülür):

Erasmus + Öğretmen Akademileri

Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri

Sektör Becerileri İttifakları

Jean Monnet Öğretmen Eğitimi

Jean Monnet Ağları
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Bütçe programı 2021-2027
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Tüm katılımcı program ülkeleri için bütçenin önümüzdeki 7 yıl 
için toplam 26 milyar Euro olması bekleniyor.

Hala bilinmeyenler:

2021 Çağrısı için toplam bütçe

2021 Çağrısı için bütçe, özellikle eylem başına



2021 geçiş yılı

▪ Yeni programa geçiş 2021-2027

▪ Yeni olanaklar, yeni öncelikler, yeni araçlar

▪ İlk çağrılar için daha kısa teslim süresi

▪ COVID-19 krizinden kurtulma

▪ Program rehberinin geç kullanılabilirliği



Sorular?
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KA1



Hedef Erasmus + KA1 Vet
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"Bireylere öğrenme fırsatları sağlamak ve VET
sağlayıcılarının ve VET'deki diğer kuruluşların
uluslararasılaşmasını ve kurumsal gelişimini

desteklemek"



Hedef Erasmus + KA1 Vet
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Akredite kuruluşlara özel

Değiştirilebilir 
yetkinlikleri 
güçlendirin

Kapasite 
oluşturun

En iyi 
uygulamaların 

değişimi

Herkes için 
kullanılabilir 

mobilite

Kalite ve etki 
süresini artırın

Öğrenme 
sonuçlarının 
tanınması

Genel KA1 Vet

Avrupa'da orta mesleki eğitimin kalitesinin 
iyileştirilmesi

Öğretimin Avrupa boyutunun güçlendirilmesi



Hedef Kitle
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•Katılımcı, uygun (post) bir ilk 
VET kuruluşuna kayıtlı

• Mezun olduktan sonra 12 aya 
kadar yeni mezunlar

Öğrenciler

•İlk VET'da (görev sonrası) 
çalışan öğretim görevlileri, 
eğitmenler ve diğer tüm 
çalışanlar

•Gönderen kuruluşta çalışmak 
veya gönderen kuruluşla 
düzenli iş yapmak (temel 
faaliyetlerin uygulanması)

Profesyoneller

• Davet ile uzmanlar

• Eğitimdeki öğretmenler

• Hazırlık ziyareti

Diğerleri



Kimler başvurabilir?

VET alanda hizmet veren kuruluşlar

Yerel ve bölgesel yönetimler, koordinasyon organları ve VET’de rol oynayan 

diğer kuruluşlar

VET alanında eğitim veren veya öğrencilerle başka şekilde işbirliği yapan 

şirketler ve diğer kamu veya özel kuruluşlar



Kısa süreli projeler
◆ Akreditasyonu olmayan ve konsorsiyum koordinatörü olmayan kuruluşlar için

◆ Yalnızca program ülkelerinde olmak üzere her türlü faaliyete izin verilir

◆ 6-18 ay | maksimum 30 katılımcı *

◆ Her takvim yılı için 2 tur talep olacak. Başlangıç tarihi:

1. Tur: aynı yılın 1 Eylül ile 31 Aralık arası

2. Tur: 1 Ocak ve bir sonraki yılın 31 Mayıs tarihleri arasında

◆ Arka arkaya 5 yıl içinde en fazla 3 hibeye izin verilecek.

* Hazırlık ziyaretleri ve refakatçi çalışanlar hariç

Voorlopige deadline
11 mei | 12:00 uur



Değerlendirme kriterleri (kısa süreli 

projelerde)
Nitel değerlendirme kriterleri

• Alaka düzeyi (maks. 30 puan)

• Proje tasarımının kalitesi (max. 40 puan)

• Takip eylemlerinin kalitesi (maks. 30 puan)

Eşik

• 100 üzerinden en az 60 puan

• Ölçüt başına puanların en az yarısı



Akredite projeler
◆ Akreditasyonu olan kuruluşlar için 15-24 ay

◆ Yılda 1 başvuru

◆ Proje başlangıç tarihi aynı yıl 1 Eylül

◆ Hareketlilik konsorsiyumu: 1 koordinatör ve en az 1 diğer kuruluş

◆ Program ülkelerine ve tüm öğrenci hareketliliği faaliyetlerine ayrıca ortak 

ülkelere yönelik her türlü faaliyete katılım YENİ!

