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Δομή του Προγράμματος

Erasmus+
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού από την 1η
Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Το πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα
προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ
άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo
da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα
προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).
Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει επίσης υποστήριξη στον αθλητισμό και ολοκληρώνεται με την ειδική Δράση του Jean Monnet, που ενθαρρύνει τη διδασκαλία,
την έρευνα και τον δημόσιο διάλογο στους τομείς της ιστορίας, της πολιτικής, της οικονομίας και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Α
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙ ΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
, ΕΡΕΥΝ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΘΡ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ στην Ελλάδα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον αθλητισμό.

Βασική Δράση 1
Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων
¢ Κινητικότητα προσωπικού όλων των τομέων (Ακαδημαϊκό και Διοικητικό

προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί,
εκπαιδευτές, άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας)
¢ Κινητικότητα φοιτητών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και
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μαθητευόμενων /εκπαιδευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης
¢ Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
¢ Εθελοντισμός και ανταλλαγές στον τομέα της Νεολαίας

ERASMUS+

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Βασική Δράση 2
Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή
καλών πρακτικών
¢ Στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ οργανισμών Εκπαίδευσης,

Κατάρτισης και Νεολαίας και άλλων σχετικών οργανισμών
¢ Μεγάλης κλίμακας συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης

ή Κατάρτισης και Επιχειρήσεων: Συμμαχίες Γνώσης,
Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων
¢ Ηλεκτρονικές πλατφόρμες: eTwinning, EPALE, EYP, School Education

Gateway
¢ Συνεργασία με χώρες Εταίρους με έμφαση στις γειτονικές χώρες

Βασική Δράση 3
ΕΝΙΣΧΥΣΗ σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής
¢ Προώθηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών/στρατηγικών - υποστήριξη

της «Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού»
¢ Υποστήριξη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της καινοτομίας

και των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων
¢ Υποστήριξη των Ευρωπαϊκών εργαλείων αναγνώρισης
¢ Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων επιχορηγούμενων

δραστηριοτήτων
¢ Υποστήριξη του διαλόγου για θέματα πολιτικής με ενδιαφερόμενα

μέρη, με χώρες Εταίρους και Διεθνείς οργανισμούς

Jean Monnet
Αθλητισμός
Οι τρεις Βασικές Δράσεις του Προγράμματος εφαρμόζονται σε όλους τους Τομείς
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας, με τους ίδιους βασικούς κανόνες εφαρμογής, ανεξαρτήτως τομέα.
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Προϋπολογισμός του Προγράμματος
Συνολικός Προϋπολογισμός: 14.7 δισεκατομμύρια Ευρώ για όλη την περίοδο 2014-2020, για
όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Καινοτομίες του Προγράμματος
Απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής:

α
β

Κοινοί βασικοί κανόνες συμμετοχής για όλους τους
τομείς και ενιαίος Οδηγός

γ
δ
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Μικρότερος αριθμός προσκλήσεων για αιτήσεις
(μια φορά το χρόνο για κάθε Δράση, εκτός από τον
Τομέα της Νεολαίας)

Σχεδόν πλήρης κατάργηση των επιχορηγήσεων με
βάση τα πραγματικά έξοδα - εισαγωγή του «μοναδιαίου κόστους» σχεδόν για όλες τις κατηγορίες εξόδων

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης - κατάργηση
της υποβολής εντύπων - αιτήσεις φιλικές
προς τον χρήστη

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Συμμετέχουσες Χώρες
Οι επιλέξιμες χώρες στο Πρόγραμμα Erasmus+
χωρίζονται σε δύο ομάδες:
Ι) Οι Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (Programme Countries)
Οι ακόλουθες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των υπερπόντιων χωρών και των περιοχών των χωρών κρατών μελών της ΕΕ, μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του Erasmus+:
• Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
• Χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ΠΓΔΜ, Λιχτενστάιν, Τουρκία,
Ισλανδία, Νορβηγία
ΙΙ) Οι Χώρες Εταίροι (Partner Countries)
Οι ακόλουθες χώρες μπορούν να λάβουν μέρος σε ορισμένες δράσεις στο πλαίσιο του
Erasmus+, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια αυτά μπορείτε να αναζητήσετε στον Οδηγό του Προγράμματος
στο www.iky.gr.
ü Γειτονικές Χώρες Εταίροι της ΕΕ (Partner Countries Neighbouring EU)
ü Ανατολικές Χώρες: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία
ü Χώρες της νότιας Μεσογείου: Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία, Τυνησία
ü Χώρες Δυτικών Βαλκανίων: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Σερβία
ü Άλλες Χώρες: Ρωσική Ομοσπονδία, Ελβετία*
H Ελβετία συμμετέχει ως Χώρα Εταίρος (Partner Country) στο πλαίσιο του Erasmus+ 2014.

