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SEKTÖREL BECERİ ORTAKLIKLARI 
 
SEKTÖREL BECERİ ORTAKLIKLARININ AMAÇLARI NELERDİR? 

Sektörel Beceri Ortaklıkları, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir 

veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine, mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırmayı 

hedeflemelidir. 

 

 Faaliyetin Mesleki Eğitim ve Öğretimi modernize etmek ve Mesleki Eğitim ve Öğretimin özellikle yerel ve bölgesel 

düzeylerde ekonomik kalkınma ve yeniliği harekete geçirme potansiyelini kullanmak, ilgili sektörlerin rekabet 

edebilirliğini artırmak  

 Mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile işgücü piyasası arasında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirerek, işe 

dayalı öğrenmeyi entegre etmek.  

 İlgili sektörlerin içinde iş gücü hareketliliğini, karşılıklı güveni ve yeterliliklerin Avrupa düzeyinde giderek artan bir 

oranda tanınmasını sağlamak. 

Ayrıca, Komisyon tarafından kabul edilen yıllık Çalışma Programı ile uyumlu olarak, bu Rehberin B Bölümünde “Eğitim 

ve Öğretim” başlıklı giriş bölümünde açıklanan önceliklerden bir ya da birden fazlasını esas alan projelere öncelik 

verilecektir. 

SEKTÖREL BECERİ ORTAKLIKLARI NEDİR?  

Sektörel Beceri Ortaklıkları belli bir ekonomik sektördeki mesleki eğilimlere ve bir yada daha fazla mesleki alanda 

faaliyet göstermek için ihtiyaç duyulan becerilere yönelik ulusötesi projelerdir. Sektörel Beceri Ortaklıkları ortak mesleki 

eğitim programları ve öğretme ve eğitim metodolojileri tasarlayıp sunmak için çalışacaktır. Bu noktada öğrenicilere 

işgücü piyasasında aranan yetenekleri kazandıran işe dayalı öğrenmeye özellikle odaklanmak gerekmektedir. Sektörel 

Beceri Ortaklıkları AB çapında tanınma araçlarını da uygulamaya koymaktadır. 

Bu eylem kapsamında uygun olacak sektörler şunlardır: 

 Tekstil/Konfeksiyon/Deri 

 Ticaret 

ve beceri uyuşmazlıkları bulunan ve Avrupa Komisyonu'nun mevcut politikalarıyla müdahale ettiği sektörler, örneğin: 

 İleri İmalat,  

 Bilgi ve İletişim Teknolojileri,  

 Çevre teknolojileri (Eko-yenilik),  

 Kültürel ve Yaratıcı sektörler. 

 

Genel bir kural olarak, Sektörel Beceri Ortaklıkları Program Ülkelerinde yerleşik kurum/kuruluşlar arasında işbirliğini 

hedeflemektedir. Ancak, Ortak Ülkelerden gelen kurum/kuruluşlar, katılımları projeye önemli bir katma değer getirdiği 

takdirde Sektörel Beceri Ortaklıklarında ortak sıfatıyla yer alabilirler (başvuru sahibi sıfatıyla değil). 

BU EYLEM ALTINDA HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENMEKTEDİR?  

Her bir Sektörel Beceri Ortaklığı, esnek ve işgücü piyasasının mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına uyarlanabilen, kendi 
içinde bağlantılı ve bütünlük arz eden bir dizi kapsamlı faaliyeti uygulamalıdır. Örneğin: 
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Belirli bir ekonomik sektörde beceri ve buna ait eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak: 

 İhtiyaç halinde, belirli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasında beceri ihtiyaçlarına dair kanıtlar toplayıp 

yorumlamak, AB Beceri Panoramasını ve yerine göre Avrupa Sektörel Beceri Konseylerinin çalışmasını hazırlamak 

 Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, mevcut olduğu durumlarda Avrupa Beceri, Yeterlilik ve Meslek Sınıflandırması 

Platformu (ESCO) sınıflandırmasının mesleki profillerini kullanmak 

Ortak müfredat tasarlamak: 

 AB sektörlerine özgü müfredat, Mesleki Eğitim ve Öğretim programları ve imkân dâhilinde sektörde yaygın olan 

ortak beceri ihtiyaçlarına ve/veya varsa ESCO’dan alınacak Avrupa mesleki profiline ilişkin yeterlilik standartları 

tasarlamak. 

 Müfredat tasarımına, Mesleki Eğitim ve Öğretim programlarına ve imkân dahilinde, yeterlilik standartlarına beceri 

veya mesleki profilleri entegre etmek  

 Yukarıda açıklanan faaliyetler öğrenme çıktıları yaklaşımını uygulamalı (örneğin EQF, ECVET vb.) ve kalite 

güvencesi ilkeleri ile desteklenmelidir (örneğin EQAVET).  