Voorlopige deadline
11 mei | 12:00 uur



Ortak ülkelere hareketlilik
Farklı ortak ülkelerle ortak ülkelere (Avrupa dışı 

dahil) giden hareketlilikleri teşvik etmek ve 

geliştirmek ve mümkün olan en geniş coğrafi 

kapsamla mücadele etmeleri beklenmektedir.

Bütçenin maksimum% 20’si ayrılacaktır.

Birleşik Krallık bir Ortak ülkedir.

Ortak ülkeler:
Japonya, İsrail, Güney Kore, Gürcistan, Arjantin, Ermenistan, 
Angola, Suudi Arabistan, Kuveyt, Amerika Birleşik Devletleri, 
Birleşik Krallık, Bahreyn, Azerbaycan, Sudan, Saint Kitts ve
Nevis, Saint Vincent ve Grenadinler, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Hong Kong, Lübnan, Vietnam, Meksika, Tayvan, Moldova, 
Malezya, Tanzanya, Kanada, Singapur, Avustralya, Tayland.
Hindistan, Kazakistan, Brezilya, DR Kongo, Şili, Nijerya, 
Uganda, Liberya, Cibuti, DPR Kore, Özbekistan, 
Türkmenistan, Dominik Cumhuriyeti, Jamaika, Beyaz Rusya, 
Libya, Suriye, Küba, Yemen, Kenya, Ruanda, Seyşeller, 
Antigua ve Barbuda `` Brunei, Karadağ, İsviçre, Malavi, 
Barbados, Saint Lucia, Grenada, Dominika, Uruguay, 
Arnavutluk, Çin, Filipinler, Peru, Venezuela, Panama, Gana, 
Çad, Guyana, Mısır, Fas, Kiribati, Umman, Bosna Hersek , 
İran, Mozambik, Senegal, Mauritius, Katar, Andorra, Ürdün, 
Endonezya, Laos, Güney Afrika, Etiyopya, Bangladeş, 
Ekvador, Paraguay, Kosta Rika, Fildişi Sahili, Sierra Leone, 
Gabon, Haiti, Bahamalar, Papua Yeni Gine, Mikronezya , 
Ukrayna, Kırgızistan, Rusya.
Nepal, Maldivler, Tacikistan, Nikaragua, Zambiya, Gine, 
Kongo, Botsvana, Belize, Samoa, Marshall Adaları, Palau, 
Tuvalu, Nauru, Cook Adaları, Niue, Yeni Zelanda, Pakistan, 
Butan, El Salvador, Surinam, Guatemala, Honduras, Somali, 
Trinidad ve Tobago, Cezayir, Kolombiya, Gambiya, Fiji, 
Solomon Adaları, Vanuatu, Kamboçya, Zimbabve, Burundi, 
Moğolistan, Kamerun, Doğu Timor, Sri Lanka, Madagaskar, 
Mali, Togo, Sao Tome ve Principe, Tonga, Bolivya , Benin, 
Lesotho, Makao, Tunus, Irak, Burkina Faso, Ekvator Ginesi, 
Orta Afrika Cumhuriyeti, Gine-Bissau, Namibya, Komorlar, 
Eritre, Myanmar, Afganistan, Nijer, Moritanya, Cabo Verde, 
Kosova.



Akredite projeler için değerlendirme 

kriterleri

◆ Nitel değerlendirme yok

◆ Uygun bir kuruluş hibe alır (bütçe talebinden sonra)

◆ Hiben miktarı şunlara bağlıdır:

◆ Toplam kullanılabilir bütçe

◆ Talep edilen faaliyetler

◆ Temel ve maksimum hibe, görüşmenin son tarihinden önce yayınlanacaktır.