ü Άλλες Χώρες Εταίροι (Other Partner Countries)
Όλες οι άλλες χώρες στον κόσμο, είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε ορισμένες ενέργειες,
στο πλαίσιο του Erasmus+, υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
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Βασική Δράση 1:
Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων
Περιγραφή
Η μαθησιακή κινητικότητα ατόμων αποτελεί τη βασική δράση του προγράμματος Erasmus+, σκοπός της οποίας είναι να παρέχει ατομικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής πείρας και εθελοντικής εργασίας
στο εξωτερικό.
Αν και η κινητικότητα στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 (ΒΔ1) μπορεί να πραγματοποιείται σε ατομικό επίπεδο, φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από
ιδρύματα / οργανισμούς / φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με νομικό
καθεστώς και νομική οντότητα.
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Από τη ΒΔ1 μπορούν να επωφεληθούν οι ακόλουθες ομάδες
δικαιούχων που σχετίζονται με ιδρύματα/οργανισμούς/φορείς
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας:
Μαθητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Σπουδαστές ΙΕΚ,

άτομα σε καθεστώς μαθητείας, άτομα σε συνεχιζόμενη
επαγγελματική κατάρτιση
Προσωπικό: εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, υπεύθυνοι διαχεί-

ρισης ανθρώπινου δυναμικού και άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, Ακαδημαϊκό και Διοικητικό
προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
Φοιτητές: Φοιτητές Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

(περιλαμβανομένων των φοιτητών που φοιτούν σε Κοινό
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) καθώς επίσης και
απόφοιτοι για πρακτική άσκηση κατά τον πρώτο χρόνο της
αποφοίτησής τους
Νέοι από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), τοπικούς φο-

ρείς και άτυπες ομάδες για εθελοντισμό και ανταλλαγές νέων
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: Θα μπορούν να επωφεληθούν από

εγγυημένο δάνειο για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους
Η επιχορήγηση στο πλαίσιο της ΒΔ1 καλύπτει:
Δαπάνες ταξιδιού
Ατομικές δαπάνες διαβίωσης
Οργανωτικές δαπάνες
Γλωσσική υποστήριξη
Δίδακτρα (όπου ισχύει)
Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατ’ εξαίρεση (όπου ισχύει)
Δαπάνες για Άτομα με αναπηρίες

Η ΒΔ1 υποστηρίζει αποκεντρωμένες δράσεις, των οποίων η
διαχείριση γίνεται από τις Εθνικές Μονάδες των χωρών του
Προγράμματος και κεντρικές δράσεις, των οποίων η διαχείριση γίνεται από την Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της ΕΕ (EACEA).
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Αποκεντρωμένες Δράσεις
(υποβολή αίτησης στην Εθνική Μονάδα)

Σχέδια Κινητικότητας (Mobility Projects)
Ανάλογα με τον τομέα τους, οι οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται
στον τομέα της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της
νεολαίας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση της
κινητικότητας μεταξύ του οργανισμού τους και άλλων παρόμοιων
οργανισμών του εξωτερικού, που ανήκουν σε συναφείς κλάδους.
Ένα σχέδιο κινητικότητας ενός ιδρύματος / οργανισμού / φορέα μπορεί
να διαρκέσει από 1 έως και 2 χρόνια.
Συγκεκριμένα παρέχονται οι δυνατότητες για:
 Σχολική Εκπαίδευση
 Ανώτατη Εκπαίδευση
 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 Εκπαίδευση Ενηλίκων
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Δράση «μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης» προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων να
βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα. Οι συμμετέχοντες μέσω των
δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας έχουν τη
δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους σε
αναφορά με το Σχέδιο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν
το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα να υποβληθεί αίτηση και από συντονιστή μιας
εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας. Οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
οι Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ως συντονιστές κοινοπραξιών σχολείων (Consortium leaders) της περιφέρειας ευθύνης τους.
Μια κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 οργανισμούς (το συντονιστή και τουλάχιστον δύο σχολεία που πρέπει να συνδέονται οργανωτικά με τον
οργανισμό που ενεργεί ως συντονιστής της κοινοπραξίας).
Κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού για:
 διδασκαλία σε συνεργαζόμενο σχολείο του εξωτερικού
 συμμετοχή σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης
 παρακολούθηση εργασίας σε συνεργαζόμενο σχολείο του εξωτερικού ή άλλο
οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης
Η διάρκεια όλων των πιο πάνω τύπων κινητικότητας μπορεί να κυμανθεί από
2 ημέρες μέχρι 2 μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδιού).
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+ είναι να τους έχει απονεμηθεί
από την ΕΕ ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2014-2020.
Η Δράση του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
συνδέεται άρρηκτα με το πρόγραμμα Erasmus και επιχορηγεί την κινητικότητα
φοιτητών και προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Χώρες
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Λόγω της μεγάλης αναγνωρισιμότητας του
προγράμματος Erasmus, έδωσε το όνομά του στο νέο πρόγραμμα Erasmus+.
Ι) Κινητικότητα φοιτητών:
Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους
τους κύκλους σπουδών, συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών.
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι
απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στο πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο
των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών (για τα τετραετούς φοίτησης τμήματα), κατά τη
διάρκεια του οποίου αιτούνται.
Σημειώνεται ότι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα!
Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο
όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, συνυπολογίζοντας στο διάστημα αυτό τη
διάρκεια της προηγούμενης μετακίνησης.
Η διάρκεια της κινητικότητας για σπουδές μπορεί να είναι από 3 μέχρι 12 μήνες,
ενώ για πρακτική άσκηση από 2 μέχρι 12 μήνες.

ΙΙ) Κινητικότητα προσωπικού:
ü Ακαδημαϊκό προσωπικό: για διδασκαλία σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού (ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, ή για
μικρότερη διάρκεια κινητικότητας)
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ü Προσκεκλημένο προσωπικό από επιχειρήσεις του εξωτερικού για διδασκαλία
σε Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης
ü Ακαδημαϊκό και άλλο προσωπικό: για επιμόρφωση μέσω της συμμετοχής σε
δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια) ή
της παρακολούθησης εργασίας σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, ή άλλο σχετικό οργανισμό του εξωτερικού

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1

Η διάρκεια της κινητικότητας προσωπικού μπορεί να κυμανθεί από 2 ημέρες μέχρι
2 μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδιού).

