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Οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την ένταξη και την πολυμορφία,
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ψηφιακή εκπαίδευση μέσω των δραστηριοτήτων τους

Διαπίστευση Erasmus
Εργαλείο πιστοποίησης των φορέων ΕΕΚ που αποδεικνύουν μέσω της αίτησής
τους ότι έχουν την πρόθεση να συμμετάσχουν σε υψηλής ποιότητας διακρατικές
ανταλλαγές και συνεργασίες με συγκεκριμένους στόχους ανάπτυξης και
διεθνοποίησης του οργανισμού τους. (σελ. 80 – 88 του Ελληνικού Οδηγού). Οι
διαπιστευμένοι οργανισμοί Erasmus αν και θα έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλλoυν αίτηση για χρηματοδότηση κάθε χρόνο, λόγω της πιστοποίησης τους
σε θέματα ποιότητας θα:
• Έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέχρι το 2027,
• Ακολουθούν πιο απλοποιημένες διαδικασίες
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Πώς μπορεί
ένας φορέας
να
συμμετέχει
στο ΚΑ1

Βραχυπρόθεσμα
σχέδια κινητικότητας

Σχέδια
διαπιστευμένων

Χωρίς την υποβολή
αίτησης

• Μεμονωμένοι φορείς
• Συντονιστές
κοινοπραξίας

• Συμμετοχή σε
κοινοπραξία
διαπιστευμένου φορέα*
• Υποδοχή συμμετεχόντων
από άλλη χώρα

* Έως 2 συμμετοχές σε κοινοπραξία ανά Πρόσκληση Υποβολής

Βραχυπρόθεσμα σχέδια κινητικότητας (1/2)
• Νεοεισερχόμενοι φορείς που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν και να οργανώσουν το
πρώτο τους σχέδιο κινητικότητας ή φορείς που ενδιαφέρονται για λίγες και μικρές ροές
κινητικότητας
• Διάρκεια σχεδίων: 6 – 18 μήνες, ημερομηνία έναρξης 1η Σεπτεμβρίου - 31η Δεκεμβρίου
• Επιλέξιμοι φορείς: φορείς αρχικής ΕΕΚ (πχ ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΕΚ, ΕΕΕΓΥΛ), φορείς συνεχιζόμενης
ΕΕΚ (πχ ΚΕΔΙΒΙΜ, σχολές ΟΑΕΔ) και πάροχοι ΕΕΚ. Μεμονωμένα πρόσωπα και ατομικές
επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιμοι να υποβάλλουν αίτηση.
• Επιλέξιμοι συμμετέχοντες: προσωπικό και εκπαιδευόμενοι των φορέων, ανάλογα με τον
τύπο δραστηριότητας που θα επιλέξουν.
❑F e w e r o p p o r t u n i t i e s p a r t i c i p a n t s : Ως άτομα με λιγότερες ευκαιρίες νοούνται
τα άτομα που, για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, γεωγραφικούς λόγους ή
λόγους υγείας, λόγω μετανάστευσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες δεν τους
επιτρέπουν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε ευκαιρίες στο πλαίσιο του
προγράμματος.

Βραχυπρόθεσμα σχέδια κινητικότητας (2/2)
• Χώρες του Προγράμματος: Κράτη - μέλη ΕΕ, Χώρες ΕΟΧ (Ισλανδία, Λίχνενσταϊν,
Νορβηγία), Τουρκία, Βόρεια Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία
• Περιορισμένος αριθμός κινητικοτήτων ανά σχέδιο: Max. 30 συμμετέχοντες ανά
σχέδιο (Δεν περιλαμβάνονται τα άτομα συνοδοί και οι κινητικότητες για
Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις)
• Δεν υπάρχει η δυνατότητα για κοινοπραξίες
• Κάθε αιτών οργανισμός μπορεί να υποβάλλει μ ι α M O N O α ί τ η σ η (συνδεδεμένες
οντότητες, με ενιαίες οικονομικές καταστάσεις δεν μπορούν να υποβάλλουν διαφορετικές αιτήσεις)

• Επιπλέον έχει τη δυνατότητα σε κάθε Πρόσκληση να πραγματοποιεί κινητικότητες ως μέλος
1 κοινοπραξίας
• Οι διαπιστευμένοι δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για βραχυπρόθεσμο σχέδιο

• Εντός 5 συνεχόμενων ετών ένας οργανισμός μπορεί να λάβει επιχορήγηση για
έως 3 σχέδια (εξαιρούνται τα σχέδια 2014 – 2020)