 Özellikle BİT’lerin ve Açık Eğitim Kaynaklarının daha stratejik ve entegre kullanımı suretiyle yenilikçi yaklaşımları 

öğretme ve öğrenmeye entegre etmenin yanı sıra, bilgiyi gerçek hayattaki iş ortamlarına uygulamak ve girişimcilik 

zihniyetini geliştirmek. 

Ortak bir müfredatı uygulamak: 

 AB sektörlerine özgü olarak belirli bir mesleki profil için yapılan işgücü piyasası ihtiyaç analizleri ve tahminleri 

sonrasında uyarlanmış veya yeni oluşturulmuş müfredat sunmak  

 Gelişen becerilere ve/veya belirli bir ekonomik sektörün belirli bir hedef kitlesine cevap vermek için Mesleki Eğitim 

ve Öğretimde yenilikçi öğretme ve öğrenme yöntemleri uygulamak (örneğin BİT-tabanlı içerik, hizmet ve 

yöntemler, işyeri ortamında eğitim vb.) 

 ECVET ilkelerini, Mesleki Eğitimde Kalite Güvencesi Çerçevesini (EQAVET) uygulamak suretiyle ilgili öğrenme 

çıktılarının tanınmasını ve belgelendirilmesini kolaylaştırmak ve imkân dâhilinde, ilgili yeterlilikleri AB çerçevelerine 

(Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin şekline göre) veya bahse konu sektördeki diğer bir Avrupa aracına 

referanslamak. 

 

Sektörel Beceri Ortaklıkları, proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine katma değer sağladıkları ve Ortaklığın diğer 

faaliyetlerini destekledikleri/tamamladıkları ölçüde öğrenicilere ve personele yönelik hareketlilik faaliyetleri 

düzenleyebilir. Hareketlilik faaliyetleri Sektörel Beceri Ortaklıklarının temel faaliyetini teşkil etmez; söz konusu 

faaliyetlerin kapsamının genişletilmesi ve büyütülmesinin, Erasmus+ Ana Eylem I veya diğer hibe tahsis araçları 

aracılığıyla desteklenmesi gerekecektir. 

SEKTÖREL BECERİ ORTAKLIKLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

Sektörel Beceri Ortaklıklarının ana özellikleri şunlardır: 

 Farklı ekonomik sektörlerde ve ilgili mesleki profillerde (mevcut olması halinde ESCO) Mesleki Eğitim ve Öğretim 

alanında yenilik.  

 Proje döngüsünün ötesine ve Ortaklıkta yer alan kurum/kuruluşların ötesine geçen etki. Ortaklıkların ve 

faaliyetlerin kalıcı olması beklenmektedir. Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumlarında ve farklı ekonomik 

sektörlerde/mesleki profillerde meydana gelen değişiklikler ölçülebilir olmalıdır. Sonuçlar ve çözümler transfer 

edilebilir nitelikte ve daha geniş bir kitlenin erişimine açık olmalıdır. Sektörel Beceri Ortaklıklarının sonuçları, gerek 

Avrupa Beceri, Yeterlik ve Meslek Sınıflandırması Platformunun sınıflandırmasını, gerekse Avrupa Sektörel Beceri 

Konseylerinde ortaya çıkan gelişmeleri beslemelidir.  

Sektörel Beceri Ortaklıkları tüm ortakların bağlılığını ve katma değerini ortaya koymalıdır. Ortaklar sistemik ve sektöre 

özel bilgileri kendi ekonomik sektörlerindeki öğretim uygulamalarına dair sağlıklı bilgilerle harmanlamalıdır. Görevlerin 

ve çıktıların dağıtımı, ortakların uzmanlığı ile sorumlu oldukları faaliyetler arasında doğru bir eşleştirme sergilemelidir. 

Ortaklar en az ulusal düzeyde sektörü temsil eder nitelikte olmalı; eğitim, beceri öngörme veya sunma ya da yeterlilik 

tasarlama konularında Avrupa çapında katkı sağlamalı ve bu alanlarda uzmanlık veya yeterlilik sahibi olmalıdır. 
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Sektörel Beceri Ortaklığı sunduğu herhangi bir belirli mesleki profil için Ortaklığı gerekli becerileri ve yeterlilik 

standartlarını açıkça tanımlamalıdır. Geleceğe yönelik beceri ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun hallerde, bu sektörde 

işgücü piyasasının ihtiyaçlarını ortaya koyan mevcut araştırma sonuçları ile desteklenmelidir. Araştırma sonuçları 

henüz mevcut değilse, ilgili sektörde yetkili bir araştırma enstitüsünün dâhil edilmesi gerekecektir. Eğitim 

uygulamaları yaparken veya ortak bir Avrupa mesleki profiline (bakınız ESCO) dayanan yeterlilik standartları 

tasarlarken, ortaklar bu araştırma sonuçlarını yorumlamak durumundadır. Bu durumda Ortaklık bunu yenilikçi, 

