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GENÇLİK ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME 
 
KAPASİTE GELİŞTİRME PROJELERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? 

Gençlik Kapasite-Geliştirme Projelerinin amaçları şu şekildedir: 

- Dünyanın farklı bölgelerinden gelen Program Ülkeleri ve Ortak Ülkeler arasında gençlik alanındaki işbirliğini ve 

değişimleri teşvik etmek
22

  

- Ortak Ülkelerde gençlik çalışmasının, yaygın öğrenmenin ve gönüllüğünün kalitesi ve tanınması konusunda 

iyileşme sağlamak; diğer eğitim sistemleri, işgücü piyasası ve toplum ile olan sinerjilerini ve tamamlayıcılıklarını 

geliştirmek 

- Bölgesel seviyede (başka bir deyişle dünya bölgelerinin içinde ve arasında) yaygın öğrenme hareketliliği tasarıları 

ve programlarının geliştirmesini, test edilmesini ve başlatılmasını teşvik etmek  

- Özellikle imkanı kısıtlı gençleri hedefleyerek, katılımcıların yeterlilik seviyelerini iyileştirmek ve topluma aktif 

katılımlarını teşvik etmek amacıyla, Program Ülkeleri ve Ortak Ülkeler arasında ulusötesi yaygın öğrenme 

hareketliliğini desteklemek. 

Ayrıca, Komisyon tarafından kabul edilen Çalışma Programına uygun olarak, bu Rehberin B Bölümüne “Gençlik” ile ilgili 

giriş bölümlerinde açıklanan önceliklerden birini ya da birden fazlasını amaçlayan projelere öncelik verilecektir.  

KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ NEDİR?  

Kapasite Geliştirme Projeleri,  Program Ülkeleri ve Ortak Ülkelerde gençlik alanında faal olan çok taraflı ortaklıklara 

dayanan ulusötesi işbirliği projeleridir. Bunlar eğitim ve öğretimin diğer alanlarından ve diğer sosyo-ekonomik 

sektörlerden kurum/kuruluşları da kapsayabilir. Gençlik alanındaki kapasite geliştirme projeleri Program Ülkelerinden 

ve aşağıdaki Ortak Ülkelerden katılımcı kurum/kuruluşlara açıktır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ TARAFINDAN DESTEKLENEN FAALİYETLER NELERDİR? 

Kapasite Geliştirme projeleri aşağıdaki faaliyetleri yürütmelidir:  

 Ortak Ülkelerde bir yandan gençlik kuruluşları, diğer yandan kamusal otoriteler arasında stratejik işbirliğini teşvik 

eden faaliyetler; 

 Gençlik kuruluşları ile eğitim ve öğretim alanında faal olan kurum/kuruluşlar ve iş dünyası ile işgücü piyasasının 

temsilcileri arasında işbirliğini teşvik eden faaliyetler; 

 Ortak Ülkelerde gençlik konseylerinin, gençlik platformlarının ve gençlik alanındaki ulusal, bölgesel veya yerel 

otoritelerin kapasitelerini geliştiren faaliyetler; 

 Ortak Ülkelerde gençlik kuruluşlarının yönetimini, yönetişimini, yenilik kapasitesini ve uluslararasılaşmasını 

güçlendiren faaliyetler; 

 Gençlik çalışması uygulamalarını başlatan, test eden ve uygulayan faaliyetler, örneğin:  

o Gençlik çalışanlarının ve eğiticilerin/eğitmenlerin sosyo-profesyonel gelişimine yönelik araç ve yöntemler  

                                                            
22

 Bu eylem çerçevesinde, bir bölge belirli bir makro-coğrafi alana ait ülkeler grubu olarak tanımlanmaktadır.    

Afganistan, Andorra, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, 

Barbados , Belize, Benin, Butan , Bolivya, Botsvana, Brunei, Brezilya, Burkina Faso, Burundi, Kamboçya  

Kamerun, Kanada, Yeşil Burun , Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Şili, Çin, Kolombiya, Komor, Kongo , Demokratik 

Kongo, Cook Adaları, Kosta Rika, Küba, Cibuti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvator, El 

Salvador, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, Fiji, Gabon, Gambia, Gana, Grenada, Guatemala, Gine , Gine-

Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, Fildişi Sahili, Jamaika, 

Kazakistan, Kenya, Kiribati, Kuzey Kore, Güney Kore, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Lesoto, Liberya, Makao, 

Madagaskar, Malavi, Malezya, Maldivler, Mali, Marşal Adaları, Moritanya, Mauritius, Meksika, Mikronezya, 