Σχέδια διαπιστευμένων φορέων
• Επιλέξιμοι φορείς: Οργανισμοί που έχουν λάβει διαπίστευση και
επιλέξιμοι φορείς ως μέλη κοινοπραξίας
• Ημερομηνία έναρξης των σχεδίων: 1/9/2021
• Διάρκεια σχεδίων: 15 μήνες με δυνατότητα παράτασης στους 12 μήνες
έως τους 24 μήνες
• Κάθε διαπιστευμένος φορέας μπορεί να υποβάλλει ΜΙΑ μόνο αίτηση ανά
Πρόσκληση (δεν είναι υποχρεωτικό να υποβάλλει σε κάθε πρόσκληση)
• Δυνατότητες κινητικότητες τόσο σε Χώρες του Προγράμματος όσο και σε
Χώρες Εταίρους (Περιφέρειες 1 – 14)
• Έως το 20% του προϋπολογισμού μπορεί να διατεθεί για διεθνή κινητικότητα

• Η Διαπίστευση μπορεί να αφαιρεθεί από τον οργανισμό

Κοινοπραξίες
• Φορείς που έλαβαν την διαπίστευση ως συντονιστές κοινοπραξίας
• Στην αίτηση θα πρέπει να δηλωθεί τουλάχιστον ένα μέλος της
κοινοπραξίας εκτός του συντονιστή
• Μέλος μιας κοινοπραξίας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε οργανισμός
θεωρείται επιλέξιμος για συμμετοχή στο ΚΑ1 της ΕΕΚ
• Τα μέλη μιας κοινοπραξίας:
o δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν Διαπίστευση Εrasmus
o πρέπει να έχουν κοινό Erasmus Plan με το συντονιστή και μεταξύ τους
o πρέπει να προέρχονται από τη χώρα στην οποία ανήκει ο συντονιστής διαπιστευμένος οργανισμός της κοινοπραξίας

Δραστηριότητες (και για τους 2 τύπους σχεδίων)(1/3)

Εξερχόμενες
κινητικότητες

Κ ιν ητ ι κό τ ητ α Π ρ ο σ ω π ι κο ύ
Δραστηριότητα

Διάρκεια*

Παρακολούθηση εργασίας (Job shadowing)

2 έως 60 ημέρες

Εργασίες διδασκαλίας ή κατάρτισης (Teaching
or training assignments)

2 έως 365 ημέρες

Μαθήματα και κατάρτιση (courses and
training)

2 έως 30 ημέρες

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες: προσωπικό των φορέων (εκπαιδευτικό προσωπικό, μη εκπαιδευτικό προσωπικό). Σε κάθε
περίπτωση οι φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την σχέση εργασίας του προσωπικού που συμμετέχει
στην κινητικότητα (payrolls, συμβάσεις κτλ)
*Διάρκεια φυσικής κινητικότητας. Όλες οι δραστηριότητες μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες
(“blended activities”)
Π ρ ό τ υ π α Π ο ι ό τ η τ α ς Σ ε μ ι ν α ρ ί ω ν (Quality standards for courses under Key Action)

Δραστηριότητες (και για τους 2 τύπους σχεδίων)(2/3)

Εξερχόμενη
κινητικότητα

Κ ιν ητ ι κό τ ητ α ε κ πα ι δ ε υ ο μ έ ν ω ν
Δραστηριότητες

Διάρκεια*

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς δεξιοτήτων

1 έως 10 ημέρες

Βραχυχρόνια μαθησιακή κινητικότητα
σπουδαστών ΕΕΚ

10 έως 89 ημέρες*

Μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα
σπουδαστών ΕΕΚ (ErasmusPro)

90 έως 365 ημέρες

✓ Οι βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες μαθησιακές κινητικότητες σε παρόχους ΕΕΚ ή/και επιχειρήσεις. Έμφαση για εκ μάθηση στο
χώρο εργασίας με τη μορφή τοποθέτησης σε μία επιχείρηση ενώ παράλληλα θα πρέπει να οριστεί ατομικό πρόγραμμα
μάθησης για κάθε συμμετέχοντα.
*Διάρκεια φυσικής κινητικότητας. Οι δραστηριότητες μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες (“blended activities”)
** Για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες η κινητικότητα μπορεί να είναι 2 – 89 ημέρες
Επιλεξιμότητα συμμετεχόντων: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε
επιλέξιμο πρόγραμμα ΑΕΕΚ ή ΣΕΕΚ