KA1 içindeki faaliyetler
Çalışanlar için

• İş gölgeleme (2 gün - 60 gün)

• Öğretim veya eğitim (2 gün - 365 gün)

• Kurs ve eğitim (2 - 30 gün) YENİ! Ücret: Kişi başı 10 güne kadar kurs 

ücreti

Karma hareketlilik : Hazırlık veya tamamlama aşamasında fiziksel hareketliliğe 

sanal destek



KA1 içindeki faaliyetler
Öğrenciler için

• Öğrenim hareketliliği (10-89 gün)

• Daha az fırsata sahip öğrenciler (minimum 2 gün YENİ!)

• ErasmusPro: Uzun vadeli öğrenim hareketliliği (90 gün - 365 gün)

• Profesyonel yarışmalara katılım (1 - 10 gün) YENİ! Masraf karşılama: 

refakatçiler için de

Karma hareketlilik | Hazırlık / tamamlama aşamasında fiziksel hareketliliğe sanal 

katkı



KA1 içindeki faaliyetler
Diğerleri

• Davetli uzmanlar (2-60 gün)

• Öğretmen adaylarından görevlendirme (10 - 365 gün) YENİ! Tazminat: 

organizasyon desteği, seyahat veya konaklama masrafları yok

• Hazırlık ziyaretleri

• Programlamak ve ortak ülkeler için öğrenci ve personel hareketliliği (kurs 

veya eğitim hariç) YENİ!

• Ayrıca ErasmusPro öğrencileri veya "daha az fırsata" sahip katılımcılar YENİ!



Finansman kuralları
Kurumsal Destek (birim maliyetleri)

Diğer maliyet kategorileri tarafından kapsanmayan hareketlilik faaliyetlerinin 

uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı maliyetler.

€ 100

• Personel 
hareketliliği: kurs ve 
eğitim

• Davet ile uzmanlar

• Eğitimde öğretmen

• Profesyonel 
yarışmalara katılım

€ 350/ € 200

• Kısa süreli öğrenci 
hareketliliği

• Personel 
hareketliliği: işbaşı 
eğitimi veya TTA

• Aynı etkinlikte ilk 
100 katılımcı için 
350 €, ardından 200 
€

€ 500

• ErasmusPro

• Bir ortak ülkede 
öğrenci hareketliliği



Finansman kuralları
Seyahat (birim maliyetler)

Katılımcıların ve refakatçilerin menşe yerlerinden etkinlik yerine gidiş dönüş seyahat 

masraflarına katkı.

Mesafe hesaplayıcı ile mesafeyi belirleyin

Standart Seyahat Tazminatı vs. sürdürülebilir seyahat

Standart masraf karşılama ile maksimum 2 seyahat günü

Tahsis edilen sürdürülebilir seyahat için maksimum 4 ek seyahat günü



Finansman kuralları
Bireysel Destek (birim maliyetleri)

Faaliyet sırasında katılımcılar ve refakatçiler için geçim masrafları.

Bütçe miktarı aşağıdakiler tarafından belirlenir:

Alıcı ülke (ülke grubu kategorisi)

Aktivitenin yapıldığı gün sayısı (14 güne kadar, 15. günden itibaren oranın% 70'i)

Katılımcı sayısı



Finansman kuralları
Dahil etme desteği (gerçek maliyetler) YENİ!

Gerçek maliyetlere dayalı ek destek gerektiren daha az fırsata sahip katılımcılar için 

hareketlilik faaliyetlerinin organizasyonu ile ilgili maliyetler.

Katılımcı başına 100 € (organizasyonu desteklemek için)

Refakatçinin ek masrafları da geri ödenir

"Seyahat" ve "Bireysel Destek" kategorileri aracılığıyla talep edilmemişse seyahat ve 

konaklama masrafları dahil

Uygun fiili masrafların% 100 iadesi



Finansman kuralları (diğer)

Hazırlık 
ziyareti

• Hazırlık ziyareti için 
seyahat ve konaklama 
masrafları

• € 575 kişi başı

• Maks. sayı Ziyaret 
başına 3 katılımcı

Kurs ücretleri

• Kurs ve eğitim için kayıt 
ücreti

• € 80 kişi başı

• Maks. sayı Hibe 
sözleşmesi başına 
çalışan başına 800 € 
kurs maliyeti (NA ile 
hibe sözleşmesi)