Monako, Moğolistan, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru, Nepal, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijer, Nijerya, 

Niue, Umman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, Katar, Ruanda, Samoa, San 

Marino, Sao Tome ve Principe, Suudi Arabistan, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Singapur, Solomon Adaları, 

Somali, Güney Afrika, Sri Lanka, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Kitts ve Nevis, Sudan, Surinam, 

Svaziland, Tacikistan, Tayvan, Tanzanya, Tayland, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Türkmenistan, Tuvalu, 

Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Özbekistan, Vanuatu, Vatikan, Venezuela, 

Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve 
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o Medya okur yazarlığı becerileri de dâhil olmak üzere, özellikle yeterliliklerin kazanılmasını/iyileştirilmesini 

destekleyen yaygın öğrenme yöntemleri  

 Uygulamaya yönelik yeni eğitim programı türleri ve toplumda gerçek hayatta yaşanmış vakaların simülasyonu; başta 

açık ve esnek öğrenmenin stratejik kullanımı olmak üzere yeni gençlik çalışması şekilleri, sanal hareketlilik, Açık 

Eğitim Kaynakları ve BİT potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi 

 Gençlik çalışması yapan kurum/kuruluşların etkin yönetimini, uluslararasılaşmasını ve liderliğini güçlendiren işbirliği, 

ağ kurma ve akran öğrenme faaliyetleri.  

Teklif belirli faaliyetlerin projenin istediği hedeflere ulaşmak için en uygun niteliğe sahip olduklarını ortaya koyduğu 

sürece, bir Kapasite Geliştirme Projesinin içinde çok sayıda faaliyet uygulanabilir. Örneğin:  

 

 Seminer, konferans, çalıştay ve toplantı gibi gençlik alanında politika diyaloğunu, işbirliğini, ağ kurmayı ve 

değişimleri teşvik eden faaliyetler; 

 Büyük ölçekli gençlik etkinlikleri; 

 Bilgilendirme ve farkındalık kampanyaları; 

 Bilgi, iletişim ve medya araçlarının geliştirilmesi; 

 Gençlik çalışması yöntemlerinin, araçlarının, malzemelerinin, gençlik çalışması müfredatının, eğitim 

modüllerinin ve Youthpass gibi dokümantasyon araçlarının geliştirilmesi; 

 Özellikle açık ve esnek öğrenme materyalleri, sanal işbirliği ve Açık Eğitim Kaynakları aracılığıyla gençlik 

çalışması sunmak, eğitim ve destek sağlamak için biçimler yaratılması.  

 

Proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine katma değer sundukları sürece, Kapasite Geliştirme projeleri aşağıdaki 

hareketlilik faaliyetlerini de organize edebilir: 

 Program Ülkeleri ve Ortak Ülkeler arasında Gençlik Değişimleri;
23

  

 Uygun Ortak Ülkelerden/Uygun Ortak Ülkelere Avrupa Gönüllü Hizmeti;
24

 

 Gençlik çalışanlarının hareketliliği (başka bir deyişle gençlik çalışanlarının a) seminerlere, eğitim kurslarına, 

irtibat kurma etkinliklerine ve yurt dışında araştırma ziyaretlerine katılımı; b) gençlik alanında faal olan yurt 

dışındaki bir kurum/kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem dönemine katılımı)
 25.

 

KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİNE KATILAN KURUM/KURULUŞLARIN ROLÜ NEDİR? 

Bir Kapasite Geliştirme Projesi aşağıdaki unsurlardan oluşur:  

 Başvuru sahibi/koordinatör: tüm ortaklar adına proje teklifini sunan kurum/kuruluş. Eğer  proje hibe alırsa,  

başvuru sahibi/koordinatör: 1) Yürütme Ajansına karşı tüm projenin  finansal ve yasal sorumluluğunu taşır; 2) 

Projeye katılan diğer tüm ortaklar ile işbirliği içerisinde projeyi koordine eder; 3) Erasmus+ Programından AB 

desteğini alıp fonları projeye katılan ortaklar arasında dağıtmakla yükümlüdür. 

 Ortaklar: Kapasite Geliştirme Projesinin hazırlanmasına, uygulanmasına ve değerlendirilmesine aktif katkı sağlayan 

kurum/kuruluşlar.  