Δραστηριότητες (και για τους 2 τύπους σχεδίων)(3/3)
Άλλες Δραστηριότητες
Εισερχόμενη
κινητικότητα

Εξερχόμενη
κινητικότητα

Δραστηριότητα

Διάρκεια

Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες

2 έως 60 ημέρες

Υποδοχή εκπαιδευτικών και
εκπαιδευτών για σκοπούς κατάρτισης

10 έως 365 ημέρες

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

*

• Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάρκεια, ωστόσο μπορούν να μετακινηθούν έως 3 συμμετέχοντες.
Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες:
o μέλη του προσωπικού
o επιλέξιμοι συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες
o εκπαιδευόμενοι σε ErasmusPro

Πώς να στήσετε ένα σχέδιο κινητικότητας
Τι θέλετε να πετύχετε
μέσω του σχεδίου?

•
•
•
•

Ανίχνευση αναγκών προσωπικού και εκπαιδευομένων
Στόχοι πάντα σε συνάρτηση με τις ανάγκες του φορέα
ξεκάθαροι, συγκεκριμένοι, ρεαλιστικοί
Μέσα παρακολούθησης και αξιολόγησης επίτευξης των στόχων

Ποιες δραστηριότητες
θα επιλέξετε?

• Περιεχόμενο, ποιος ο αναμενόμενος αντίκτυπος στους
συμμετέχοντες, τρόποι αξιολόγησης του, τον τρόπο που η
δραστηριότητα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου,
τον τρόπο επιλογής των συμμετεχόντων

Follow up

• Τρόποι αξιοποίησης και ενσωμάτωσης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
• Τρόποι διάδοσης και διάχυσης εντός και εκτός

Πρότυπα Ποιότητας Erasmus
Οι φορείς θα πρέπει να τηρούν τα Πρότυπα Ποιότητας Erasmus
(Erasmus Quality Standards - mobility projects)
• Βασικές αρχές
• Ορθή διαχείριση των δραστηριοτήτων κινητικότητας
• Υποστήριξη συμμετεχόντων
• Πώς να μοιραστείτε την γνώση και τα αποτελέσματα

Για τα Διαπιστευμένα σχέδια…
Οι αιτήσεις δεν έχουν τα ίδια πεδία με τα βραχυπρόθεσμα σχέδια, οι στόχοι είναι προσυμπληρωμένοι. Αλλά θα πρέπει να δηλώσετε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ…
• Σε αυτήν την περίπτωση οι δραστηριότητες που θα δηλώσετε είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί θα
χρησιμοποιηθούν μελλοντικά ως στόχοι υλοποίησης του σχεδίου σας
• Προσπαθήστε να είστε όσο πιο ρεαλιστικοί γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των
αξιολογητών. Εάν έχετε ανοιχτά σχέδια από την προηγούμενη Προγραμματική περίοδο λάβετε
υπόψη σας την υλοποίηση και εκείνων των κινητικοτήτων που ενδεχομένως ως σχέδια έχουν
πάρει παράταση.
• Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε και νέα είδη κινητικοτήτων που αρχικά δεν είχατε
συμπεριλάβει στην αίτηση σας (π.χ κινητικότητα εκπαιδευομένων) για να αυξήσετε τον
αντίκτυπο του σχεδίου σας
• Η ΕΜ ενδέχεται να μειώσει των αριθμό των κινητικοτήτων που ζητάτε
• Η Διαπίστευση σας παρέχει μια μορφή ευελιξίας: μπορείτε κατά την υλοποίηση του σχεδίου να
αλλάξετε τη διάρκεια των κινητικοτήτων και τον αριθμό των συμμετεχόντων αρκεί αυτό να είναι
αιτιολογημένο και να εξυπηρετεί την επίτευξη των στόχων του σχεδίου σας
• Και εδώ Πρότυπα Ποιότητας Erasmus (ειδική ενότητα για τις Κοινοπραξίες)

Πώς θα βρείτε φορείς υποδοχής
EPALE
Erasmus+
Project Results
Platform

Προηγούμενες
συνεργασίες
School
Education
Gateway

eTwinning

Υποβολή Αίτησης

OID –
Organisation
Registration
System

EU Login

Erasmus+ and
European
Solidarity
Platform
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KA121 – VET
KA122 - VET

