Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη Διαπίστευση Erasmus για τους τομείς της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Σχολικής Εκπαίδευσης

A. Αιτήσεις-Αριθμός, είδος, τομέας
1. Είναι δυνατόν ένας οργανισμός να υποβάλει αίτηση για διαπίστευση σε περισσότερους από
έναν τομείς;
Ναι, αλλά θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστές αιτήσεις για τους τομείς της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Σχολικής Εκπαίδευσης.
2. Είναι δυνατόν ένας οργανισμός να υποβάλει μία αίτηση ως μεμονωμένος οργανισμός και
μια άλλη ως συντονιστής κοινοπραξίας;
Ένας οργανισμός δεν είναι δυνατόν να υποβάλει δύο αιτήσεις στον ίδιο τομέα, ακόμη και στη
περίπτωση που στη μια αίτηση υποβάλει ως μεμονωμένος οργανισμός και στην άλλη ως
συντονιστής κοινοπραξίας.
Ωστόσο, είναι δυνατό ένας οργανισμός να υποβάλει ταυτόχρονα αίτηση σε περισσότερους από
έναν τομείς.
3. Είναι δυνατόν ένας οργανισμός να λάβει διαπίστευση και να υλοποιήσει ένα
βραχυπρόθεσμο έργο (μη διαπιστευμένο);
Στον ίδιο τομέα: Όχι, οι επιτυχώς διαπιστευμένοι (accredited) οργανισμοί δεν μπορούν να
υποβάλουν αίτηση για μη διαπιστευμένο έργο (non-accredited). Εάν ο οργανισμός υλοποιεί
οποιοδήποτε σχέδιο τη στιγμή που λαμβάνει μια διαπίστευση, θα πρέπει να το ολοκληρώσει.
Σε διαφορετικούς τομείς: Ένας οργανισμός μπορεί να είναι διαπιστευμένος σε ένα τομέα και να
υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση για μη διαπιστευμένο σχέδιο σε άλλον τομέα.
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B. Κοινοπραξία κινητικότητας
4. Είναι δυνατόν ένας οργανισμός να υποβάλει αίτηση για κινητικότητα εκ μέρους
κοινοπραξίας το 2021 χωρίς να έχει διαπίστευση Erasmus;
Όχι. Από το 2021, όλοι οι συντονιστές κοινοπραξίας κινητικότητας πρέπει να έχουν διαπίστευση
Erasmus. Οι οργανισμοί που θέλουν να συντονίσουν μια κοινοπραξία και δεν υποβάλλουν αίτηση
στην προπαρασκευαστική πρόσκληση διαπίστευσης για το 2020 θα μπορούν να το πράξουν το
2021.
5. Ποιος θα είναι ο ελάχιστος αριθμός μελών της κοινοπραξίας;
Ο ελάχιστος αριθμός θα καθοριστεί στον ετήσιο Οδηγό του Προγράμματος για αυτό δεν θα
μπορούσε να συμπεριληφθεί σε αυτήν την Πρόσκληση. Ωστόσο, διαφαίνεται ότι η ελάχιστη
απαίτηση θα είναι ο συντονιστής + 2 οργανισμοί-μέλη.
6. Είναι δυνατόν ένας οργανισμός να συντονίζει ταυτόχρονα περισσότερες από μία
κοινοπραξίες;
Στον ίδιο τομέα: Όχι - ο κανόνας είναι μία διαπίστευση ανά τομέα. Μια διαπίστευση κοινοπραξίας
μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλούς στόχους και διάφορες ομάδες οργανισμών που εστιάζουν σε
διαφορετικές θεματικές, οπότε δεν υπάρχει πρακτική ανάγκη για πολλαπλές διαπιστεύσεις
κοινοπραξίας.
Σε διαφορετικούς τομείς: Ναι.
7. Είναι δυνατόν ένας οργανισμός να υλοποιεί ένα μη διαπιστευμένο έργο/σχέδιο και να
συμμετέχει ως μέλος σε μια κοινοπραξία κινητικότητας;
Ναι.
8. Μπορεί ένας οργανισμός ως μέλος κοινοπραξίας να συμμετέχει ταυτόχρονα και σε άλλες
κοινοπραξίες;
Ναι.
9. Είναι δυνατόν ένας οργανισμός να είναι διαπιστευμένος σε έναν τομέα και ταυτόχρονα να
συμμετέχει ως μέλος κοινοπραξίας σε άλλο τομέα;
Ναι.
10. Μπορούν οι συντονιστές κοινοπραξιών
δραστηριότητες στην αίτηση κοινοπραξίας;