 

Eğer proje Gençlik Değişimlerinin, Avrupa Gönüllü Hizmetinin uygulanmasını ve/veya gençlik çalışanlarının hareketliliğini 

öngörüyorsa, bu faaliyetlere iştirak eden katılımcı kurum/kuruluşlar aşağıdaki rol ve görevleri üstlenir:  

 Gönderen kurum/kuruluş: gençleri yurtdışına göndermek ile yükümlüdür (bu yükümlülük uygulamaya yönelik 

düzenlemeleri organize etmeyi; gidiş öncesi katılımcıları hazırlamayı; projenin tüm safhalarında katılımcılara destek 

sunmayı 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 safhalarında katılımcılara destek sunmakla 

yükümlüdür 

Ayrıca, seyahat maliyetine (eğer Erasmus+ bu maliyeleri tamamen karşılamıyorsa) ve faaliyetin uygulanması ile 

bağlantılı olmayan maliyete yapılacak muhtemel bir katkı istisna olmak üzere, bir AGH faaliyetine katılım gönüllüler 

için ücretsiz olmalıdır. Gönüllülerin AGH faaliyetine katılımı ile ilgili temel maliyete Erasmus+ hibesi aracılığıyla veya 

katılımcı kurum/kuruluşlar tarafından sağlanan diğer imkânlar aracılığıyla karşılanmaktadır. 
 

KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN ÖLÇÜTLER 

NELERDİR?  
Bir Kapasite Geliştirme projesi teklifinin Erasmus+ hibesine uygun olması için karşılaması gereken resmi ölçütler 
aşağıda listelenmiştir: 

                                                            
23 Bu faaliyetin detaylı açıklaması için, bu Rehberde B Kısmında "Ana Eylem 1: gençlik hareketliliği projesi” bölümüne bakınız. 
24 Yukarıdaki gibi. 
25 Yukarıdaki gibi. 
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UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ 

 

Uygun katılımcı 

kurum/kuruluşlar 

Bir katılımcı kurum/kuruluş, Program Ülkesinde veya uygun bir Ortak Ülkede yerleşik olan bir 

kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş olabilir   (bakınız yukarıda “Kapasite 

Geliştirme Projesi Nedir" bölümü).  

Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş: 

- Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK (Avrupa Gençlik STK’ları dâhil); 

- Ulusal Gençlik Konseyi;  

- Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu; 

- Okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi ve dâhil, okul 

öncesinden lise eğitime kadar her seviyede);  

- Küçük, orta veya büyük ölçekli özel işletme ya da kamu işletmesi (sosyal girişimler de 

dâhil); 

- Ticaret odaları, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, 

bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi;  

- Yükseköğretim kurumu; 

- Araştırma enstitüsü; 

- Vakıf; 

- İşletmeler arası bir eğitim merkezi; 

- Kültürel bir kurum/kuruluş, kütüphane, müze; 

- Mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş 

olabilir. 

Uygun Ortak Ülkelerden kurum/kuruluşlar projede yalnızca ortak sıfatıyla yer alabilir (başvuru 

sahibi sıfatıyla değil). 

Kimler başvurabilir? 

Bir Program Ülkesinde yerleşik herhangi bir 

- Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK (Avrupa Gençlik STK’ları da dâhil) 

- Ulusal Gençlik Konseyi  

- Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede kamu kurum/kuruluşu 

projede yer alan tüm kurum/kuruluşlar adına başvurabilir. Diğer kurum/kuruluş türleri 

yalnızca ortak sıfatıyla katılabilir. 

Başvuru sahipleri – tekliflerini vermek için belirlenen son başvuru tarihi itibariyle—en az bir 

yıldır yasal olarak kayıtlı olmalıdır. 

Katılımcı 

kurum/kuruluşların 

sayısı ve profili 

Kapasite Geliştirme Projeleri ulusötesi olup en az üç farklı ülkeden üç katılımcı kurum/kuruluş 

içermektedir. Ülkelerden en az biri bir Program Ülkesi ve en az biri uygun bir Ortak Ülke 

olmalıdır. 

Projenin süresi 
9 ay ila 2 yıl arasında.  Süre projenin hedefine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne 

göre başvuru aşamasında seçilmelidir. 

Nereye 

başvurulmalıdır?  

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

 

Ne zaman 

başvurulmalıdır? 

