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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ERASMUS+
Η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016 — EAC/A04/2015 καλύπτει τις ακόλουθες
δράσεις του προγράμματος Erasmus+:

Βασική δράση 1 (ΒΔ1) – Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων
 Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
νεολαίας
 Κοινά διπλώματα μάστερ Erasmus Mundus
 Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας.

Βασική δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών
πρακτικών
 Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
νεολαίας
 Συμμαχίες γνώσης
 Συμμαχίες δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς
 Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

Βασική δράση 3 (ΒΔ3) – Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής
 Διαρθρωμένος διάλογος: συναντήσεις νέων και υπευθύνων για τη λήψη
αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας.

Δραστηριότητες Jean Monnet
 Έδρες Jean Monnet
 Ενότητες Jean Monnet
 Κέντρα αριστείας Jean Monnet
 Υποστήριξη Jean Monnet σε ενώσεις
 Δίκτυα Jean Monnet
 Σχέδια Jean Monnet.

Αθλητισμός
 Συμπράξεις συνεργασίας
 Μικρές συμπράξεις συνεργασίας
 Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Επιλέξιμοι Φορείς
 Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού
 Ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται σε εργασίες για τη νεολαία, αλλά όχι
απαραίτητα στο πλαίσιο οργανώσεων νεολαίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση
χρηματοδότησης για τη μαθησιακή κινητικότητα των νέων και οργανωτών
δραστηριοτήτων για τη νεολαία καθώς και για στρατηγικές εταιρικές σχέσεις στον
τομέα της νεολαίας.

Επιλέξιμοι Χώρες
 τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία,
 οι υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ χώρες: Τουρκία και πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Επιπλέον, ορισμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ είναι ανοικτές σε οργανισμούς
που προέρχονται από χώρες εταίρους.

1. Neighbouring Partner Countries
 Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia)
 Eastern Partnership Countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova,
Territory of Ukraine as recognised by international law)
 Russian Federation (Territory of Russia as recognised by international law)
 South-Mediterranean countries (Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya,
Morocco, Palestine, Syria, Tunisia)

2. Other Partner Countries of the world
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων εκτιμάται
σε 1 871,1 εκατ. ευρώ.
 Εκπαίδευση και κατάρτιση:1 645,6 εκατ. ευρώ (3)
 Νεολαία:186,7 εκατ. Ευρώ
 Jean Monnet:11,4 εκατ. ευρώ
 Αθλητισμός: 27,4 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτική κατανομή συν. προυπολογισμού ανά δράση/υποπρόγραμμα και εκτίμηση του
αριθμού των έργων που θα εγκριθούν με εκτίμηση Π/Υ ανά έργο

KEY ACTION (KA) 1: LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS
Actions

Budget 2016 / euro

No of
grants/contracts

Average value
of grants /
contracts euro

600.423.252
283.894.102

3.700
3.376

162.277
84.100

43.375.650
6.857.630

2.818
296

15.392
23.172

Mobility projects f or higher education students
and staff with Partner Countries

119.989.818

N/A

++

80%

Erasmus+ Students Loan Guarantee Facility

54.319.000

N/A

++

++

Erasmus Mundus Joint Master Degrees
Joint Erasmus Mundus Masters Programmes existing Framework Partnership Agreements
Joint Erasmus Mundus Doctoral Programmes existing Framework Partnership Agreements
Erasmus Mundus
Additional scholarships for targeted regions of the
world

57.160.000
23.186.025

27
60

2.117.037
386.433

17.926.200

18

995.900

29.785.717

87

342.364

Mobility projects in the field of education and training
 Higher education students and staff
 VET learners and staff



School education staff
Adult education staff

%

80%

100%

KEY ACTION (KA) 2: COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES
Strategic partnerships in the field of education
and training
Know ledge Alliances
Sector Skills Alliances
Capacity building in the field of higher education

344.400.170

1.565

220.000

80%

15.000.000
18.000.000
126.971.354

18
18
148

++
833.333
857.915

80%
80%
90%
75%
80%

KEY ACTION (KA) 3: SUPPORT FOR POLICY REFORM
European policy experimentation
Cooperation projects - Implementing the Paris
Declaration on promoting citizenship and the
common values of freedom, tolerance and nondiscrimination through education
ECVET (European Credit System f or Vocational
Education and Training) National Teams
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90%

Initiative to support the implementation of
European Higher Education Area (EHEA) reforms
Civil Society Cooperation: Education and Training Framework Partnership Agreement
Partnerships for apprenticeships