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+:
Ευκαιρίες μετακίνησης για φοιτητές και
προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
σε όλο τον κόσμο!
Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του προγράμματος
Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα, παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές και προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, να μετακινηθούν σε χώρες Εταίρους για σπουδές, διδασκαλία και επιμόρφωση.
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος
Erasmus+ στην Ελλάδα, είναι επιφορτισμένο με την υλοποίηση και διάδοση των δράσεων
της Διεθνούς Κινητικότητας σε συνεργασία με τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
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EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
H Δράση αναδεικνύει ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων,
των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή μαθητεύουν σε
φορείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της αγοράς εργασίας
γενικότερα. Τα σχέδια προωθούν δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας με
σκοπό την ενίσχυση της σύνδεσης της Επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας, την κατάρτιση, τη μαθητεία, την πρακτική άσκηση, σε φορείς υποδοχής
που εδρεύουν σε χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν
στο πρόγραμμα.

Ι) Κινητικότητα εκπαιδευομένων
ü μαθητές Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ü εκπαιδευόμενοι σε συστήματα μαθητείας
ü σπουδαστές ΙΕΚ
ü καταρτιζόμενοι σε καθεστώς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης
Η διάρκεια αυτής της κινητικότητας μπορεί να είναι από 2 εβδομάδες μέχρι 12 μήνες.

ΙΙ) Κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού Οργανισμών ή
επιχειρήσεων
14

ü για διδασκαλία ή παροχή κατάρτισης σε συνεργαζόμενο οργανισμό στο εξωτερικό
ü για κατάρτιση μέσω τοποθέτησης ή παρακολούθησης εργασίας σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή άλλους οργανισμούς του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας
Η διάρκεια της κινητικότητας προσωπικού μπορεί να κυμανθεί από 2 ημέρες μέχρι 2
μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδιού).

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Χάρτης Κινητικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης
Στο πλαίσιο του Erasmus+ εγκαινιάζεται από το 2015 ο Χάρτης Κινητικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Η απόκτηση του Χάρτη από φορείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης συνιστά πιστοποίηση της επάρκειάς τους στην υλοποίηση υποδειγματικών σχεδίων Κινητικότητας. Οι εν λόγω φορείς θα
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης για τη Δράση ΒΔ1/Μαθησιακή Κινητικότητα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε αρκετά απλουστευμένη μορφή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Η Δράση κινητικότητας προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων προσφέρει την ευκαιρία στο
προσωπικό φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων να βελτιώσει τις βασικές ικανότητες και δεξιότητές του μέσα από δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας. Οι δραστηριότητες αυτές
σκοπό έχουν τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης κάθε τύπου και την
συσχέτισή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας εν γένει.

Κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων για:
ü διδασκαλία σε συνεργαζόμενο οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων του εξωτερικού
ü συμμετοχή σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης
ü παρακολούθηση εργασίας σε συνεργαζόμενο οργανισμό του εξωτερικού που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων
Η διάρκεια όλων των πιο πάνω τύπων κινητικότητας μπορεί να κυμανθεί από 2 ημέρες μέχρι
2 μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδιού).

Υποβολή αιτήσεων ΒΔ1
φορείς πρέπει να υποβάΤα ιδρύματα/οργανισμοί/
κτρονικά, δηλώνοντας την
λουν την αίτηση τους ηλε
απευθύνεται, με βάση
Εθνική Μονάδα στην οποία
υ τους, πριν την καταλητο περιεχόμενο του σχεδίο
αυτή ορίζεται κάθε χρόνο
κτική ημερομηνία, όπως
οπή (συνήθως μέσα στο
από την Ευρωπαϊκή Επιτρ
ορούν να υποβάλουν οι
Φεβρουάριο). Αιτήσεις μπ
σύμπραξη με άλλους συοργανισμοί αυτόνομα ή σε
ρας τους, με εξαίρεση τις
ναφείς οργανισμούς της χώ
σχολική εκπαίδευση.
αιτήσεις που αφορούν τη
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Κεντρικές Δράσεις

(υποβολή αίτησης στην Εκτελεστική Υπηρεσία
EACEA, στις Βρυξέλλες)
Φοιτητικά δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ προβλέπει τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής σε όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν έναν πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών
σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η χώρα στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν οι φοιτητές δεν θα πρέπει να είναι η χώρα κατοικίας τους ή η χώρα στην οποία απέκτησαν βασικό τίτλο σπουδών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν δάνειο ύψους μέχρι 12.000 Ευρώ για παρακολούθηση
προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ενός έτους και 18.000 Ευρώ για παρακολούθηση διετούς προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία σχετικά με τη δράση «Erasmus+ Master Loans» θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ www.iky.gr.

Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών (Erasmus Mundus Joint Master Degrees)
Τα Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών αποτελούν μετεξέλιξη των
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Erasmus Mundus (EMMCs). Είναι ολοκληρωμένα διεθνή
προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου 60, 90 ή 120 πιστωτικών μονάδων ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων), που υλοποιούνται από διεθνείς Ομίλους
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και -κατά περίπτωση- από άλλους εκπαιδευτικούς και/ή
μη-εκπαιδευτικούς φορείς εταίρους με ιδιαίτερη εμπειρία και ενδιαφέρον στα πεδία σπουδών/
επαγγελματικούς τομείς που καλύπτονται από το κοινό πρόγραμμα.
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ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ERASMUS MUNDUS ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ;
Τα Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών επιδιώκουν:
• να προάγουν την ποιότητα της εκπαίδευσης, την καινοτομία, την αριστεία και τη διεθνοποίηση στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης
• να ενισχύσουν την ποιότητα και την ελκυστικότητα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και να υποστηρίξουν την εξωτερική δράση της ΕΕ στον τομέα
της Ανώτατης Εκπαίδευσης, προσφέροντας πλήρεις υποτροφίες στους καλύτερους μεταπτυχιακούς φοιτητές παγκοσμίως
• να βελτιώσουν το επίπεδο των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών και ειδικότερα τη συνάφεια τους με την αγορά
εργασίας μέσω της αυξημένης συμμετοχής εργοδοτών
ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ;
Οι δραστηριότητες για τις οποίες θα παρέχεται χρηματοδότηση στο πλαίσιο
αυτής της δράσης είναι οι εξής:
• η διαμόρφωση ενός Erasmus Mundus Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που αντιστοιχεί σε 60, 90 ή 120 ECTS και διοργανώνεται μέσω ενός διεθνικού Ομίλου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με συμμετοχή προσκεκλημένων ακαδημαϊκών (επισκεπτών
καθηγητών) με σκοπό τη διδασκαλία, την κατάρτιση ή/και ερευνητικές διαδικασίες
• η παροχή υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές παγκοσμίως, για
τη συμμετοχή τους σε κάποιο από τα Erasmus Mundus Κοινά
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

ΙΑ
∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
, ΕΡΕΥ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΘΡ
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Βασική Δράση 2:
Συνεργασία για Καινοτομία και
Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών
Περιγραφή
Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) του Προγράμματος Erasmus+ στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού
αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Σε συστημικό επίπεδο,
στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και η ενίσχυση της ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αφορούν στους εν
λόγω τομείς.
Η Δράση επιχορηγεί σχέδια συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/οργανισμών/φορέων από διάφορες συμμετέχουσες χώρες, τα οποία επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν με θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να ανταλλάξουν καινοτόμες πρακτικές. Στο πλαίσιο της ΒΔ2 υποστηρίζονται:
¢

¢

¢

¢
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ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2

Στρατηγικές Συμπράξεις στους τομείς της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας
Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances), στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Sector Skill Alliances), στον τομέα της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building), στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Νεολαίας

Όπως και η ΒΔ1, η ΒΔ2 υποστηρίζει αποκεντρωμένες δράσεις, των οποίων
η διαχείριση γίνεται από τις Εθνικές Μονάδες των χωρών του Προγράμματος
και κεντρικές δράσεις, των οποίων η διαχείριση γίνεται από την Εκτελεστική
Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της ΕΕ
(EACEA).

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Αποκεντρωμένες Δράσεις
(υποβολή αίτησης στην Εθνική Μονάδα)
Στρατηγικές Συμπράξεις
Οι στρατηγικές συμπράξεις αποσκοπούν στη στήριξη της ανάπτυξης, της μεταφοράς και/ή
της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών, καθώς και στην υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών
που προωθούν τη συνεργασία, τη μάθηση από ομότιμους και την ανταλλαγή εμπειριών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ανάλογα με τους στόχους και τη σύνθεση της στρατηγικής σύμπραξης, τα σχέδια μπορούν
να είναι δύο τύπων:
• Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία:
Τα σχέδια αναμένεται να αναπτύσουν καινοτόμα προϊόντα, ή/και να προβαίνουν σε εντατικές δραστηριότητες διάχυσης και διάδοσης των υφιστάμενων και των καινοτόμων
προϊόντων και ιδεών που θα παράγονται.
• Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών:
Ο πρωταρχικός στόχος είναι να επιτρέπει στους οργανισμούς να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, να μοιράζονται και να ανταλλάζουν/υποστηρίζουν ιδέες, πρακτικές και μεθόδους.
Αυτός ο τύπος Σύμπραξης δεν υποστηρίζεται από το πεδίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Δομή των Στρατηγικών Συμπράξεων
Για να είναι επιλέξιμη μια Στρατηγική Σύμπραξη απαιτείται η εμπλοκή τριών τουλάχιστον
οργανισμών/ιδρυμάτων/φορέων από τρεις διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα. Η συμμετοχή ιδρυμάτων/οργανισμών/φορέων από χώρες εταίρους επιτρέπεται αν η συμμετοχή τους κριθεί ότι θα προσφέρει αξία στη σύμπραξη.
Οι μόνες περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορούν να εμπλακούν κατ’ ελάχιστο 2 οργανισμοί
είναι οι ακόλουθες:
• Στρατηγικές Συμπράξεις οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο σχολεία
• Στρατηγικές Συμπράξεις οι οποίες προωθούν τη συνεργασία μεταξύ τοπικών ή περιφερειακών εκπαιδευτικών αρχών (2 περιφέρειες από 2 τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που
περιλαμβάνουν δυο τοπικές/ περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές
Τα ανωτέρω δυο είδη Στρατηγικών Συμπράξεων στοχεύουν αποκλειστικά στην ανταλλαγή
καλών πρακτικών.
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Δραστηριότητες
Σε όλη τη διάρκεια ενός σχεδίου και αναλόγως με τον τύπο της Στρατηγικής
Σύμπραξης, τα σχέδια μπορούν να καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων,
στις οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων:
¢

δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ των οργανισμών, τη δοκιμή ή/και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

¢

δραστηριότητες που διευκολύνουν την αναγνώριση και την πιστοποίηση των
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω τυπικής,
μη τυπικής και άτυπης μάθησης