öğrenme çıktısı odaklı müfredata dönüştürmeli (Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine entegre edip ECVET’i uygulayarak) ve 

bu süreç kalite güvencesi mekanizmaları tarafından desteklenmelidir (EQAVET ile uyumlu olarak).  Ortaklık, yeni veya 

uyarlanmış beceri ve yeterliliklerin Ortaklığın kapsadığı tüm ülke ve sektörlerde tanınacağını güvence altına almalı 

veya en azından güvenilir kılmalıdır. Başlangıçtaki Mesleki Eğitim ve Öğretim okullarını, genç öğrenicileri veya bunların 

ebeveynlerini işgücü piyasasında yüksek seviyede talep edilen belirli meslekler konusunda bilgilendirmek veya bu 

mesleklere çekmek amacıyla, sırasıyla mesleki yönlendirme hizmetleri ve bölgesel veya yerel otoriteler olmak üzere 

kariyer rehberliği, beceri eşleştirme sürecini mesleki müfredatın planlanması ile birlikte desteklemek noktasında 

“kolaylaştırıcı” bir rol oynamalıdır. Sektörel Beceri Ortaklıkları, teklif edilen faaliyetleri belirli bir sektör ya da ilgili 

meslekler üzerindeki etkiyi azami kılacak bir şekilde yürütmekle yükümlüdür. 

SEKTÖREL BECERİ ORTAKLIKLARINA KATILAN KURUM/KURULUŞLARIN ROLÜ NEDİR? 

 

Başvuru sahibi/koordinatör: tüm ortaklar adına proje teklifi sunan bir katılımcı kurum/kuruluş. Koordinatör, projenin 

sözleşmeye uygun olarak uygulanmasını sağlamak konusunda tüm sorumluluğu taşımaktadır. Koordinasyonu aşağıdaki 

görevleri kapsamaktadır: 

- Avrupa Komisyonu nezdinde Ortaklığı temsil etmekte ve onun adına hareket etmektedir 

- Operasyonel, idari ve finansal açıdan projenin tamamının gereği gibi uygulanması ile ilgili finansal ve yasal 

sorumluluğu taşımaktadır 

- Proje ortakları ile işbirliği içerisinde Ortaklığı koordine etmektedir. 

 

Tam ortaklar: Sektörel Beceri Ortaklığının başarısına aktif olarak katkı sağlayan katılımcı kurum/kuruluşlar. Her bir tam 

ortak bir vekâletname imzalamalı ve imza sahibi olarak projenin uygulanması esnasında koordinatörün kendisi adına 

ve hesabına hareket etmesi için ona yetki vermelidir. Aynı husus, Ortak Ülkelerinden gelen ortaklar için de söz 

konusudur.  

 

Bağlı ortaklar (opsiyonel): Sektörel Beceri Ortaklıkları, Ortaklığın faaliyetlerine katkı sağlayan bağlı ortaklar içerebilir. 

Hibe almadıklarından bağlı ortaklar, sözleşmeden kaynaklanan şartlara tabi değildir. 

 

SEKTÖREL BECERİ ORTAKLIKLARINI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN ÖLÇÜTLER 

NELERDİR?  

 

Bir Sektörel Beceri Ortaklığı teklifinin Erasmus+ hibesine uygun olmak için karşılaması gereken resmi ölçütler aşağıda 

listelenmiştir:
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UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ 

Uygun katılımcı 

kurum/kuruluşlar 

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

kurum/kuruluşu veya özel kurum/kuruluş olabilir (bakınız bu Rehberin A Bölümünde “Uygun Ülkeler” 

bölümü)  

Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:  

- bir mesleki eğitim enstitüsü/okulu 

- bir Mesleki Eğitim ve Öğretim merkezi 

- bir işletmeler arası eğitim merkezi 

- küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal bir işletme (sosyal girişimler de dâhil) 

- yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamusal Mesleki Eğitim ve Öğretim Kurumu 

- Mesleki Eğitim ve Öğretim sunan bir yükseköğretim kurumu  

- ticaret odaları, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal 

ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi  

- eğitim, öğretim veya gençlik kuruluşlarını temsil eden bir aracı kurum/kuruluş veya dernek 

- bir araştırma enstitüsü 

- kültürel ve/veya yaratıcı bir kurum/kuruluş 

- kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş  

- tanınmadan sorumlu bir kurum/kuruluş 

- bir akreditasyon, belgelendirme veya yeterlilik kurum/kuruluşu 

olabilir. 