να

συμπεριλάβουν

τις

«δικές

τους»

Ναι. Ο συντονιστής πρέπει στο πλαίσιο της διαπίστευσης που έχει λάβει, να φροντίζει τις δικές του
ανάγκες καθορίζοντας κατάλληλους στόχους και δραστηριότητες στην αίτηση.
11. Ποιοι θεωρούνται συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες;
Οι ορισμοί που διατίθενται στην έκδοση του Οδηγού του προγράμματος 2020 έχουν εφαρμογή και
για την Πρόσκληση Διαπίστευσης Erasmus 2020.
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12. Είναι δυνατόν ένας κάτοχος Χάρτη ΕΕΚ να υποβάλει αίτηση ταυτόχρονα για την απλή
διαδικασία και για την συνήθη διαδικασία στον τομέα της ΕΕΚ;
Όχι, επιτρέπεται μόνο μία αίτηση ανά τομέα. Φυσικά, οι κάτοχοι Χάρτη ΕΕΚ μπορούν να
υποβάλουν αίτηση για διαπιστεύσεις στη σχολική εκπαίδευση ή την εκπαίδευση ενηλίκων εάν είναι
επίσης επιλέξιμοι σε αυτούς τους τομείς.
13. Ποιος είναι ο σκοπός της «αναγνώρισης της αριστείας»; Δίνει πλεονέκτημα στο στάδιο
της κατανομής του προϋπολογισμού;
Ο σκοπός είναι να παραμείνουν ορατοί οι οργανισμοί με τις βέλτιστες επιδόσεις και να
αναγνωριστεί ότι οι κάτοχοι Χάρτη ΕΕΚ πιστοποιήθηκαν με πολύ πιο αυστηρά κριτήρια σε σχέση
με τη νέα Διαπίστευση Erasmus. Το σήμα αριστείας δεν παρέχει πλεονεκτήματα στην κατανομή
του προϋπολογισμού, επειδή βασίζεται στην επίδοση - ένα στοιχείο που αποτελεί ήδη ένα από τα
βασικά κριτήρια κατανομής του προϋπολογισμού.
14. Τα σχέδια KA102 λαμβάνονται υπόψη για το βραβείο αριστείας;
Όχι. Οι κάτοχοι Χάρτη ΕΕΚ που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο σχέδια KA116
θα έχουν την ευκαιρία να διακριθούν με βραβείο αριστείας αργότερα.
15. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις τελικές εκθέσεις των σχεδίων ΚΑ116 ώστε
αυτά να ληφθούν υπόψη για το σήμα αριστείας;
Για να ληφθούν υπόψη τα KA116 σχέδια πρέπει να είναι ολοκληρωμένα και οι τελικές εκθέσεις
τους να έχουν αξιολογηθεί πριν από την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης για την
διασπίστευση, στις 29 Οκτωβρίου 2020.
16. Εάν οι κάτοχοι Χάρτη ΕΕΚ λάβουν νέα διαπίστευση, πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις
τους για υποβολή εκθέσεων, όπως έχουν οριστεί για τον Χάρτη ΕΕΚ;
Η χορήγηση Διαπίστευσης Erasmus δεν αναιρεί τον Χάρτη ΕΕΚ (οι συμβάσεις που χορηγήθηκαν
βάσει του Χάρτη θα συνεχιστούν), επομένως οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων παραμένουν
επίσημα σε ισχύ.
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