¢

δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών αρχών με σκοπό την
προώθηση της ανάπτυξης των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας και την ενσωμάτωσή τους στις δράσεις της τοπικής και περιφερειακής
ανάπτυξης

¢

δραστηριότητες για τη στήριξη εκπαιδευομένων με αναπηρίες με στόχο την ολοκλήρωση των κύκλων εκπαίδευσης και τη διευκόλυνση της μετάβασής τους στην
αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του διαχωρισμού
και των διακρίσεων στην εκπαίδευση όσον αφορά τις περιθωριοποιημένες κοινότητες

¢

δραστηριότητες για την καλύτερη προετοιμασία και διάθεση των επαγγελματιών
εκπαίδευσης και κατάρτισης για την αντιμετώπιση προκλήσεων που αφορούν
στην ισότητα, στην ποικιλομορφία και στην ένταξη στο μαθησιακό περιβάλλον

¢

δραστηριότητες για την προώθηση της ένταξης των προσφύγων, των αιτούντων
άσυλο και των νεοαφιχθέντων μεταναστών και δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κρίση των προσφύγων στην Ευρώπη

¢

διακρατικές πρωτοβουλίες που προωθούν το επιχειρηματικό πνεύμα και τις επιχειρηματικές δεξιότητες ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την
επιχειρηματικότητα (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας)
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Διάρκεια - Χρηματοδότηση
Η διάρκεια των Συμπράξεων είναι από 12 έως 36 μήνες για τον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης 450.000 Ευρώ για τα τρια έτη.
Οι Στρατηγικές Συμπράξεις μπορούν είτε να υποστηρίζουν την Καινοτομία είτε την
Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών.
ü Διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος: μοναδιαίο κόστος ανά Ίδρυμα/
Οργανισμό/Φορέα ανά μήνα (το συντονιστικό ίδρυμα δικαιούται διπλάσιο ποσό
από τους εταίρους) με μέγιστο συνολικό ποσό ανά Σύμπραξη, για τη διαχείριση
σχεδίου, τοπικές δραστηριότητες του σχεδίου, πληροφόρηση, προώθηση και διάδοση του σχεδίου κλπ.
ü Συμμετοχή σε συντονιστικές συναντήσεις: για σκοπούς υλοποίησης του σχεδίου.
Μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα, με μέγιστο συνολικό ποσό ανά Σύμπραξη.
Προβλέπονται δύο ποσά, ένα για μικρές αποστάσεις, κάτω των 2000km, και μεγαλύτερο ποσό για μεγαλύτερες αποστάσεις.
ü Παραγωγή πνευματικών προϊόντων: επιχορήγηση για αμοιβή προσωπικού που
θα τα αναπτύξει (μοναδιαίο ημερήσιο κόστος ανά κατηγορία προσωπικού), όπως
για παράδειγμα αναλυτικά προγράμματα, παιδαγωγικό υλικό, Open Educational
Resources, IT tools, αναλύσεις, μελέτες, πρακτικές συνεργατικής μάθησης κλπ.
ü Πολλαπλασιαστικές δράσεις (συνέδρια/σεμινάρια/εκδηλώσεις): μοναδιαίο κόστος για την οργάνωση των εκδηλώσεων, με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων. Αποσκοπούν στη διάδοση των πνευματικών προϊόντων.
ü Διεθνικές δραστηριότητες Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης (μικρής ή μεγάλης διάρκειας κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού στο πλαίσιο της
Σύμπραξης, για την προώθηση των στόχων της): μοναδιαίο κόστος για ταξίδι με
βάση την απόσταση και για διατροφή ανά συμμετέχοντα με βάση τη διάρκεια.
ü Γλωσσική προετοιμασία για μεγάλης διάρκειας κινητικότητα εκπαιδευομένων
και προσωπικού: Μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα
ü Ειδικές δαπάνες (Exceptional costs): Συγχρηματοδότηση δαπανών που σχετίζονται με υπεργολαβίες και αγορά ειδικού εξοπλισμού απαραίτητου για την υλοποίηση του σχεδίου.
ü Υποστήριξη της συμμετοχής ατόμων με αναπηρίες.
Τα Σχέδια Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών δεν περιλαμβάνουν την παραγωγή πνευματικών
προϊόντων, ως εκ τούτου οι κατηγορίες για πνευματικά προϊόντα και για πολλαπλασιαστικές
δράσεις δεν υποστηρίζονται.
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Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;
Δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της Νεολαίας ή σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς καθώς επίσης και
οργανισμοί που ενεργοποιούνται διατομεακά. Για παράδειγμα, τέτοιοι οργανισμοί θα μπορούσε να είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης
Σχολεία / ινστιτούτα / εκπαιδευτικά κέντρα οποιασδήποτε βαθμίδας
Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
Δημόσιες, ιδιωτικές, μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις
Δημόσιοι φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
Κοινωνικοί εταίροι ή άλλοι εκπρόσωποι εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων και
Υπουργείων Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ερευνητικά ιδρύματα
Πολιτιστικοί οργανισμοί, βιβλιοθήκες, μουσεία
Υπηρεσίες συμβουλευτικής και πληροφόρησης
Φορείς που επικυρώνουν τη γνώση και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω άτυπης ή
μη τυπικής μάθησης
Μη-κυβερνητικοί οργανισμοί που ασχολούνται με θέματα νεολαίας
Ανεπίσημες ομάδες νέων (ομάδες νέων ενεργών στον τομέα της νεολαίας αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο ενός οργανισμού νεολαίας)

Υποβολή αιτήσεων ΒΔ2
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Κεντρικές Δράσεις

