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Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+ 

Εισαγωγή  

Το Erasmus+ είναι το νέο Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία 

και τον αθλητισμό και αφορά την περίοδο 2014-2020. Συνδυάζει πολλά υφιστάμενα 

προγράμματα της Ε.Ε. (LLP, Youth in Action, Mundus, Tempus), καλύπτει όλους τους τομείς 

εκπαίδευσης (ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σχολική 

εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων, νεολαία) και για πρώτη φορά παρέχει στήριξη στον 

αθλητισμό, κυρίως σε μαζικό επίπεδο. 

Σκοπός του Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα Erasmus+ θα συμβάλλει στην επίτευξη: 

 Των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020. 

 Των στόχων του Στρατηγικού Πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της  

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

 Των γενικών στόχων του ανανεωμένου πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα 

της νεολαίας (2010-2018). 

 Του στόχου για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού, ιδίως του λαϊκού 

αθλητισμού, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό. 

 Των στόχων για την προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της 

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Των στόχων για την βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών-εταίρων στον τομέα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Erasmus+ 

 Αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων και προσόντων. 

 Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. 

 Ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τα παραδοτέα του Προγράμματος. 

 Διεθνής διάσταση μέσω συνεργασίας των χωρών του Προγράμματος με χώρες-εταίρους. 

 Πολυγλωσσία 

 Ένταξη ατόμων από μειονεκτικά περιβάλλοντα με λιγότερες ευκαιρίες. 

 Προστασία και ασφάλεια των συμμετεχόντων. 

Δομή 

Μέσω του Προγράμματος υλοποιούνται οι ακόλουθες Δράσεις:  

Βασική Δράση (Key Action) 1- [Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων] 

Η Βασική Δράση 1 χρηματοδοτεί: 

 Την κινητικότητα εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικού προσωπικού 

 Εκδηλώσεις Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας 

 Τις κοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές (Joint Master Degrees) 

 Εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές (Master Student Loan Guarantees) 
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Βασική Δράση (Key Action) 2- [Συνεργασία για την Καινοτομία και την 
ανταλλαγή Καλών Πρακτικών] 

Η Βασική Δράση 2 χρηματοδοτεί: 

 Στρατηγικές Συμπράξεις (strategic partnerships), με σκοπό την ανάπτυξη, μεταφορά και 

εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances), με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας στον 

τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις επιχειρήσεις και το ευρύτερο κοινωνικο-

οικονομικό περιβάλλον. 

 Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Sector Skill Alliances), με σκοπό την αντιμετώπιση του 

χάσματος δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της βασικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και της 

ζήτησης σε νέες δεξιότητες σε σχέση με ένα η περισσότερα επαγγελματικά προφίλ.  

 Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building) στους τομείς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

της Νεολαίας, με σκοπό την ενθάρρυνση της συνεργασίας οργανισμών/ιδρυμάτων, μεταξύ 

χωρών του Προγράμματος και χωρών-εταίρων, για την βελτίωση της ποιότητας και την 

αναγνώριση της εργασίας των νέων, της άτυπης και μη τυπικής μάθησης και του 

εθελοντισμού.  

Βασική Δράση (Key Action) 3: [Υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων] 

Η βασική Δράση 3 χρηματοδοτεί: 

 Μεταρρυθμίσεις για την χάραξη πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

νεολαίας με τη συνεργασία ακαδημαϊκών δικτύων. 

 Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη καινοτόμων αναπτυξιακών πολιτικών και τον έλεγχο 

αποτελεσματικότητας τους από τις δημόσιες αρχές με τη χρήση μεθόδων αξιολόγησης. 

 Την υποστήριξη Ευρωπαϊκών εργαλείων για την διευκόλυνση της διαφάνειας και της 

αναγνώρισης προσόντων και δεξιοτήτων, καθώς και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. 

 Συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς, που κατέχουν την τεχνογνωσία, για την ενίσχυση του 

αντίκτυπου και της προστιθέμενης αξίας  πολιτικών στον τομέα την εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας. 

 Συναντήσεις φορέων χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας με ομάδες νέων στα 

πλαίσια Διαρθρωμένου  Διαλόγου. 

Δράσεις Jean Monnet 

Στα πλαίσια του Erasmus+, το Πρόγραμμα Jean Monnet έχει σκοπό την προώθηση της 

αριστείας, στην διδασκαλία και την έρευνα, στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σπουδών ανά τον 

κόσμο. Οι δράσεις που θα επιχορηγηθούν είναι οι εξής: 

 Academic Modules, Chairs, Centers of Excellence (διδασκαλία και έρευνα) 

 Policy debate with academic world 

 Support to institutions and associates 

 Studies and conferences 

Αθλητισμός 

Δράσεις που θα επιχορηγηθούν στον τομέα του αθλητισμού είναι: 
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 Δημιουργία Συμπράξεων για την καταπολέμηση φαινομένων ντόπινγκ, στησίματος αγώνων, 

για τον περιορισμό της  βίας στα γήπεδα, αλλά και την εφαρμογή στρατηγικών για την 

ενθάρρυνση συμμετοχής στον αθλητισμό ατόμων, στα πλαίσια της κοινωνικής ένταξης και 

των ίσων ευκαιριών. 