Dil desteği

• Hareketliliği 
gerçekleştirmek için 
gerekli materyalleri ve 
eğitimi sağlamak

• Kişi başı 150 € (çalışan 
hareketliliği için değil 
<31 gün)

• ErasmusPro için ek 
olarak kişi başı 150 €

Olağanüstü 
maliyetler

• Gerçek maliyetler

• Mali garanti maliyetleri: 
Gerçek maliyetlerin% 
80'i

• Yüksek seyahat 
masrafları: Gerçek 
seyahat masraflarının% 
80'i

• Yararlanıcı tarafından 
gerekçelendirilen ve NA 
tarafından onaylanan 
talep



KA1 dahilinde bütçe
2021 yılı teklif çağrısı için henüz bilinmiyor.



2021 Teklif Çağrısı için Tavsiye
Beklendiği gibi, programın yeni özellikleri için bir bütçe (istenirse) için başvurun;

• profesyonel yarışmalara katılım

• daha az fırsata sahip öğrenciler için kısa hareketlilikler

• Sürdürülebilirlik veya kapsayıcılık temasıyla ilgili hareketlilikler

• ortak ülkelere hareketlilik

TIP! Vraag een 
adviesgesprek aan 
via mbo-sector@erasmusplus.nl



Uygulama metodu
Erasmus + finansmanı için bir çevrimiçi başvuru formu aracılığıyla başvurulabilir. Daha 

fazla bilgi için, aşağıdaki web sitesine gidin ve adım adım planı izleyin.

https://www.erasmusplus.nl/subsidie/middelbaar-

beroepsonderwijs/aanvragen/technische-instructie *

KA1 başvuru formlarına şu adresten ulaşılabilir:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home

* Ekleri pdf olarak yükleyin + Doğruluk Beyannamesinde imza tarihini yazın.



Kabul edilebilirlik kriterleri
◆ Son başvuru tarihi geçmeden başvuru gönderilir.

◆ Başvuru kurumun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına gönderilir.

◆ Bir organizasyon tur başına bir kez başvurabilir.

◆ Başvuruda açıklanan en az bir faaliyet, program kılavuzunda belirtilen uygunluk 

kriterlerini karşılamalıdır.

◆ Doğruluk Beyanı imza sahibi tarafından eklenir ve imzalanır.

◆ Başvuru sahibi herhangi bir hariç tutma kriterine girmez (bkz. PG Bölüm C)

◆ Sadece konsorsiyum başvuruları için zorunlu yetki

◆ Ekteki diğer belgeler, başvurunun bilgi / desteğine katkıda bulunur



Önemli veriler

26 Mart ve 30 Nisan | 10:00 AM KA1

11 Mayıs | 12:00 PM son başvuru tarihi 2021 çağrısı (R1)

22 Haziran | Erasmus + 2021-2027 Lansmanı

5 Ekim | 12:00 PM son başvuru tarihi 2021 çağrısı (R2)

19 Ekim | 12:00 pm son başvuru tarihi Akreditasyon Çağrısı 2021



Akreditasyon ve mükemmellik etiketi
◆ Bu kuruluşların 

mükemmellik etiketi var!

◆ "Geçmiş çalışmaların 

tanınması ve kaliteye 

bağlılık"

◆ Çevrimiçi etkinlik! Yakında 

daha fazla bilgi.

Friesland College Graafschap College Rijn IJssel

Stichting AOC Terra 
(consortium)

Stichting Landstede 
(consortium)

Wellantcollege / De 3 
AOC’s (consortium)



KA1 hakkında sorularınız mı var?