Başvuru sahipleri hibe başvurularını en geç aşağıdaki tarihlerde sunmalıdır: 

 Aynı yılın 1 Ekim’i ile takip eden yılın 28 Şubat’ı arasında başlayan projeler için 3 Nisan 

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

 Takip eden yılın 1 Mart ve 31 Temmuz tarihlerinde başlayan projeler için 2 Eylül 2014, 

(Brüksel saati ile öğle) saat 12:00’ye kadar  

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

Diğer ölçütler 
Her bir son başvuru tarihi itibariyle aynı başvuru sahibi tarafından yalnızca bir proje teklifi 

sunulabilir. 
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GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ İÇİN EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ  

 

Faaliyetin süresi Seyahat süresi hariç 5 ila 21 gün 

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

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

Katılımcı sayısı 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 öğrenmesini, korunmasını ve güvenliğini sağlamak 

üzere bu gençlere eşlik eden bir yetişkindir. 

 

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ İÇİN EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ 
 

Akreditasyon 

Bir Program Ülkesinde yerleşik tüm katılımcı kurum/kuruluşlar geçerli bir AGH 

akreditasyonuna sahip olmalıdır (daha fazla bilgi için, lütfen bu Rehberin I No.lu Ek’inde 

AGH bölümünü inceleyiniz) . 

Faaliyetin süresi 2 ila 12 ay.   

Faaliyetin yer(ler)i 

Program Ülkesinden bir gönüllü Faaliyetini projenin kapsadığı Ortak Ülkelerden bir 

tanesinde yürütmelidir. 

Uygun Ortak Ülkeden bir gönüllü Faaliyetini projenin kapsadığı bir Program 

Ülkelerinden bir tanesinde yürütmelidir 

Uygun katılımcılar 

Gönderen kurum/kuruluşun ülkesinde yaşayan 17 ila 30 yaş arasındaki gençler  

Bir gönüllü yalnızca bir Avrupa Gönüllü Hizmetinde yer alabilir. İstisna: Bu Programda 

Ana Eylem 1 altında azami 2 ay süreyle bir AGH Faaliyeti yürütmüş olan gönüllüler başka 

bir Avrupa Gönüllü Hizmetinde yer alabilir. 

Katılımcı sayısı Tüm Kapasite Geliştirme projesi için azami 30 gönüllü.  

 

 

GENÇLİK ÇALIŞANLARININ HAREKETLİLİĞİ İÇİN EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ 
 

Faaliyetin süresi Seyahat süresi hariç 5 gün ila 2 ay.  

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

Uygun katılımcılar 
Yaş Sınırı yok. Katılımcılar Gönderen veya ev sahibi kurum/kuruluşun ülkesinde yaşıyor 

olmalıdır. 

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

eğitici/eğitmenler ve kolaylaştırıcılar da dâhil).  

 
Başvuru sahibi kurum/kuruluş eleme ve seçim ölçütleri açısından 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 20 puan) 

 Teklifin aşağıdaki unsur ile uygunluğu: 

-  Eylemin hedefleri ve öncelikleri ( “Kapasite Geliştirme Projesinin 

Amaçları Nelerdir”  bölümüne bakınız) 

  Ne ölçüde: 

- Teklifteki hedefler açık şekilde tanımlanmış, gerçekçi ve katılımcı 

kurum/kuruluşların ve hedef kitlelerin sorunlarını ele almaktadır 

- Teklif yenilikçi ve/veya daha önce katılımcı kurum/kuruluşlar 

tarafından yürütülmüş diğer girişimleri tamamlayıcı niteliktedir 

- Proje imkânı kısıtlı gençleri kapsamaktadır 

Proje tasarımı ve  

uygulamasının kalitesi 

(azami 30 puan) 

 Hazırlık, uygulama, izleme, değerlendirme ve yaygınlaştırma ile ilgili 

uygun aşamalar da dâhil, çalışma programının tüm aşamalarının 

açıklığı, bütünlüğü ve kalitesi  

 Proje hedefleri ve teklif edilen faaliyetler arasında tutarlılık 

 Teklif edilen yaygın öğrenme yöntemlerinin kalitesi 

 Katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınmasına ve doğrulanmasına 

ilişkin düzenlemelerin kalitesi ve Avrupa şeffaflık ve tanınma 

araçlarının tutarlı kullanımı 

 Proje uygulamasının yüksek kalitede olmasını, zamanında ve 

bütçesine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için, kalite 

kontrol tedbirlerinin mevcudiyeti ve uygunluğu 

 Proje ne ölçüde maliyet açısından etkin ve ne ölçüde her bir faaliyete 

uygun kaynak tahsis etmekte 

Eğer proje hareketlilik faaliyetleri öngörüyorsa: 

 Katılımcıları hareketlilik faaliyetlerine seçmek ve/veya dâhil etmek için 

kullanılan tedbirlerin uygunluğu 

Proje ekibinin ve işbirliği 

düzenlemelerinin kalitesi 

(azami 30 puan) 