3.000.000

26

115.385

80%

2.500.000

22

113.636

75%

8.700.000

17

511.765

80%

Youth
KEY ACTION (KA) 1: LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS
Mobility projects in the field of youth
Large-scale European Voluntary Service (EVS)
events

132.510.000

6.318

20.974

80%

300.000

3

100000

80%

KEY ACTION 2: COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES
Strategic partnerships in the field of youth
Capacity building in the field of youth

37.660.000
9.100.000

342
110

110.000
82.727

80%
80%

KEY ACTION (KA) 3: SUPPORT FOR POLICY REFORM
European policy experimentation
Structured dialogue: Meetings between young
people and decision-makers in the field of youth
Civil society cooperation in the field of youth
(Framework Partnership Agreement)
Civil society cooperation in the field of youth
(Annual Call)

2.000.000
7.110.000

1
230

2.000.000
30.913

75%
80%

3.200.000

65

49.231

80%

600.000

18

33.333

80%

5.984.352

136

44.003

80%

4.665.378
753.637

63
12

74.054
62.803

80%
80%

3.363.000
1.200.000

57
8

59.000
150.000

80%
80%

19.596.966
1.800.000

70
12

279.957
150.000

80%
80%

1.500.000

3

500.000

80%

Jean Monnet
Jean Monnet Modules, Chairs and Centres of
Excellence
Policy debate with academic world
Jean Monnet Support to Associations

Sport
Small collaborative partnerships
Collaborative partnerships - European Week of
Sport
Collaborative partnerships
Not-f or-prof it European sport events - European
Week of Sport
Not-f or-prof it European sport events
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολών

ACTION
DEADLINE
KEY ACTION (KA) 1: LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS
Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας
Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας
Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας
Κοινά διπλώματα μάστερ Erasmus Mundus
Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας

2 Φεβρουαρίου 2016
2 Φεβρουαρίου 2016
26 Απριλίου 2016
4 Οκτωβρίου 2016
18 Φεβρουαρίου 2016
1 Απριλίου 2016

KEY ACTION 2: COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD
PRACTICES
Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας
Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
νεολαίας
Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας

2 Φεβρουαρίου 2016
31 Μαρτίου 2016

Συμμαχίες γνώσης, συμμαχίες δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς

2 Φεβρουαρίου 2016
26 Απριλίου 2016
4 Οκτωβρίου 2016
26 Φεβρουαρίου 2016

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

10 Φεβρουαρίου 2016

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

2 Φεβρουαρίου 2016
1 Ιουλίου 2016

KEY ACTION (KA) 3: SUPPORT FOR POLICY REFORM
Συναντήσεις νέων και υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της
νεολαίας

 2 Φεβρουαρίου 2016
 26 Απριλίου 2016
 4 Οκτωβρίου 2016

Jean Monnet
Έδρες, ενότητες, κέντρα αριστείας, υποστήριξη σε ιδρύματα και ενώσεις,
δίκτυα, σχέδια

26 Φεβρουαρίου 2015

Sport
Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού που σχετίζονται με την
ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού 2015 μόνο
Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού που δεν σχετίζονται με
την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού 2015
Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την
ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού 2015 μόνο
Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις που δεν σχετίζονται με
την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού 2015
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14 Μαΐου 2015