Kimler başvurabilir? Bir Program Ülkesinde yerleşik herhangi bir uygun kurum/kuruluş başvuru sahibi olabilir. Bu 

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

 

 

 

Katılımcı 

kurum/kuruluşların 

sayısı ve profili 

Sektörel Beceri Ortaklıkları ikisi Üye ülke olmak üzere en az üç Program Ülkesinden en az dokuz 

katılımcı kurum/kuruluşu kapsamaktadır. Bir kurum/kuruluş aynı anda yalnızca bir Sektörel Beceri 

Ortaklığında yer alabilir. Ayrıca, Sektörel Beceri Ortaklıkları, Ortaklıkta yer alan her bir ülke için 

aşağıdaki her bir kategoriden en az bir kurum/kuruluş içermelidir.  

1. Mesleki Eğitim ve Öğretim veren kamu kurum/kuruluşları veya özel kurum/kuruluşlar  

(örneğin, mesleki eğitim enstitü/okul ağları, Mesleki Eğitim  ve Öğretim merkezleri, işletmeler arası 

eğitim merkezleri, 250’den fazla işçisi ve kendi eğitim bölümü olan ve özellikle çıraklık eğitimi veya 

ortak eğitim (müşterek eğitim) sunan işletmeler, Mesleki Eğitim ve Öğretim veren Yükseköğretim 

Kurumları)  

2. Sektör bazında özel uzmanlığa sahip olan ve belirli bir sektörde yer alan veya bunu 

temsil eden kamu kurum/kuruluşları veya özel kurum/kuruluşlar (Avrupa seviyesinde, 

ulusal veya bölgesel seviyede) 

(örneğin, sosyal ortaklar, Avrupa’da işçi veya işverenlerin sektörel veya mesleki dernekleri, ticaret, 

sanayi veya esnaf odaları, kültürel ve yaratıcı kurum/kuruluşlar, yetenek kurumları veya konseyleri, 

ekonomik kalkınma ajansları, araştırma merkezleri) 

3. Eğitim ve öğretim sistemleri konusunda düzenleyici işlevi olan kamu 

kurum/kuruluşları veya özel kurum/kuruluşlar (ulusal, bölgesel veya yerel seviyede)  

(örneğin, Mesleki Eğitim ve Öğretime ilişkin kamu idareleri, akreditasyon, belgelendirme veya 

yeterlilik kurumları, tanınmadan sorumlu kurum/kuruluşlar, kariyer rehberliği, mesleki danışma ve 

bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar) 

Projenin süresi 2 veya 3 yıl.  Süre projenin hedefine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru 

aşamasında seçilmelidir. 

İstisnai durumlarda, yararlanıcının talebi ve Ulusal Ajansın onayı üzerine Sektörel Beceri Ortaklığının 

süresi 6 aya kadar uzatılabilir. Böyle bir durumda toplam hibe tutarı değişmeyecektir. 
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Nereye 

başvurulmalıdır?  

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

Ne zaman 

başvurulmalıdır? 

Başvuru sahipleri aynı yıl 1 Kasım’da başlayan projeleri için hibe başvurularını en geç 3 Nisan 2014, 

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

Nasıl 

başvurulmalıdır? 

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

Diğer ölçütler 

 Teklif aşağıdaki sektörlerden yalnızca bir tanesini kapsamalıdır: 

 Tekstil/Konfeksiyon/Deri ve Ticaret gibi bir Avrupa Sektörel Beceri Konseyi kurmuş sektörler 

 İleri İmalat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eko-Yenilik (çevre teknolojileri) veya Kültürel ve 

Yaratıcı Sektörler gibi beceri uyuşmazlıkları bulunan ve Avrupa Komisyon’nun mevcut 

politikalarıyla müdahale ettiği sektörler 

 
 
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  25 puan) 

 Politika ile bağlantı: Teklif Mesleki Eğitim ve Öğretim alanındaki 

Avrupa hedeflerine ulaşmaya katkı sağlamaktadır.  
 Amaç: Teklif Faaliyetin hedefleri ile ilgili ("Sektörel Beceri 

Ortaklıklarının Amaçları Nelerdir” bölümüne bakınız) 
 Tutarlılık: Açıkça tanımlanmış, gerçekçi hedefler sağlıklı bir ihtiyaç 

analizine dayanmakta, katılımcı kurum/kuruluşlar ve faaliyetle ilgili 

sorunları ele almaktadır. 
 Yenilik: Teklif en gelişmiş yöntem ve teknikleri dikkate almakta ve 

projeye özgü yenilikçi sonuç ve çözümler getirmektedir. 