 Ne ölçüde: 

- Proje, projenin tüm boyutlarını başarılı bir şekilde ortaya koyacak 

gerekli profile, deneyime ve uzmanlığa sahip tamamlayıcı katılımcı 

kurum/kuruluşların uygun bir karışımını içermektedir 

- Sorumluluk ve görevlerin dağıtımı, tüm katılımcı 

kurum/kuruluşların bağlılığını ve aktif katkısını ortaya koymaktadır  

 Katılımcı kurum/kuruluşların kendi aralarında ve diğer ilgili paydaşlarla 

etkin koordinasyon ve iletişim mekanizmalarının varlığı 
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   Etki ve yaygınlaştırma 

(azami 20 puan) 

 Proje çıktılarını değerlendirmeye yönelik tedbirlerin kalitesi 

 Projenin potansiyel etkisi: 

- Proje döngüsü içinde ve sonrasında katılımcılar ve katılımcı 

kurum/kuruluşlar üzerinde 

- Yerel, bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası seviyelerde projeye 

doğrudan katılan kurum/kuruluşların ve bireylerin dışında 

 Yaygınlaştırma planının kalitesi: proje çıktılarını katılımcı 

kurum/kuruluşların içinde ve dışında paylaşmaya yönelik tedbirlerin 

uygunluğu ve kalitesi 

 Uygulanabildiği yerde, teklif üretilen malzemelerin, belgelerin ve 

yayınların orantısız kısıtlamalar içermeyecek şekilde açık lisanslar 

aracılığıyla nasıl ücretsiz sunulacağını ve tanıtılacağını açıklamaktadır 

 Planların, projenin sürdürülebilirliğini sağlama kalitesi: AB hibesi 

kullanıldıktan sonra da bir etkiye sahip olma ve sonuç üretme 

kapasitesi
 
 
Hibe tahsisi açısından dikkate alınabilmesi için bir teklif en az 60 puan almalıdır. Ayrıca, yukarıda belirtilen hibe 
ölçütlerinin her bir 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 Faaliyet ile ilgili diğer zorunlu ölçütler ve ek faydalı bilgiler bu Rehberde Ek I'de bulunabilir. İlgilenen 

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

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

 
Kapasite Geliştirme projesine verilen azami hibe: 150.000 AVRO 

 

Uygun maliyet 
Finansman 

mekanizması 
Tutar Tahsis kuralı 

Faaliyet maliyeti  

Aşağıdakiler de dâhil olmak üzere, proje faaliyetlerinin uygulanması ile 

doğrudan bağlantılı olan her türlü maliyet (muhtemel bir yerleşik hareketlilik 

hariç): 

 Bilgi, İletişim ve Teknoloji (BİT) maliyeti 

 Ulusötesi proje toplantıları: 

o Seyahat maliyeti 

o Yerel ulaşım da dâhil, yeme-içme ve konaklama  

o Vize ve sigorta maliyeti 

o Toplantılar, konferanslar, diğer etkinlikler için oda kiralama 

o Tercüme maliyeti 

o Dışardan gelen konuşmacılar ile ilgili maliyet 

 Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve fikri çıktılar  

o Üretim 

o Tercüme 

o Yaygınlaştırma ve/veya bilgilendirme maliyeti 

 Katılımcıların hareketlilik faaliyetlerine dilsel, kültürlerarası, faaliyet ile 

bağlantılı olarak hazırlığı 

 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 

maliyet altında uygundur. Bunlar yararlanıcının genel idari maliyetini temsil 

etmekte olup projeye yüklenebilir nitelikte kabul edilebilir (örneğin elektrik 

veya internet faturaları, taşınmazlar ile ilgili maliyet, sabit personel maliyeti 

vb.) 

Uygun maliyetin bir kısmı 
Toplam uygun maliyetin 

azami %80’i. 

Şarta bağlı: Talep edilen 

bütçe planlanan faaliyetler 

ile bağlantılı olarak 

gerekçelendirilmiştir 
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A) KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ İÇİN HİBE TAHSİS KURALLARI (OPSİYONEL HİBE TAHSİSİ) 

 

Uygun maliyet Finansman 

mekanizması 
Tutar Tahsis kuralı 

Seyahat  

Katılımcıların yerleşik oldukları yerden 

faaliyet yerine gitmek ve dönmek için 

yaptıkları seyahat maliyetine katkı 

Birim maliyet 

10 ila 99 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: 

Katılımcı başına 20 AVRO   

Kişi başına seyahat mesafesine 

bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa 

Komisyonu tarafından sağlanan 

mesafe hesaplayıcısı kullanılarak 

bulunmalıdır.  