38



KA2



KA2 - Yenilik için işbirliği ve iyi 
uygulamaların değişimi

• Mükemmellik için Ortaklıklar
• İnovasyon için ittifaklar

• * Spor alanında İşbirliği Ortaklıkları ve 
EACEA aracılığıyla Avrupa STK'ları 
tarafından başvuruda bulunulması

Merkezi olmayan Merkezi

• İşbirliği Ortaklıkları
• Küçük ölçekli ortaklıklar



Bir KA2 projesi

Farklı ülkelerden çeşitli kurumların bir işbirliği aşağıdakileri amaçlamaktadır:

• programın önceliklerine önemli bir katkı sağlamak

• Katılımcı kuruluşlar, politika ve faaliyetlere doğrudan ve dolaylı olarak dahil 

olan kişiler üzerinde olumlu ve sürdürülebilir bir etki

• Organizasyonel yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde yenilik geliştirme, 

değişim ve / veya uygulama



Programın öncelikleri
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Kapsayıcılık ve 
çeşitlilik

•Eşit fırsatlar

•Hibeye daha kolay 
erişim

•Daha az fırsata sahip 
daha fazla katılımcı

Dijital dönüşüm

•Dijital beceriler

•İnovasyonu teşvik 
etmek

•Kapasite geliştirme

Demokrasiye 
katılım

•AB ve değerleri 
hakkında farkındalık 
ve anlayış

•Sosyal ve 
kültürlerarası 
yeterlilikler

Dayanıklılık

•Faaliyetlerin çevre 
dostu tasarımı

•Çevre ve iklim 
değişikliği bilinci

•Davranış değişikliği



Sektöre göre öncelikler

• Eğitimi işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uyarlamak

• Esnek ve öğrenci merkezli teklif

• Yenilikçilik

• Cazip pratik eğitim

• Kalite güvencesi

• Uluslararasılaşma stratejisinin uygulanması



KA2 içindeki olasılıklar

İki tür proje:

• İşbirliği Ortaklıkları

12 - 36 ay | 3 Program ülkesinden en az 3 kuruluş

• Küçük Ölçekli Ortaklıklar YENİ!

6 - 24 ay | 2 Program ülkesinden en az 2 kuruluş



İŞBİRLİĞİ

ORTAKLIKLARI



İşbirliği Ortaklıkları

KA220

▪ Deneyim alışverişi, iyi uygulamalar ve / veya inovasyon geliştirmeye 
odaklanmıştır

▪ Sonuçlar, mümkünse güçlü bir disiplinler arası boyutla kullanılabilir, aktarılabilir ve 
ölçeklenebilir olmalıdır.

▪ Seçilen projelerin sonuçları bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde aktif olarak 
paylaşması beklenmektedir.



CP Çerçeveleri

▪ 3 farklı program ülkesinden en az 3 kuruluş
▪ En az 1 öncelikli Erasmus + ve / veya 1 sektör önceliğiyle bağlantı kurar
▪ Süre: 12 ila 36 ay arası

▪ Hibe minimum 100.000 € ve maksimum 400.000 €

▪ Finansman mekanizması: birim maliyetler ve gerçek maliyetler

▪ Etkinlik yayınlayın:

▪ Ülkeler ortak kuruluşlar AB üyleri
▪ Sonuçların ilgili toplantılarda paylaşılması



CP- Kimin için?

◆ Başvuru sahibi (ulusal NA'da)

Bir Program Ülkesinde bulunan herhangi bir kamu veya özel kuruluş; Bir ortaklık 

adına bir başvuru.

◆ Ortaklar

Bir Program Ülkesinde bulunan herhangi bir kuruluş. Ortak ülkelerden yalnızca 

temel katma değere sahip kuruluşlar.

◆ Katılımcılar

Ortaklıktan öğrenciler ve kuruluş personeli.



CP- Faaliyetler

• Koordinasyon ve / veya uygulama amaçlı, projedeki ortaklar arasında iletişimi 

amaçlayan ulusötesi proje toplantısı

• Katılımcı kuruluşların personeli ve öğrencileri için proje hedefleri doğrultusunda 

Öğrenme Öğretme ve Yetiştirme Faaliyetleri faaliyetleri

• Proje, geniş kullanıma uygun ve etkiye dikkat edilerek projenin somut sonuçlarının 

(müfredat, öğrenme materyalleri, vb.) geliştirilmesini sağlar.