Τα βήματα για την κατάθεση μιας αίτησης στο Erasmus+
1.
Δημιουργία λογαριασμού ECAS Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα Σύστημα
Διαπίστευσης – ECAS (European Commission Authentication Service) στο οποίο εγγράφονται όλοι οι
ευρωπαίοι πολίτες και οι οργανισμοί που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε ειδικές σελίδες και
ηλεκτρονικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του Erasmus+ η δημιουργία
λογαριασμού ECAS απαιτείται για την εγγραφή του οργανισμού στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής URF
(Unique Registration Facility) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της οποίας είναι δυνατή η περαιτέρω
επεξεργασία των στοιχείων του οργανισμού που υποβάλει πρόταση. Για τη δημιουργία λογαριασμού
ECAS χρειάζεται μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο χρήστης λαμβάνει
ένα όνομα χρήστη (user name) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Αναλυτικές οδηγίες για τη
δημιουργία λογαριασμού ECAS, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας-ΙΚΥ.
Σημείωση: Εάν έχετε ήδη λογαριασμό ECAS από προηγούμενη συμμετοχή σας σε Πρόγραμμα,
μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.
2.
Εγγραφή στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής (URF) Η Εγγραφή στη Δικτυακή πλατφόρμα έχει
ως αποτέλεσμα την απόκτηση Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντος (PIC number) που
περιλαμβάνει εννέα ψηφία. Το PIC του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι 999840693. Σημειώστε ότι ο
ίδιος αριθμός PIC πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα. Ως εκ
τούτου, οι πολλαπλές εγγραφές του ίδιου φορέα πρέπει να αποφεύγονται. Κατεβάστε και
αποθηκεύστε την αίτηση που σας ενδιαφέρει. Κλείστε και ανοίξτε ξανά το έντυπο από τον
υπολογιστή σας. Τονίζεται ότι δεν είναι δυνατό να δείτε ή να επεξεργαστείτε το έγγραφο από τον
browser σας. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές τεχνικές οδηγίες συμπλήρωσης e-forms εδώ
Σημειώνεται ότι πριν κατεβάσετε τις άνωθεν ηλεκτρονικές αιτήσεις, θα πρέπει να εγκαταστήσετε
στον υπολογιστή σας το Acrobat Reader (Version XI)
3.
Συγγραφή της αίτησης Κατά τη διαδικασία της συγγραφής της αίτησης, συνιστάται όπως
μελετήσετε τον Οδηγό για τους Αξιολογητές (ΚΑ1) και για ΚΑ2 Οδηγό για τους Αξιολογητές. Για την
υποστήριξη των ταξιδιωτικών δαπανών στο Πρόγραμμα Erasmus+, ο υπολογισμός της απόστασης
πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας το εργαλείο Distance Calculator (Μετρητής Απόστασης).
Σχετικά με τον Μετρητή Απόστασης (Distance Calculator) διευκρινίζεται ότι η απόσταση, όπως
προβλέπεται στο έγγραφο «Erasmus+ Technical guidelines for completing application e-forms»,
υπολογίζεται από το σημείο εκκίνησης έως τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας χωρίς την
προσθήκη των ενδεχόμενων ενδιάμεσων σταθμών κάθε διαδρομής. Η εξαίρεση στον κανόνα, είναι,
μόνο όταν το σημείο αναχώρησης είναι το αεροδρόμιο που βρίσκεται πιο μακριά από τον τόπο του
οργανισμού αποστολής, (π.χ. αν ταξιδεύετε από την Πάτρα στο Παρίσι, τότε υπολογίζετε στον
μετρητή απόστασης την διαδρομή Αθήνα-Παρίσι, καθώς λαμβάνεται υπόψη η απόσταση μεταξύ του
αεροδρομίου και του τόπου προορισμού). Η απόσταση μιας μετακίνησης απλής μετάβασης πρέπει
να χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού της κοινοτικής επιχορήγησης ΕΕ που θα
χορηγηθεί ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' επιστροφής.
Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της αίτησης, συνιστάται ιδιαίτερα όπως μελετήσετε την ενότητα
L. Checklist της αίτησης, ώστε να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια που απαριθμούνται στην εν
λόγω ενότητα. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει
των επιλέξιμων κατηγοριών δαπάνης. Να συμβουλεύεστε συνεχώς τον Οδηγό του Προγράμματος
λαμβάνοντας υπόψιν τις ακόλουθες παραμέτρους:

Συμφωνία προτεινόμενων δραστηριοτήτων (activities) και προϋπολογισμού αυτών.

Όσο το δυνατόν ισόρροπη κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των εταίρων,
λαμβάνοντας πάντα υπόψη το βαθμό εμπλοκής τους στο σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης
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Ικανοποίηση της αρχής value for money