 

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 

Projedeki hareketlilik faaliyetlerinin 

uygulanması ile doğrudan bağlantılı 

olan her türlü maliyet (katılımcıların 

harcırahı hariç) 

Birim maliyet Her bir katılımcı için faaliyet günü başına B4.1 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 

Daha düşük imkânlara sahip gönüllüler 

ile doğrudan bağlantılı ek 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  
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B) KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ İÇİN HİBE TAHSİS KURALLARI (OPSİYONEL HİBE TAHSİSİ) 

 

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  

Kişi 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 

Projedeki hareketlilik faaliyetlerinin 

uygulanması ile doğrudan bağlantılı 

olan her türlü maliyet (katılımcıların 

harçlıkları hariç) 

Birim maliyet Aylık gönüllü başına  B4.3 Katılımcı başına kalış süresine bağlıdır 

Bireysel destek  

Katılımcıların faaliyeti esnasındaki 

harcırahı ile doğrudan bağlantılı 

maliyet 

Birim maliyet Aylık gönüllü başına B4.4 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 

İmkânı kısıtlı gençlerin katılımı halinde, 

daha güçlendirilmiş rehberliğe ve özel 

hazırlığa destek amaçlı maliyet  

Vize ve vize ile bağlantılı maliyet, 

ikamet izinleri, aşı maliyeti 

Uygun maliyetin bir kısmı Uygun maliyetin %100’ü 

Şarta bağlı:  İstisnai maliyetin 

karşılanmasına dair finansal destek 

talebi başvuru formunda 

gerekçelendirilmelidir  
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C) KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN GENÇLİK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HAREKETLİLİK İÇİN HİBE TAHSİS KURALLARI 

(OPSİYONEL HİBE TAHSİSİ) 

 

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  

Kişi 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 

Projedeki hareketlilik faaliyetlerinin 

uygulanması ile doğrudan bağlantılı 

olan her türlü maliyet (katılımcıların 

harcırahı hariç) 

Birim maliyet Faaliyet günü başına her katılımcı için  B4.2 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.  

İstisnai maliyet 

Vize ve vize ile bağlantılı maliyet, 

ikamet izinleri, aşı maliyeti 

 

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

karşılanmasına dair finansal destek 

talebi başvuru formunda 

gerekçelendirilmelidir. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bölüm B – Gençlik alanında kapasite geliştirme 
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D) KURUMSAL VE BİREYSEL DESTEK (TUTARLAR GÜN/AY BAŞINA AVRO CİNSİNDENDİR)  

 

Tutarlar hareketlilik faaliyetinin gerçekleştiği ülkeye bağlıdır. 
 

 
Kurumsal destek Bireysel destek 

Gençlik Değişimleri 

(Avro/gün) 

Gençlik Çalışanlarının 

Hareketliliği (Avro/gün) 

AGH 

(Avro/ay) 

B4.1 B4.2 B4.3 B4.4 

Belçika 37 65 590 110 

Bulgaristan 32 53 500 70 

Çek Cumhuriyeti 32 54 490 90 

Danimarka 40 72 630 145 

Almanya 33 58 520 110 

Estonya 33 56 520 85 

İrlanda 39 74 610 125 

Yunanistan 38 71 610 100 

İspanya 34 61 530 105 

Fransa 37 66 570 115 

Hırvatistan 35 62 570 90 

İtalya 39 66 610 115 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 32 58 610 110 

Letonya 34 59 550 80 

Litvanya 34 58 540 80 

Lüksemburg 36 66 610 110 

Macaristan 33 55 510 90 

Malta 37 65 600 110 

Hollanda 39 69 620 110 

Avusturya 39 61 540 115 

Polonya 34 59 540 85 

Portekiz 37 65 600 100 

Romanya 32 54 500 60 

Slovenya 34 60 580 85 

Slovakya 35 60 550 95 

Finlandiya 39 71 630 125 

İsveç 39 70 630 115 

İngiltere 40 76 630 140 

Makedonya  
 

28 
 

45 
 

440 
 

60 
İzlanda 39 71 610 135 

Lihtenştayn 39 74 610 120 

Norveç 40 74 630 135 

İsviçre 39 71 620 130 

Türkiye 32 54 500 80 

Ortak Ülke 29 48 440 55 
 