• Çoğaltıcı etkinlikler, proje sonuçlarını paylaşmayı ve yaymayı amaçlayan 

konferanslar



CP- Bütçe öğesi

Proje yönetimi ve uygulama: süre ve ortak

sayısına dayalı birim maliyetler Aylık: 500 € 

(koordinatör) veya 250 € (ortak)

Ulusötesi Proje Toplantıları: mesafeye dayalı

birim maliyetler Katılımcı başına: 575 € (> 100 

km) veya 760 € (> 2000 km)

Proje yönetimi 
ve uygulama

Ulusötesi proje 
toplantıları

Proje Sonuçları

Öğrenme, 
öğretme ve 

eğitim 
faaliyetleri

Çoğaltıcı 
etkinlik

Olağanüstü 
maliyetler

Dahil etme 
desteği



CP- Bütçe öğesi
Öğrenme Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri (LTTA)

birim masraflar Seyahat için sabit miktar, bireysel

destek, dil desteği

Proje sonuçları

personel türüne ve ülkeye bağlı olarak kategori başına

çalışma günü sayısına göre birim maliyetler

Çoğaltıcı etkinlik

birim maliyetler, katılımcı başına sabit tutar 100 € 

(yerel), 200 € (uluslararası) veya 15 € (sanal)

Proje yönetimi 
ve uygulama

Ulusötesi proje 
toplantıları

Proje Sonuçları

Öğrenme, 
öğretme ve 

eğitim 
faaliyetleri

Çoğaltıcı 
etkinlik

Olağanüstü 
maliyetler

Dahil etme 
desteği



CP- Bütçe öğeleri

Olağanüstü maliyetler: Uygun maliyetlerin% 

80'i, maks. 50.000 €

Kanıtla önceden talep edin!

Dahil Etme Desteği: "Daha az fırsata sahip" 

katılımcıların sayısına bağlıdır. Katılımcı

başına 100 €. Doğrudan bireylerin

katılımından kaynaklanan maliyetler Uygun 

maliyetlerin% 100'ü.

Proje yönetimi 
ve uygulama

Ulusötesi proje 
toplantıları

Proje Sonuçları

Öğrenme, 
öğretme ve 

eğitim 
faaliyetleri

Çoğaltıcı 
etkinlik

Olağanüstü 
maliyetler

Dahil etme 
desteği



CP-Değerlendirme İste

Kriter puanlama

Projenin alaka düzeyi (30) İhtiyaç analizi; katma değer; yenilik; 
Avrupa boyutu

Proje tasarımı ve uygulamasının kalitesi 
(20)

Tasarım; gerçekçi; fizibilite; kapsayıcı ve 
yeşil; hedeflere ve hedef kitleye uygun

Ortaklık ve işbirliği düzenlemelerinin 
kalitesi (20)

Doğru ortaklar; görev bölümü; 
koordinasyon ve iletişim

Etki (30) Projeyi sabitlemek / daha sürdürülebilir hale 

getirmek; etki kapsamı; tanıtım ve 

yaygınlaştırma

Toplamda en az 60 puan veya daha fazlasını elde edin ve
kriter başına maksimum puan sayısının en az% 50'sini elde edin



CP- Başvuruyu gönderdikten sonra

▪ Kabul edilebilirliğin değerlendirilmesi
▪ Çifte proje finansmanını hariç tutun

▪ Seçim kriterleri değerlendirmesi: finansal ve operasyonel kapasite
▪ 60.000 Avro'nun üzerinde başvurusu olan özel kurumlar için mali kapasite kontrolü 

yapılır. 
▪ Hibe verme kriterlerinin değerlendirilmesi: başvurunun kalitesi

▪ Puana göre sıralama



KÜÇÜK ÖLÇEKLİ

ORTAKLIKLAR



KÜÇÜK ÖLÇEKLİ  ORTAKLIKLAR

KA210

Erişilebilir Avrupa işbirliği biçimi

Odak kapsama (daha az fırsata sahip hedef gruplar)

Avrupa vatandaşlığını ve Avrupa'yı "yakınlaştırmak"