 Avrupa katma değeri:  Teklif ulusötesi olma özelliği sonucunda bir 

katma değeri açıkça ortaya koymaktadır. 

Proje tasarımı ve  

uygulamasının kalitesi 

(azami 30 puan) 

 Bütünlük: Proje tasarımı hedefler, metodoloji, faaliyetler ve teklif 

edilen bütçe arasında bütünlük sağlamaktadır. Teklif belirlenen 

ihtiyaçlara cevap vermeye ve beklenen sonuçları elde etmeye yönelik 

kendi içinde bütünlük arz eden ve kapsamlı bir dizi faaliyet 

sunmaktadır. 

 Yapı: Çalışma programı açık ve anlaşılır olup, tüm aşamaları 

kapsamaktadır (hazırlık, uygulama, kullanma, izleme, değerlendirme 

ve yaygınlaştırma). 

 Metodoloji:  Teklif öğrenme çıktıları yaklaşımını, ECVET’i (öğrenme 

çıktısı birimleri) ve EQAVET ile uyumlu şekilde kalite güvencesi 

ilkelerini kullanmaktadır 

 Yönetim: Somut yönetim düzenlemeleri öngörülmüştür. Zaman 

çizelgeleri, organizasyon, görevler ve sorumluluklar iyi tanımlanmış ve 

gerçekçi. Teklif her bir faaliyete uygun kaynakları tahsis etmektedir. 

 Bütçe: Bütçe başarılı uygulama için gerekli uygun kaynakları 

sağlamakta, ne yüksek ne de düşük tahminde bulunulmuştur. 

 Katılımcıların öğrenme çıktılarını tanımaya ve doğrulamaya yönelik 

düzenlemelerin kalitesi, Avrupa şeffaflık ve tanınma araç ve ilkeleri ile 

uyumludur. 

 Finansal kontrol ve kalite kontrolü: kontrol tedbirleri (sürekli kalite 

değerlendirmesi, akran değerlendirmeleri, karşılaştırmalı 

değerlendirme faaliyetleri…) ve kalite göstergeleri, proje 

uygulamasının yüksek kaliteli ve maliyet açısından etkin olmasını 

sağlamaktadır. Projenin zorlukları/riskleri açıkça belirlenmiş ve 

hafifletici tedbirler uygun bir şekilde ele alınmıştır. 

 Ulusötesi hareketlilik durumunda (yalnızca test veya pilot uygulama 

amaçlı) 

 Hareketlilik faaliyetinde yer alacak katılımcıları belirlemeye ve 

seçmeye yönelik tedbirlerin varlığı ve kalitesi 

 Teklif özellikle ECVET’i kullanarak yurt dışında geçirilen bir eğitim 

döneminin doğrulanması ve/veya tanınmasına yönelik stratejiyi 

açıklamaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Bölüm B – Sektörel Beceri Ortaklıkları 
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Proje ekibi ve işbirliği 

düzenlemelerinin kalitesi 

(azami 25 puan) 

 Yapı:  Ortaklığın bileşimi projenin hedefleri ile uyumludur ve eğitimin 

tasarımında, beceri beklentileri veya sunumunda, yeterlilik 

tasarımında ve/veya eğitim politikasında ihtiyaç duyulan ölçüde 

uzmanlık ve yeterliliği bir araya getirmektedir. Teklif ayrıca doğru 

karar alıcıları ve yetkili kurum/kuruluşları (Mesleki Eğitim ve 

Öğretimde düzenleyici işlevi olan makamlar veya yetkili 

kurum/kuruluşlar) içermektedir. Ortakların ilgili sektörde ve Avrupa 

seviyesinde temsil edebilirliği ve uzmanlığı, inandırıcı bir şekilde ispat 

edilmiştir: ilgili ortakların Ortaklıkta’ yer alan Program Ülkelerindeki 

yayılımı ve temsil edebilirliği, Ortaklığın kendi kapsamına giren çok 

sayıda ülkede yüksek etki potansiyeline sahip olmasını sağlamalıdır 

(örneğin bir Avrupa sektörel kurum/kuruluşunun veya Avrupa sosyal 

ortaklarının katılımı aracılığıyla) 

 Bağlılık: Sorumluluk ve görevlerin dağılımı açık ve düzgün olup, tüm 

katılımcı kurum/kuruluşların kendi özel uzmanlığı ve kapasitesi 

açısından bağlılık ve aktif katkı ortaya koymaktadır. 