Καταγραφή στοιχείων κόστους που εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών της
Δράσης και είναι εντός των οικονομικών ορίων (ceilings), όπου αυτά ορίζονται για την κάθε
κατηγορία δαπάνης.
4.
Υποβολή της αίτησης Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να ελέγξετε
αν είναι έγκυρη, κάνοντας κλικ στο κουμπί VALIDATE. Εν συνεχεία, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλα
τα αναγκαία έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω επισυνάπτονται στην αίτηση.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ(ΙΚΥ)
Υπεύθυνη Δήλωση: Αυτό το έντυπο αποτελεί μέρος της αίτησης. Πρόκειται για ένα δισέλιδο έντυπο
το οποίο εκτυπώνεται ξεχωριστά από την υπόλοιπη αίτηση. Αυτό το έντυπο πρέπει να εκτυπωθεί,
υπογραφθεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του οργανισμού/ιδρύματος, να σφραγιστεί, να σαρωθεί και
να προστεθεί ως συνημμένο αρχείο στην αίτηση.
Εξουσιοδότηση (εξαιρούνται οι συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων): όλοι οι οργανισμοί που
είναι μέλη μιας Σύμπραξης πρέπει να υπογράψουν μία εξουσιοδότηση σύμφωνα με την οποία
εξουσιοδοτούν το συντονιστή της Σύμπραξης να δρα εξ ονόματος των εταίρων για την υποβολή της
αίτησης και την υλοποίηση του σχεδίου.
Χρονοδιάγραμμα εργασιών (όχι για την ΚΑ1) Το χρονοδιάγραμμα εργασιών αφορά στον
προγραμματισμό των πακέτων εργασίας και των επιμέρους ενεργειών που τα στοιχειοθετούν κατά
τη διάρκεια υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να συμφωνηθεί με
όλους τους εταίρους και να υποβληθεί από τον αιτούντα-συντονιστή οργανισμό.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
Αν οι αιτούντες φορείς αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής
τους, έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην
Ελληνική Εθνική Μονάδα, eformserasmusplus@iky.gr αποκλειστικά σε διάστημα 2 ωρών από την
εκπνοή της επίσημης προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Το μήνυμα ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας θα πρέπει να περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση καθώς και τυχόν
αρχεία που πρέπει να επισυναφθούν. Θα πρέπει επίσης να επισυναφθεί στο μήνυμα, η ειδοποίηση
(snapshot) που εμφανίστηκε στην ενότητα «Περίληψη Υποβολής» με την πληροφορία ότι η
ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ήταν αδύνατη. Η Εθνική Μονάδα θα εξετάσει τα στοιχεία και θα
ενημερώσει τους αιτούντες φορείς για τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν στη συνέχεια.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (EACEA)
Completing your application
1. Fill in the eForm, do not forget also to complete and attach the compulsory annexes to the eForm.
2. Once you have completed the eForm and attached the annexes, validate the eForm. This triggers
an automatic check that informs you if your application form is complete. If this is the case, you
can submit it online.
3. When you have submitted your application online, you should receive a confirmation email and
reference number. If not, contact the helpdesk.
4. Please DO NOT SEND A COPY of the e-form and the attached documents by post to EACEA.
5. Please do not forget also to complete the compulsory annexes to the e-Form. For that, please
refer to the Annexes section to download the templates of annexes.
6. Further assistance: If, after referring to the eForm User Guide you still have a question or have
encountered a technical problem, please contact the HelpDesk services. HelpDesk e-mail
address:eacea-helpdesk@ec.europa.eu HelpDesk phone: +32 2 299 0705
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Webpage Erasmus+ : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
 Η

πρόσκληση

υποβολής

αιτήσεων:

content/EL/TXT/?uri=CELEX:C2015/347/06

και

η

http://eur-lex.europa.eu/legalτροποποίηση

αυτής:

http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:C2015/350/14
 Ο οδηγός Εφαρμογής του Erasmus+:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_el.pdf Nota bene: a corrigendum to the
General Call for proposals has been published related to the submission deadlines for Key
Action 2 'Strategic Partnerships'. Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι όροι συμμετοχής και
χρηματοδότησης που διατυπώνονται στον εν λόγω οδηγό ισχύουν πλήρως για την παρούσα
πρόσκληση.
 Οι προκηρύξεις των κεντρικών δράσεων (EACEA) : http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding_en
 Οι προκηρύξεις των αποκεντρωμένων δράσεων(ΙΚΥ) https://www.iky.gr/erasmusplus

National agencies for Erasmus+
 Greek State Scholarship's Foundation (IKY)
41, Ethnikis Antistaseos Avenue 14234, Athens Greece
Tel: 0030 210 3726300
Web: www.iky.gr/erasmusplus
eMail: erasmusplus@iky.gr
Fields: School Education -Vocational Education and Training - Higher Education – Adult
Education
 Youth and Lifelong Learning Foundation (I.NE.DI.VI.M)
417, Acharnon ke Kokkinaki GR-11143, AthensGreece
Tel: 0030 210 2599360
Web:www.inedivim.gr
eMail: erasmusplus-youth@inedivim.gr
Fields: Youth
Επικοινωνία - Πληροφόρηση
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων και άλλες
διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους:
Κ. Λάμπου Σταυρούλα: : : 2106492207: slamb@aegean.gr
κ. Παπαδοπούλου Ειρήνη: : 2106492322 : epapado@aegean.gr
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