SP- Kadrolar
2 farklı program ülkesinden en az 2 ortak

En az 1 öncelikli Erasmus + ve / veya 1 sektör önceliğiyle bağlantı kurar

Finansman mekanizması: toplu ödeme

Bütçe, iki seçenek: 30.000 € veya 60.000 €

Süre: 6 ila 24 ay arası

Yer: ortak kuruluşların ülkeleri / AB koltukları olan ülkeler



SP- Kimin için?
◆ Başvuru sahibi (ulusal NA'da)

◆ Bir Program Ülkesinde bulunan herhangi bir kamu veya özel kuruluş; 

Özellikle Erasmus + programına yeni gelenler, daha az deneyimli kuruluşlar 

ve küçük ölçekli kuruluşlar için tasarlanmıştır.

◆ Ortaklar

◆ Bir Program Ülkesinde bulunan herhangi bir kuruluş; Not: Ortak ülkelerden 

hiçbir kuruluş yoktur.

◆ Katılımcılar

◆ Ortaklıktan öğrenciler ve kuruluş personeli.



SP - Bir proje oluşturun

Planlama (ihtiyaçlar, hedefler, sonuçlar, biçimler, zaman)

Hazırlık (planlama faaliyetleri, çalışma programı, pratik anlaşmalar, hedef 
gruplar, ortaklarla anlaşmalar)

Faaliyetlerin uygulanması

Takip / değerlendirme (etkinin değerlendirilmesi, sonuçların yayılması)



SP Finansmanı

Götürü miktar | 30.000 € veya 60.000 €

Amaçlanan faaliyetlere ve sonuçlara bağlı olarak uygularken bir seçim yapın

Proje uygulaması

Hedefleri, etkinlikleri, zaman çizelgesini ve beklenen sonuçları içerir

Bütçe doğrulaması

Proje etkinliği başına bütçeyi açıklayın. Not: Aşağıdakilerle ilgili yeterli kanıt 

sağlayın: gözden geçirme!



SP-Değerlendirme İste

Kriter puanlama

Projenin alaka düzeyi (30) İhtiyaç analizi; katma değer; yenilik; 
Avrupa boyutu

Proje tasarımı ve uygulamasının kalitesi 
(20)

Tasarım; gerçekçi; fizibilite; kapsayıcı ve 
yeşil; hedeflere ve hedef kitleye uygun

Ortaklık ve işbirliği düzenlemelerinin 
kalitesi (20)

Doğru ortaklar; görev bölümü; 
koordinasyon ve iletişim

Etki (30) Projeyi sabitlemek / daha sürdürülebilir hale 

getirmek; etki kapsamı; tanıtım ve 

yaygınlaştırma

Toplamda en az 60 puan veya daha fazlasını elde edin ve
kriter başına maksimum puan sayısının en az% 50'sini elde edin



Hibe için başvurmak mı istiyorsunuz?

Web sitesine ve haber bültenimize göz atın! Kesin Program Rehberi Kesin 

çağrının yayınlanması Mevcut bütçe

Adım adım planı izleyin

https://www.erasmusplus.nl/subsidie/middelbaar-

beroepsonderwijs/aanvragen

Bir görüşme planlayın

mbo-sector@erasmusplus.nl



Örnekler (eski program)

Hollanda projelerinden ilham ve sonuçlar: 
https://www.erasmusplus.nl/inspiratie-
woningen

AB Sonuçlar Platformu: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus
-plus/projects_en
Konuya göre arama mümkün

https://www.neth-er.eu/onderwijs/uitgelicht-project-edutrans-da-vinci-deltion-college


Önemli veriler

Nisan: İstişare toplantıları 2021 çağrısı

Nisan: 2021 teklif çağrısı

20 Mayıs: beklenen son tarih

22 Haziran: lansman

Kasım: ilk başlangıç tarihi

Kasım: 2. raunt SP



KA2 hakkında sorularınız mı var?

65



Erasmus + ile ilgili sorularınız mı var?

Lütfen bizimle iletişime geçin, biz her zaman yanınızdayız!

İletişim bilgileri NA Erasmus + Education & Training:

mbo-sector@erasmusplus.nl