 Görevler: Koordinatör, kompleks bir ortamda liderlik yapmakta ve 

ulusötesi ağlar açısından başarılı bir yönetim ve koordinasyon 

sergilemektedir. Bireysel görevler, her bir ortağın özel uzmanlık 

alanına göre tahsis edilmiştir.  

 İşbirliği/Ekip ruhu:  Katılımcı kurum/kuruluşlar, katılımcılar ve diğer 

her türlü ilgili paydaş arasında iyi bir koordinasyon, karar alma ve 

iletişim sağlama amacıyla etkin bir mekanizma önerilmiştir. 

 Ortak Ülkelerin katılımı: Eğer uygulanabilirse, bir Ortak Ülkeden bir 

katılımcı kurum/kuruluşun dâhil olması projeye önemli bir katma 

değer getirmektedir (bu şart karşılanmıyorsa proje seçim açısından 

dikkate alınmayacaktır) 

Etki ve yaygınlaştırma 

(azami 20 puan)  

 Kullanma:  Teklif, Ortaklığın çıktılarının ortaklar ve diğer paydaşlar 

tarafından nasıl kullanılacağını ortaya koymaktadır. Teklif proje 

döngüsü içinde ve sonrasında kullanımı ölçmek için araçlar 

sunmaktadır.  

 Yaygınlaştırma:  Teklif, sonuçların yaygınlaştırılmasına yönelik açık bir 

plan sunmakta ve proje döngüsü içinde ve sonrasında sonuç ve 

faydaların paydaşlara ve katılım sağlamayan kitleye etkin bir şekilde 

ulaşmasına izin verecek doğru faaliyetler, araçlar ve kanallar 

içermektedir. 

 Etki:  Teklif, toplumsal ve ekonomik açıdan yardım sağlamaktadır. 

Ortakların söz konusu eğitimi Avrupa bağlamında uygulayabilme 

kapasitesini önemli ölçüde artırması beklenmektedir. Ayrıca ilerlemeyi 

izlemek ve beklenen etkiyi (kısa ve uzun dönemde) değerlendirmek 

için uygun tedbirler sunmaktadır.  
 Açık erişim: İlgili olması halinde, teklif eğitim malzemelerinin, 

belgelerin ve üretilen yayınların açık lisanslar aracılığıyla ve orantısız 

sınırlamalara tabi olmaksızın nasıl ücretsiz sağlanıp tanıtılacağını  

açıklamaktadır. 
 Sürdürülebilirlik:  Teklif, Ortaklığın elde ettiği sonuç ve faydaların 

proje döngüsünün ötesinde sürdürülmesini sağlayacak uygun tedbir 

ve kaynaklar içermektedir (başka bir deyişle yeni eğitimlerin devam 

etmesi, yeni araçların güncellenmesi vb.).  Teklif bunun nasıl ve hangi 

kaynaklarla (AB fonları haricinde) yapılacağını açıklamaktadır. 

 

Hibe tahsisi açısından dikkate alınabilmesi için bir teklif en az 70 puan almalıdır. Ayrıca, teklifler “proje uygunluğu” ve 
“proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi” kategorileri için en az 13’er puan, “projenin tasarımının ve 
uygulamasının kalitesi” kategorisi için en az 16 puan ve "etki ve yaygınlaştırma" kategorisi için en az 11 puan 
almalıdır. 
 

 

 



 
 

 

  

                                                                  Program                                                             

                                                                  Rehberi 
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BU EYLEM HAKKINDA DİĞER BİLMENİZ GEREKENLER 

Ortaklıkların beklenen sonuçları başarılı bir şekilde vermesini ve ortak kurum/kuruluşların çok ötesine uzanan bir etki 

doğurmasını sağlamak için, kalite güvencesi hayati öneme sahiptir. Ortaklıkların ilgili ekonomik sektörün içinde geniş 

ölçüde transfer edilebilir sonuçlar elde etmesi beklenmektedir. Bu nedenle Ortaklıklar sağlıklı bir kalite yönetim planı 

sunmalıdır. 

Ayrıca, Ortaklıklar uzmanların analizlerini projenin ayrılmaz bir parçası olarak uygulamalıdır. Dolayısıyla Ortaklığın 

çalışma programı sırasıyla proje ilerleme raporu ve nihai rapor ile birlikte sunulmak üzere ara dönemde ve projenin 

sonunda bağımsız bir dış kalite değerlendirmesini kapsamalıdır. İlerleme raporunda, konsorsiyum ara dönem kalite 

değerlendirmesi tavsiyeleri sonucunda alınan tedbirleri ortaya koymalıdır. 