(υποβολή αίτησης στην Εκτελεστική
Υπηρεσία EACEA, στις Βρυξέλλες)
Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances)
Οι Συμμαχίες Γνώσης στοχεύουν στη συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και του ευρύτερου κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος
για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και πολυθεματικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη μάθηση, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση της
ανταλλαγής και της συνδημιουργίας γνώσης.
Για κάθε Συμμαχία Γνώσης απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 6 ιδρυμάτων/οργανισμών από 3 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Η αίτηση υποβάλλεται από ίδρυμα/
οργανισμό χώρας του Προγράμματος. Οργανισμοί από χώρες εταίρους είναι δυνατόν
να συμμετέχουν αν θα προσθέσουν αξία στο σχέδιο. Για τη διασφάλιση της ισότιμης
συμμετοχής των δύο μερών, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 2 Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και 2 επιχειρήσεων.
Η διάρκεια τέτοιων σχεδίων είναι 2 ή 3 χρόνια. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για 2
χρόνια είναι 700.000 Ευρώ ενώ για 3 χρόνια 1.000.000 Ευρώ. Η επιχορήγηση καλύπτει έξοδα υλοποίησης του σχεδίου, που αφορά το κόστος προσωπικού για όλες τις
δραστηριότητες του σχεδίου, όπως έξοδα διαχείρισης, συμμετοχή σε συντονιστικές
συναντήσεις, παραγωγή αποτελεσμάτων, έξοδα διάδοσης κλπ.
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Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Sector Skill Alliances)
Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων είναι διακρατικά σχέδια. Εντοπίζουν
αναδυόμενες ανάγκες ή αξιοποιούν τις υφιστάμενες ανάγκες σε σχέση με
τις δεξιότητες σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό τομέα. Ακόμα, σε συνδυασμό
ή εναλλακτικά, μπορεί να μεταφράζουν αυτές τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα απαντά σε αυτές.
Τα σχέδια μπορούν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους κάνοντας αίτηση σε μία από τις
παρακάτω κατηγορίες (Lots). Οι αιτούντες οργανισμοί δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν
και στις δύο κατηγορίες την ίδια περίοδο.

Κατηγορία 1
Lot 1

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την αναγνώριση αναγκών λειτουργούν σε
τομεακό επίπεδο με σκοπό να παράσχουν καθαρά και λεπτομερή στοιχεία για το ποιες
είναι οι ανάγκες και τα κενά. Αυτό κάνει δυνατή την αντιμετώπιση αυτών των κενών
μέσω της παροχής κατάρτισης, είτε πρόκειται να γίνει μέσω της εκμάθησης στο χώρο
εργασίας (work based learning) (κατηγορία 2- Lot 2) είτε άλλης εκπαίδευσης και
κατάρτισης.

Κατηγορία 2
Lot 2

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων, για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία παραδοτέων
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, λειτουργούν στο σχεδιασμό και τη
δημουργία παραδοτέων κοινού περιεχομένου για επαγγελματικά προγράμματα, για
ένα ή διάφορα συναφή επαγγέλματα, σε ένα τομέα, όπως επίσης και στις μεθοδολογίες
διδασκαλίας και κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση στο χώρο εργασίας ώστε να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας.
Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων της κατηγορίας 2- Lot 2 απαιτούν την ευρεία εφαρμογή μέσων και εργαλείων της ΕΕ όπως είναι τα EQF, ECVET, EQAVET.

Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για τομεακές συμμαχίες κατηγορία 1 - LOT 1
για την ανάγκη αναγνώρισης δεξιοτήτων (2 ή 3 έτη): 500.000 Ευρώ
Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την
κατηγορία 2 - LOT 2 σχεδιασμός και παραγωγή παραδοτέων ΕΕΚ (3 έτη): 1.400.000 Ευρώ
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Ανάπτυξη Ικανοτήτων (Capacity Building)
στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
H Δράση αυτή θεωρείται διάδοχος των προγραμμάτων
Tempus, Alpha και Edulink και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό
των συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των Χωρών Εταίρων.
Επιχορηγούνται δύο ειδών σχέδια.
 Κοινά Σχέδια (Joint Projects):
Σκοπός των σχεδίων αυτών είναι να υποστηρίξουν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό, τη διάδοση νέων
προγραμμάτων σπουδών και μεθοδολογιών διδασκαλίας καθώς και να
ενισχύσουν τη διασφάλιση της ποιότητας και της διακυβέρνησης των
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών εταίρων
 Διαρθρωτικά Σχέδια (Structural Projects):
Σκοπός των σχεδίων αυτών είναι να συμβάλουν στην ανάπτυξη και τη
μεταρρύθμιση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και των συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους
Τα σχέδια θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον 3 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από 3 διαφορετικές χώρες του προγράμματος καθώς και
2 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά χώρα εταίρο που συμμετέχει στο
σχέδιο. Η διάρκεια των σχεδίων είναι 2 ή 3 χρόνια.
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Βασική Δράση 3:
Ενίσχυση σε θέματα
μεταρρυθμίσεων πολιτικής
Περιγραφή
Η Βασική Δράση 3 (ΒΔ3) υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της ΕΕ 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η οποία υποστηρίζεται στα πλαίσια της Δράσης αυτής, περιλαμβάνει συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης
πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας στα πλαίσια του Διαρθρωμένου Διαλόγου.
Σημειώνεται ότι κάτω από τη ΒΔ3 καλύπτονται αρκετές άλλες δράσεις που
υποστηρίζουν μεταρρυθμίσεις πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, οι οποίες είτε υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε τυγχάνουν διαχείρισης από την Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης,
Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της ΕΕ (EACEA).