Κριτήρια Επιλογής Αιτήσεων
oΕπιλεξιμότητα (Eligibility Check)
oExclusion criteria
oDouble funding check - αιτήσεις με ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο που
υποβάλλονται από τον ίδιο ή διαφορετικούς φορείς θα αποκλείονται
oSelection Criteria
o Financial Capacity
o Operational Capacity

oΠ ο ι ό τ ητ α α ίτ η σ η ς ( A wa rd C r i te r i a ) ( μόνο για βραχυπρόθεσμα σχέδια)

Κριτήρια Ποιοτικής Αξιολόγησης
✓τουλάχιστον 60 επί συνόλου 100 βαθμών και
✓τουλάχιστον το ήμισυ της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις
τρεις κατηγορίες κριτηρίων χορήγησης

30

40

30

Συνάφεια

Ποιότητα
σχεδιασμού του

Ποιότητα των
δράσεων

σχεδίου

παρακολούθησης

Ανακοίνωση ΙΚΥ/Εθνικής Μονάδας για τον τομέα της ΕΕΚ
Οδηγός του Προγράμματος Erasmus+

Όλες οι αιτήσεις για σχέδια και διαπίστευση πρέπει να περιέχουν πρωτότυπο
περιεχόμενο που έχει συνταχθεί από τον αιτούντα οργανισμό ή άλλους
οργανισμούς που υποβάλλουν από κοινού αίτηση επιχορήγησης. Κανένας
άλλος οργανισμός ή εξωτερικά άτομα δεν μπορούν να πληρωθούν για τη
σύνταξη της αίτησης

• Δώστε την αίτηση να την διαβάσει κάποιος τρίτος
• Μην αφήσετε την υποβολή για την τελευταία μέρα
• Το DoH το υπογράφει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν έχει
υπογράψει αντίστοιχη δήλωση μέσα σε ένα χρόνο.

Σημείωση για διαπιστευμένους
Το ποσό της επιχορήγησης εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων:
• τον συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό για τους διαπιστευμένους
αιτούντες,
• τις αιτούμενες δραστηριότητες,
• τη βασική και μέγιστη επιχορήγηση,
• Άλλα κριτήρια κατανομής: οικονομικές επιδόσεις, ποιοτικές επιδόσεις,
προτεραιότητες
Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη βασική και τη μέγιστη επιχορήγηση,
τη βαθμολόγηση των κριτηρίων κατανομής, τη στάθμιση κάθε κριτηρίου, τη
μέθοδο κατανομής και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για τα διαπιστευμένα
σχέδια θα δημοσιευθούν από την Εθνική Μονάδα πριν από την καταληκτική
ημερομηνία της πρόσκλησης.

Κατηγορίες Δαπανών – Προϋπολογισμός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑ1-VET
•
•
•
•
•
•
•
•

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ORGANISATIONAL SUPPORT)
ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (COURSE FEES)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (INDIVIDUAL SUPPORT)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (TRAVEL)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ(EXCEPTIONAL COSTS)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΤΑΞΗ ( INCLUSION SUPPORT)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ( LINGUISTIC SUPPORT)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
(PREPARATORY VISITS)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με την οργάνωση, διαχείριση και
υλοποίηση των δραστηριοτήτων
• η αμοιβή του φορέα υποδοχής
• δαπάνες για υπηρεσίες, εξοπλισμό, εργαλεία για εικονικές
κινητικότητες
• η ασφάλιση των συμμετεχόντων
• λειτουργικά έξοδα του φορέα αποστολής σχετικά με το σχέδιο
• δαπάνες για την διάδοση του προγράμματος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
100€
• ανά συμμετέχοντα που θα λάβει μέρος σε δραστηριότητα
κινητικότητας προσωπικού για μαθήματα – σεμινάρια
• ανά προσκεκλημένο εμπειρογνώμονα
• ανά εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτή που υποδέχεται ο φορέας για
σκοπούς κατάρτισης.
• ανά συμμετέχοντα που θα λάβει μέρος σε διαγωνισμούς
δεξιοτήτων ΕΕΚ
350€ ανά συμμετέχοντα (έως 100 συμ/ντες)
200€ ανά συμμετέχοντα (πάνω από 100 συμ/ντες).
Ισχύει για βραχυχρόνιες δραστηριότητες εκπαιδευόμενων και
προσωπικού για παρακολούθηση εργασίας, διδασκαλίας και
κατάρτισης.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
500€
• ανά συμμετέχοντα σε μακροχρόνια μαθησιακή
κινητικότητα (ERASMUS PRO)
• Ανά συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε διεθνή κινητικότητα
(διαπιστευμένα έργα)
Προσοχή: Οι οργανωτικές δαπάνες δεν ισχύουν για τους
συνοδούς καθηγητές