Özellikle mesleki rehberlik/yönlendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar aracılığıyla tüm Ortaklıkların hedeflenen 

yaygınlaştırma faaliyetlerini üstlenmeleri gerekmektedir. Ortakların, aşağıdaki hususları da içeren kapsamlı bir 

yaygınlaştırma planı sunmaları gerekecektir: 

 Paydaşlara, politika yapıcılara, profesyonel rehberlere, işletmelere ve işgücü piyasasında yüksek seviyede 

talep edilen, yeni iş yaratma potansiyeline sahip olan mesleklerde zorunlu eğitim gören genç öğrenicilere 

ulaşmayı amaçlayan aktif bir yaygınlaştırma stratejisi  

 Sonuçları sektör içerisinde yaygınlaştırmak 

 Gerekli durumlarda, açık lisanslar aracılığıyla Ortaklığın sonuçlarını erişime açmak 

Hedefler, amaçlar, kullanılacak araçlar ve zamanlama da dâhil olmak üzere, yaygınlaştırma planı planlanan proje 

sonuçlarının nasıl yaygınlaştırılacağını net bir şekilde açıklamalıdır. Ayrıca, hangi ortağın yaygınlaştırmadan sorumlu 

olacağı başvurularda belirtilmeli ve ortakların yaygınlaştırma faaliyetlerinde sahip olduğu deneyim ortaya konulmalıdır. 

Seçilen projeler, Programın yaygınlaştırma aracında yayınlanmak üzere, projenin sonunda proje faaliyetlerinin 

yayınlanabilir kısa bir özetini hazırlamalıdır. Bu husus, proje sona erdiğinde nihai ödemeyi almak için aranan bir şart 

olacaktır. 

Sonuçların ve etkinin doğrudan katılım sağlayan kurum/kuruluşların ötesinde ve ülkeler arasında gerçek kullanımını 

sağlamak için Komisyon/EACEA tarafından yönetilen Ortaklıklara yönelik bir yaygınlaştırma desteği uygulamaya 

konulacaktır.
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HİBE TAHSİS KURALLARI NELERDİR? 
Projenin bütçesi, aşağıdaki hibe tahsis kuralları uyarınca hazırlanmalıdır (AVRO cinsinden):   

 
2 yıllık Sektörel Beceri Ortaklıklarına verilen azami AB katkısı:    700.000 AVRO 
3 yıllık Sektörel Beceri Ortaklıklarına verilen azami AB katkısı: 1.000.000 AVRO 

 

 Uygun maliyet Finansman 

mekanizması 

Tutar Tahsis kuralı 

Uygulama desteği 

Proje yönetimi, proje toplantıları,  fikri çıktılar 

(müfredat, pedagojik malzemeler, Açık Eğitim 

Kaynakları, BT araçları, analizler, araştırmalar vb.), 

yaygınlaştırma, etkinliklere katılım, konferanslar, 

seyahat vb. de dâhil; projenin uygulaması ile 

doğrudan bağlantılı her türlü faaliyete destek 

(muhtemel bir yerleşik hareketlilik hariç). Gün sayısı 

ve ülkeler itibariyle katılan personelin profili AB 

katkısının hesaplanmasında dayanak teşkil 

etmektedir. 

Birim maliyet 

Projede çalışma günü başına katılan her yöneticiye B3.1 
 

Şarta bağlı: Başvuru 
sahipleri teklif edilen 
faaliyetlerin uygulaması 
ve çıktılar ile bağlantılı 
olarak ihtiyaç duyulan 
kaynak türünü ve tutarını 
gerekçelendirmelidir. Bu 
türden bir hibe desteğine 
hak kazanmak için, 
çıktılar nitelik ve nicelik 
açısından önemli 
olmalıdır. 

Projede çalışma günü başına katılan her 

araştırmacıya/öğretmene/eğitici/eğitmene B3.2 

Projede çalışma günü başına katılan her teknisyene B3.3 

Projede çalışma günü başına katılan her idari personele B3.4 

 
SEKTÖREL BECERİ ORTAKLIKLARI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HAREKETLİLİK FAALİYETLERİNE YÖNELİK EK 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 1,999 KM arasındaki mesafeler için:  Katılımcı başına 275 AVRO  

 

Şarta bağlı: Başvuru 
sahipleri hareketlilik 
faaliyetlerinin projenin 
hedef ve sonuçlarına 
ulaşmak için gerekli 
olduğunu 
doğrulamalıdır. 
Seyahat mesafeleri 
Avrupa Komisyonu 
tarafından sağlanan 
mesafe hesaplayıcısı ile 
hesaplanmalıdır. 