Αποκεντρωμένη Δράση - Διαρθρωμένος
Διάλογος για τη Νεολαία με υπεύθυνους
σε θέματα χάραξης πολιτικής
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Jean Monnet
Οι Δραστηριότητες Jean Monnet, μετεξέλιξη του προγράμματος Jean Monnet
που ξεκίνησε το 1989, στοχεύουν στην προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών παγκοσμίως. Οι ευρωπαϊκές σπουδές περιλαμβάνουν τη μελέτη της Ευρώπης στο σύνολό της, με
ιδιαίτερη έμφαση στις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της διαδικασίας της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Εκτός των άλλων, οι εν λόγω δραστηριότητες αποσκοπούν στην προαγωγή
του διαλόγου ανάμεσα στους εκπροσώπους του ακαδημαϊκού χώρου και τους
υπεύθυνους φορείς για τη χάραξη πολιτικής.
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Οι δράσεις που επιχορηγούνται στο πλαίσιο του Jean Monnet, με τα
χαρακτηριστικά τους είναι οι εξής:

¢ Ενότητες Jean Monnet
¢ Έδρες Jean Monnet
¢ Κέντρα Αριστείας Jean Monnet
¢ Στήριξη Jean Monnet σε Ενώσεις
¢ Δίκτυα Jean Monnet
¢ Σχέδια Jean Monnet

i
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Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Οργανώσεις και Ενώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν
να υποβάλουν αίτηση για τις Δραστηριότητες Jean Monnet. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και διαχειρίζονται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες Jean Monnet, παρακαλούμε
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/education/
opportunities/jean-monnet/index_en.htm ή συμβουλευτείτε τον οδηγό του προγράμματος
Erasmus+.
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Αθλητισμός
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, υποστηρίζονται οι ακόλουθες δράσεις που υλοποιούνται
στον τομέα του αθλητισμού:
 Συμπράξεις συνεργασίας
 Μικρές συμπράξεις συνεργασίας
 Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Οι εν λόγω δράσεις υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε απευθείας είτε
μέσω του εκτελεστικού οργανισμού.
Εργαλείο εξεύρεσης εταίρων: https://sporttool.teamwork.fr

Μη κερδοσκοπικές Ευρωπαϊκές Αθλητικές Διοργανώσεις
Δικαιούχοι οργανισμοί για τη Δράση αυτή είναι Δημόσιοι φορείς και μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί που
δραστηριοποιούνται στον τομέα του Αθλητισμού, από οποιαδήποτε χώρα του Προγράμματος.
Επιλέξιμες δραστηριότητες στα πλαίσια της Δράσης είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:
 διοργάνωση της Αθλητικής δραστηριότητας
 διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης για αθλητές, προπονητές και εθελοντές που σχετίζονται με
την Αθλητική εκδήλωση
 διοργάνωση παράπλευρων δραστηριοτήτων (συνέδρια, σεμινάρια κλπ.)
 δραστηριότητες αξιολόγησης, προγραμματισμός μελλοντικών σχεδίων
Για να είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση μια αθλητική διοργάνωση πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον
12 χώρες του Προγράμματος.
Η επιχορήγηση καλύπτει μέχρι και 80% των συνολικών εξόδων, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα
300.000 Ευρώ για ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας αθλητισμού και 500.000 Ευρώ για ευρωπαϊκές
αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν σχετίζονται με την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού. Επιλέξιμα έξοδα είναι όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου, όπως κόστος προσωπικού, ταξιδιωτικά έξοδα, κόστος εξοπλισμού, αναλώσιμα,
υπεργολαβίες, έμμεσα έξοδα κλπ.
Η διάρκεια του σχεδίου μπορεί να είναι μέχρι ένα χρόνο, από την προετοιμασία μέχρι το τέλος των
δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν (αξιολόγηση κλπ.).
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ERASMUS+