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ (COURSE FEES)
Δαπάνες για την κάλυψη των διδάκτρων - εγγραφής για
συμμετοχή σε σεμινάριο – μαθήματα ( staff)
80€ ανά συμμετέχοντα/ ανά ημέρα, με ανώτατο όριο τα
800€ / 10 ημέρες, ανεξαρτήτως αν η διάρκεια του
σεμιναρίου είναι άνω των 10 ημερών
Παράδειγμα: 1 καθηγητής Χ 15 ημέρες= 800€

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
• δαπάνες διαμονής
• διατροφής
• εσωτερικών μετακινήσεων (μετρό, λεωφορείων, τρένων)
Τα ποσά για τη διαβίωση καθορίζονται βάσει:
➢ Της χώρας προορισμού
➢Της διάρκειας παραμονής των καταρτιζομένων

Ανώτατα Ποσά Διαβίωσης
Προσοχή: Η χρηματοδότηση των συμμετεχόντων της
κατηγορίας εκπαιδευόμενων-Learners είναι διαφορετική
με αυτή της κατηγορίας προσωπικού-staff και των
συνοδών καθηγητών (όπου ισχύει)
Tα ανώτατα ποσά βρίσκονται στον Οδηγό
Προγράμματος Erasmus+ , και στην Εθνική Πρόσκληση
Υποβολής Προτάσεων 2021
• Learners -> 100% του ευρωπαϊκού μέγιστου ποσού
• Staff -> 80% του ευρωπαϊκού μέγιστου ποσού

Δαπάνες διαβίωσης προσωπικού-συνοδών
ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ 1-14 ΗΜΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΩ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (GROUP 1)

144€

101€

ΙΣΠΑΝΙΑ (GROUP 2)

128€

90€

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (GROUP 3)

112€

78€

Π.χ. 1 εκπαιδευτικός θα επιμορφωθεί για 15 ημέρες στην Ισπανία
Υπολογισμός διαβίωσης: 128€ Χ 14ημέρες + 90€ 15η ημέρα =
1.882€

Δαπάνες διαβίωσης εκπαιδευόμενων
ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ 1-14 ΗΜΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ 15-368 ΗΜΕΡΕΣ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (GROUP 1)

120€

84€

ΙΣΠΑΝΙΑ (GROUP 2)

104€

73€

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (GROUP 3)

88€

62€

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
➢Το κόστος μετακίνησης των καταρτιζόμενων από το σημείο
αναχώρησης στο σημείο προορισμού στον φορέα υποδοχής και
επιστροφή.
➢Π ρ ά σ ι ν η μ ε τ α κ ί ν η σ η ορίζεται η μετακίνηση κατά την
οποία χρησιμοποιούνται μέσα μεταφοράς χαμηλών εκπομπών
για το κύριο μέρος της μετακίνησης, όπως λεωφορείο, τρένο ή
η πρακτική του συνεπιβατισμού.
➢διαδικτυακός μετρητής απόστασης (distance calculator) που
διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm

Ποσά ανά διανυόμενη απόσταση:

0-99 χλμ
100-499 χλμ
500-1999 χλμ

ΣΥΝΗΘΗΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
23 €
180 €
275 €

2000- 2999 χλμ

360 €

410 €

3000- 3999 χλμ

530 €

610 €

4000- 7999 χλμ

820 €

-

8000 χλμ- και άνω

1.500 €

-

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

GREEN TRAVEL
210 €
320 €

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΚΑΤ’ΕΞΑΙΡΕΣΗ)
Ειδικές δαπάνες μετακίνησης για ακριβό κόστος ταξιδιού:
Οι αιτούντες οργανισμοί μπορούν να ζητήσουν
χρηματοδοτική ενίσχυση για τις υψηλές δαπάνες
μετακίνησης των συμμετεχόντων από την κατηγορία
προϋπολογισμού «κατ’ εξαίρεση δαπάνες» μέχρι και το
80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Αυτό θα
επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες
οργανισμοί θα μπορούν να αποδείξουν ότι το μοναδιαίο
κόστος ταξιδιού για τον συμμετέχοντα δεν καλύπτει
τουλάχιστον το 70% των πραγματικών δαπανών
μετακίνησης του.