2,000 KM veya üstü mesafeler için:  Katılımcı başına 360 AVRO 

Harcırah giderleri 
Faaliyet esnasında katılımcıların harcırah giderlerine 

katkı 
Birim maliyet 

Personeli hedefleyen faaliyetler  

Faaliyetin 14. gününe kadar: Katılımcı başına günlük 100 AVRO + 

Faaliyetin 15. ila 60. günü arasında:  Katılımcı başına günlük 70 AVRO 

Öğrenicileri hedefleyen faaliyetler:  

Faaliyetin 14. gününe kadar: Katılımcı başına günlük 55 AVRO + 

Faaliyetin 15. ila 60. günü arasında:  Katılımcı başına günlük 40 AVRO 
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TABLO A - PROJE UYGULAMA (TUTARLAR GÜN BAŞINA AVRO CİNSİNDENDİR)  PROGRAM ÜLKELERİ 

 
Tutarlar şu hususlara bağlıdır: a) projeye katılan personelin profili ve b) personeli katılım sağlayan katılımcı kurum/kuruluşun ülkesi. 
 

 

Yönetici 

Öğretmen/Eğitici/ 

Eğitmen/Araştırmacı/

Gençlik Çalışanı 

Teknisyen 

İdari 

Personel  

B3.1 B3.2 B3.3 B3.4 

Danimarka, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, İsveç, Lihtenştayn, Norveç, 

İsviçre 

 
 
 

353 

 
 
 

289 

 
 
 

228 

 
 
 

189 

Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Finlandiya, İngiltere,  İzlanda 

 
 
 

336 

 
 
 

257 

 
 
 

194 

 
 
 

157 

Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta, 

Portekiz, Slovenya  

 
 
 

197 

 
 
 

164 

 
 
 

122 

 
 
 

93 

Bulgaristan, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, 

Romanya, Slovakya, Makedonya, Türkiye 

 
 
 

106 

 
 
 

88 

 
 
 

66 

 
 
 

47 
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TABLO B - PROJE UYGULAMA (TUTARLAR GÜN BAŞINA AVRO CİNSİNDENDİR)  ORTAK ÜLKELER 

 
Tutarlar şu hususlara bağlıdır: a) projeye katılan personelin profili ve b) personeli katılım sağlayan katılımcı kurum/kuruluşun ülkesi. 

 

  

Yönetici 

Öğretmen/Eğitici/
Eğitmen 

/Araştırmacı 

 

 

 

worker 

 

Teknisyen 

 

İdari personel 

B3.1 B3.2 B3.3 B3.4 
Avustralya, Kanada, Kuveyt, Makao, Monako, Katar, San Marino, Amerika 
Birleşik Devletleri 

 

353 
 

289 
 

228 
 

189 

Andorra, Brunei, Japonya, Yeni Zelanda, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Vatikan  

 

336 
 

257 
 

194 
 

157 

Bahamalar, Bahreyn, Ekvator Ginesi, Hong Kong, İsrail, Güney Kore, Umman, 
Suudi Arabistan, Tayvan 

 
197 

 
164 

 
122 

 
93 

Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Ermenistan, 
Azerbaycan, Bangladeş, Barbados, Şili, Beyaz Rusya, Belize, Benin, Butan, Bolivya, 
Bosna H e r s e k , Botsvana, Brezilya, Burkina Faso, Burundi, Kamboçya, 
Kamerun, Yeşil Burun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Çin, Kolombiya, Komor,  
Kongo,  Demokratik Kongo,  Cook Adaları,  Kosta Rika, Küba, Cibuti, Dominika, 
Dominik Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvator, Mısır, El Salvador, Eritre, Etiyopya, 
Fiji, Gabon, Gambia, Gürcistan, Gana, Grenada, Guatemala, Gine, Gine-Bissau, 
Guyana, Haiti, Honduras, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, Fildişi Sahili, Jamaika, 
Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kiribati, Kuzey Kore, Kosova, Kırgızistan, Laos, Lübnan, 
Lesoto, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Malezya, Maldivler, Mali, Marşal 
Adaları, Moritanya, Mauritius, Meksika, Mikronezya, Moldova, Moğolistan, 
Karadağ, Fas, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru, Nepal, Nikaragua, Nijer, 
Nijerya, Niue, Pakistan, Palau, Filistin, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, 
Filipinler, Rusya, Ruanda, Samoa, Sao Tome ve Principe, Senegal, Sırbistan, 
Seyşeller, Sierra Leone, Solomon Adaları, Somali, Güney Afrika, Sri Lanka, Saint 
Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Kitts ve Nevis, Sudan, Surinam, 
Svaziland, Suriye, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Togo, Tonga, Trinidad ve 
Tobago, Tunus, Türkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Uruguay, Özbekistan, 
Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
106 
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66 
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