Συμπράξεις Συνεργασίας
Δικαιούχοι οργανισμοί για συμμετοχή στις Συμπράξεις είναι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί
και Δημόσιοι φορείς του Τομέα του Αθλητισμού, από οποιαδήποτε χώρα του Προγράμματος
ή οποιαδήποτε χώρα εταίρο, από όλο τον κόσμο.
Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί
 ένας δημόσιος φορέας αρμόδιος για τον αθλητισμό σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό
επίπεδο
 μια εθνική ολυμπιακή επιτροπή ή εθνική αθλητική ομοσπονδία
 μια αθλητική οργάνωση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο
 ένας εθνικός αθλητικός σύνδεσμος
 ένας αθλητικός όμιλος
 μια οργάνωση ή σωματείο εκπροσώπησης αθλητών
 μια οργάνωση ή ένα σωματείο εκπροσώπησης επαγγελματιών και εθελοντών στον τομέα του αθλητισμού (όπως προπονητές, μάνατζερ, κ.ά.)
 μια οργάνωση που εκπροσωπεί το κίνημα «Αθλητισμός για όλους»
 μια οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της προώθησης της σωματικής άσκησης
 μια οργάνωση που εκπροσωπεί τον κλάδο της ενεργητικής αναψυχής
 μια οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της
νεολαίας
Αριθμός και προφίλ συμμετεχόντων οργανισμών
Πέντε οργανισμοί από πέντε διαφορετικές χώρες του προγράμματος.
Διάρκεια σχεδίου
Συμπράξεις συνεργασίας που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του
έτους (και σχετίζονται με την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού 2016): ανώτατη διάρκεια
18 μήνες
 Συμπράξεις συνεργασίας που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του
έτους (και δεν σχετίζονται με την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού 2016): από 12 έως
36 μήνες
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Επιχορήγηση:
Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 400.000 Ευρώ.
Δραστηριότητες που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, μέγιστο ποσό
επιχορήγησης: 150.000 Ευρώ.
Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης: 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας
Οι Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας θα προσφέρουν την ευκαιρία να εισάγουν, να υλοποιήσουν και να μεταφέρουν καινοτόμες πρακτικές σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα μεταξύ διαφόρων οργανισμών συμπεριλαμβάνοντας πιο συγκεκριμένα, δημόσιες αρχές σε τοπικά, περιφερειακά και εθνικά επίπεδα, αθλητικούς οργανισμούς,
οργανισμούς σχετικούς με τον αθλητισμό και εκπαιδευτικούς φορείς.
Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί
 ένας δημόσιος φορέας αρμόδιος για τον αθλητισμό σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 μια εθνική ολυμπιακή επιτροπή ή εθνική αθλητική ομοσπονδία
 ένας αθλητικός οργανισμός σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο
 ένας εθνικός αθλητικός σύνδεσμος
 ένας αθλητικός όμιλος
 μια οργάνωση ή σωματείο εκπροσώπησης αθλητών
 μια οργάνωση ή σωματεία εκπροσώπησης επαγγελματιών και εθελοντών στον τομέα του αθλητισμού (όπως προπονητές, μάνατζερ, κ.ά.)
 μια οργάνωση που εκπροσωπεί το κίνημα «Αθλητισμός για όλους»
 μια οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της προώθησης της σωματικής δραστηριότητας
 μια οργάνωση που εκπροσωπεί τον κλάδο της ενεργητικής αναψυχής
Αριθμός και προφίλ συμμετεχόντων οργανισμών
Τρεις οργανισμοί από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος.
Διάρκεια σχεδίου
12, 18 ή 24 μήνες
Επιχορήγηση:
Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 60.000 Eυρώ
Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης: 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.
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Το ΙΚΥ είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του
Erasmus+ στην Ελλάδα για όλους τους τομείς πλην
της Νεολαίας.
Σχολική Εκπαίδευση
Συντονίστρια:
Μαρία Ξαρχουλάκου
Μαρία Αδαμοπούλου
Ελένη Καϊμακούδη		
Κωνσταντίνος Μαγγιώρος
Σταυρούλα Πατούχα		
Σοφία Πουλιδάκη		
Ευγενία Τσιριπώβ		
Σπυρίδων Χατζηπαπάς

τηλ. 210 3726348, mxarhou@iky.gr
τηλ. 210 3726333, madamopoulou@iky.gr
τηλ. 210 3726359, ekaimakoudi@iky.gr
τηλ. 210 3726403, kmaggioros@iky.gr
τηλ. 210 3726354, spatoucha@iky.gr
τηλ. 210 3726374, spoulidaki@iky.gr
τηλ. 210 3726317, etsiripov@iky.gr
τηλ. 210 3726347, schatzipapas@iky.gr

Ανώτατη Εκπαίδευση
Συντονίστρια:
Βασιλική Γιαννούλη
Αθανάσιος Καυκαλίδης
Φίλιππος Κουμπούνης
Ελίνα Μαυρογιώργου
Μαρία Παναγιάρη		
Αλίκη Φιλανδριανού		

τηλ. 210 3726307, vgiannouli@iky.gr
τηλ. 210 3726318, akafkalidis@iky.gr
τηλ. 210 3726356, fkoumpounis@iky.gr
τηλ. 210 3726388, elinamav@iky.gr
τηλ. 210 3726398, mpanagiari@iky.gr
τηλ. 210 3726401, afilandrianou@iky.gr

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Συντονίστρια:
Αλεξάνδρα Μπάκα
Ιωάννα Αναγνωστοπούλου
Ελίνα Δαγρέ		
Θάλεια Δημητρακά		
Δήμητρα Δημητρίου		
Γεωργία Μαμά		
Αγάπη Τσικλή		
Ευθυμία Χατζή		

τηλ. 210 3726339, abaka@iky.gr
τηλ. 210 3726368, ianagnostopoulou@iky.gr
τηλ. 210 3726310, edagre@iky.gr
τηλ. 210 3726340, thdimitraka@iky.gr
τηλ. 210 3726392, ddimitriou@iky.gr
τηλ. 210 3726325, gmama@iky.gr
τηλ. 210 3726319, atsikli@iky.gr
τηλ. 210 3726315, echatzi@iky.gr

Εκπαίδευση Ενηλίκων
Συντονίστρια:
Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου τηλ. 210 3726349, gfragou@iky.gr
Γεωργία Κελαϊδή		
τηλ. 210 3726389, gkelaidi@iky.gr
Κωνσταντίνος Τρανούδης
τηλ. 210 3726363, ktranoudis@iky.gr
Ομάδα Επικοινωνίας
Συντονιστής:
Δημήτριος Μαραγκός
Ελένη Ελευθεριάδου		
Μαρία Κελεπούρη		

τηλ. 210 3726397, dmaragos@iky.gr
τηλ. 210 3726373, eeleftheriadou@iky.gr
τηλ. 210 3726383, mkelepouri@iky.gr

Τμήμα Πληροφορικής
Νίκος Σαμαρτζόπουλος
Ευτυχία Τσερέπη-Κρίκη

τηλ. 210 3726322, ikywebsupport@iky.gr
τηλ. 210 3726402, ikywebsupport@iky.gr

Σημεία
Επικοινωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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