Ειδικές δαπάνες για ακριβό κόστος μετακίνησης
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

• Από Aθήνα Πόρτο, βάσει χιλιομετρικής απόστασης
(distance calculator), ο συμμετέχων δικαιούται 360€
• Έστω ότι η μετακίνηση (π.χ. με αεροπλάνο) στον
φορέα υποδοχής κοστίζει 400€, τότε το 70% τις
τιμής του εισιτηρίου ανέρχεται σε 280€
• Συνεπώς, το κόστος του εισιτηρίου καλύπτεται από
το μοναδιαίο κόστος ταξιδίου, ήτοι τα 360€ (travel
band).

Ειδικές δαπάνες για ακριβό κόστος μετακίνησης
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
• Από Κω
Πόρτο, βάσει χιλιομετρικής
απόστασης (distance calculator), ο συμμετέχων
δικαιούται 360€
• Έστω ότι η μετακίνηση (π.χ. με αεροπλάνο) στον
φορέα υποδοχής κοστίζει 600€, τότε το 70% τις τιμής
του εισιτηρίου ανέρχεται σε 420€
• Επομένως, δύναται να αποδοθεί το 80% των 600€,
ήτοι 480€ από την κατηγορία κατ’ εξαίρεση δαπάνες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΚΑΤ’ΕΞΑΙΡΕΣΗ)
Προσοχή: Αν απονεμηθούν στους αιτούντες
οργανισμούς, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη
υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν τις
συνήθεις δαπάνες μετακίνησης (travel band).
Οι κατ’ εξαίρεση δαπάνες πρέπει να αιτιολογηθούν
και
να
τεκμηριωθούν
αναλυτικά
διότι
χρηματοδοτούνται βάσει πραγματικών δαπανών
(real cost).

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Γλωσσική Υποστήριξη: Δαπάνες για την παροχή
υλικού
εκμάθησης
γλωσσών,
κατάρτιση
συμμετεχόντων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις
γνώσεις τους στην γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν
κατά την διάρκεια της δραστηριότητας

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Γενικός κανόνας: Χρήση της γλωσσικής πλατφόρμας OLS
150€ ανά συμμετέχοντα για γλώσσες
υποστηρίζονται από την πλατφόρμα OLS.

που

Προσοχή: Δεν ισχύει για δραστηριότητες προσωπικού
με διάρκεια κινητικότητας μικρότερη των 31 ημερών

δεν

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
100€ για δαπάνες που αφορούν την διοργάνωση
δραστηριοτήτων κινητικότητας για συμμετέχοντες με
λιγότερες ευκαιρίες (αν ισχύει)
100% των επιλέξιμων δαπανών για πρόσθετες δαπάνες
άμεσα συνδεόμενες με συμμετέχοντες πχ ΑΜΕΑ και των
συνοδών τους (ταξίδι και διαβίωση συνοδού ΑΜΕΑ)
Προσοχή: είναι κατηγορία δαπανών στην οποία απαιτείται πολύ
καλή τεκμηρίωση στην αίτηση διότι χρηματοδοτείται βάσει
πραγματικών δαπανών (real cost).

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Δαπάνες για την κάλυψη μετακίνησης και
διαβίωσης για την συμμετοχή σε
προπαρασκευαστική επίσκεψη
575€ ανά συμμετέχοντα, με ανώτατο όριο των 3
συμμετεχόντων ανά επίσκεψη.
Προσοχή:
Οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος σε
προπαρασκευαστική επίσκεψη δεν αιτούνται
ποσό από τις διαχειριστικές δαπάνες

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Αίτηση Διαπιστευμένων φορέων ΚΑ121 / VET
Συμπλήρωση δαπανών ένταξης – στήριξης, ειδικών
δαπανών,
πράσινης
μετακίνησης
και
προπαρασκευαστικών επισκέψεων
• Αίτηση μη Διαπιστευμένων φορέων ΚΑ122 / VET
Συμπλήρωση οργανωτικών δαπανών, ταξιδιούπράσινης μετακίνησης, ατομικής υποστήριξης,
δαπανών ένταξης – στήριξης, ειδικών δαπανών,
προπαρασκευαστικών επισκέψεων και γλωσσικής
υποστήριξης

ΚΑ1 - VET Team
Θάλεια
Δημητρακά
thdimitraka@iky.gr

Ελίνα Δαγρέ
edagre@iky.gr

Δήμητρα
Δημητρίου
ddimitriou@iky.gr

erasmusplus@iky.gr