 Δημιουργία Ευρωπαϊκών Αθλητικών Διοργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 Ενίσχυση της βάσης δεδομένων για την χάραξη πολιτικής μέσω μελετών, συλλογής 

δεδομένων, συνεδρίων και σεμιναρίων για την διάδοση καλής πρακτικής από χώρες του 

Προγράμματος και Αθλητικές Οργανώσεις. 

 Διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του Αθλητισμού στα πλαίσια του ετήσιου 

φόρουμ της Ε.Ε. για τον Αθλητισμό. 

 Υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται στα πλαίσια του εξαμήνου 

Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη-μέλη της. 

Προτεραιότητες 
Στην εκπαίδευση και κατάρτιση: 

1. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων , όπως η επιχειρηματικότητα, οι ψηφιακές δεξιότητες και η 

πολυγλωσσία σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη χρήση καινοτόμων 

και μαθητο-κεντρικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων και την ανάπτυξη κατάλληλων 

μεθόδων αξιολόγησης και πιστοποίησης, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

2. Ενίσχυση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μέσω της μάθησης και των 

ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

υποστήριξη των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης που βασίζονται σε ΤΠΕ, 

προωθώντας την διαφάνεια των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των χρηστών και 

παραγωγών ψηφιακού περιεχομένου. 

3. Προώθηση της συνοχής μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών και εθνικών εργαλείων 

διαφάνειας και αναγνώρισης, ώστε να εξασφαλιστεί πως προσόντα και δεξιότητες θα 

αναγνωρίζονται και πέρα από τα σύνορα κάθε χώρας. 

4. Υποστήριξη της προσαρμογής της χρηματοδότησης και επένδυσης σε νέες ανάγκες στον 

τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης και ανάπτυξη βελτιωμένων χρηματοδοτικών 

προσεγγίσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδίως μέσω των εταιρικών συμπράξεων και του 

επιμερισμού κόστους.  

Ειδικότερα: 

 Στην Ανώτατη Εκπαίδευση, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που θα συμβάλλουν στον 

εκμοντερνισμό των Ευρωπαϊκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Συστημάτων, όπως 

υπογραμμίζεται και στην EU Modernisation Agenda του 2011. 

 Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που 

θα μειώνουν το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης (αφορά κυρίως εταιρίες και 

κοινωνικούς εταίρους), που θα αναπτύσσουν μικρού κύκλου μετα-δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια προγράμματα εκπαίδευσης και που επικεντρώνονται σε πιθανούς τομείς 

ανάπτυξης ή τομείς με ελλείψεις δεξιοτήτων για την εναρμόνιση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με τοπικές, περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές 

οικονομικής ανάπτυξης. 

 Στην σχολική εκπαίδευση, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που συμβάλλουν στην 

επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων που αφορούν κυρίως μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα 

το σχολείο και μαθητές με χαμηλές βασικές δεξιότητες. Επίσης, θα δοθεί προτεραιότητα σε 

προτάσεις που στοχεύουν στην αναθεώρηση και ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ των 

επαγγελμάτων διδασκαλίας. 
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 Στην εκπαίδευση ενηλίκων, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που συμβάλλουν στη 

μείωση του αριθμού των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα, μέσω προγραμμάτων που 

αυξάνουν τα κίνητρα για την εκπαίδευση ενηλίκων και παρέχουν πληροφορίες για την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες δια βίου μάθησης, όπως επικύρωση άτυπων και μη-τυπικών 

προσόντων και επαγγελματικός προσανατολισμός, και προσφέρουν ευκαιρίες μάθησης σε 

εξατομικευμένο επίπεδο. 

Στην νεολαία: 

1. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ευημερίας των νέων, κυρίως μέσω σχεδίων που θα 

στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας και θα προτρέπουν τους άνεργους νέους να 

συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. 

2. Προώθηση υγειών συμπεριφορών μέσω της πρακτικής των υπαίθριων δραστηριοτήτων και 

του αθλητισμού, με σκοπό την προβολή του υγιεινού τρόπου ζωής και τη συμμετοχή στα 

κοινά. 

3. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των νέων, για την τόνωση της ενεργούς 

συμμετοχής τους στην χάραξη πολιτικής της Ε.Ε. Έμφαση θα δοθεί σε προτάσεις που θα 

στοχεύουν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2014.  

4. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, όπως η επιχειρηματικότητα, οι ψηφιακές δεξιότητες και η 

πολυγλωσσία σε επίπεδο νεολαίας, με τη χρήση καινοτόμων και μαθητο-κεντρικών 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων και την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης και 

πιστοποίησης, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

5. Ενίσχυση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μέσω της μάθησης και των 

ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στον τομέα της νεολαίας και υποστήριξη των μεθόδων 

διδασκαλίας και αξιολόγησης που βασίζονται σε ΤΠΕ, προωθώντας την διαφάνεια των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των χρηστών και παραγωγών ψηφιακού περιεχομένου. 

6. Προώθηση της συνοχής μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών και εθνικών εργαλείων 

διαφάνειας και αναγνώρισης, ώστε να εξασφαλιστεί πως προσόντα και δεξιότητες θα 

αναγνωρίζονται και πέρα από τα σύνορα κάθε χώρας. 

Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 14,7 

δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 77,5% του προϋπολογισμού θα χρηματοδοτήσει Δράσεις στους 

τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με το 3,5% να αφορά εγγυήσεις δανείων για 

μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το 10% του προϋπολογισμού θα διατεθεί για την στήριξη άτυπων και 

μη-τυπικών ευκαιριών μάθησης στον τομέα της νεολαίας και ο υπόλοιπος προϋπολογισμός θα 

υποστηρίξει συμπράξεις μεταξύ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οργανώσεων νεολαίας, 

επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ για την προαγωγή της καινοτομίας, 

της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας, καθώς και μεταρρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Δικαιούχοι 

Δικαίωμα υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα έχει κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που 

δραστηριοποιείτε στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του 

αθλητισμού και προέρχεται από χώρα του Προγράμματος (Programme Country). Παρόλα αυτά, 

ορισμένες Δράσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της νεολαίας, είναι 

ανοικτές και σε οργανισμούς από χώρες-εταίρους (Partner Countries) από όλο τον κόσμο αλλά 

και σε άτυπες οργανώσεις νέων. Δεν επιτρέπεται η υποβολή πρότασης από φυσικό πρόσωπο. 
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 Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα μπορούν να είναι: 

 Για Δράσεις που αφορούν την Ανώτατη Εκπαίδευση: σπουδαστές τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και καθηγητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, προσωπικό 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές και επαγγελματίες επιχειρήσεων. 

 Για Δράσεις που αφορούν την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: μαθητευόμενοι 

και μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτές και προσωπικό στον τομέα της 

επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτές και επαγγελματίες επιχειρήσεων. 

 Για Δράσεις που αφορούν την σχολική εκπαίδευση: μαθητές προσχολικής, πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντές, καθηγητές και προσωπικό σχολείων. 

 Για Δράσεις που αφορούν τον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων: μέλη εκπαιδευτικών 

οργανισμών, εκπαιδευτές, προσωπικό και εκπαιδευόμενοι ενήλικες. 

 Για Δράσεις που αφορούν τον τομέα της Νεολαίας: νέοι ηλικίας από 13 έως 30 ετών, νέοι 

εργαζόμενοι, προσωπικό και μέλη οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

Νεολαίας. 

 Για Δράσεις που αφορούν τον τομέα του Αθλητισμού: επαγγελματίες και εθελοντές του 

αθλητισμού, αθλητές, προπονητές. 

Επιλέξιμες Χώρες (Programme Countries): 

 Τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία 

 Οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες: Τουρκία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας 

 Η Ελβετική Συνομοσπονδία. 

Επιπλέον, ορισμένες Δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ είναι ανοικτές για συμμετοχή σε 

οργανισμούς που προέρχονται από χώρες-εταίρους (Partner Countries) όπως χώρες του 

Ανατολικού Μπλοκ, της Νότιας Μεσογείου, των Δυτικών Βαλκανίων και της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας ή οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, της οποίας η συμμετοχή κρίνεται 

απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. 

Πληροφορίες για τους αιτούντες 
Για να υποβληθεί ένα σχέδιο Erasmus, απαραίτητα βήματα είναι τα εξής: 

 εγγραφή στο Δίκτυο Συμμετεχόντων  

 συμμόρφωση του σχεδίου με τα κριτήρια του Προγράμματος  

 έλεγχος των οικονομικών συνθηκών 

 συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης. 

Φυσικά πρόσωπα δεν δικαιούνται να υποβάλλουν πρόταση στα πλαίσια του Προγράμματος  

Erasmus+, εκτός από περιπτώσεις όπου φυσικό πρόσωπο υποβάλλει για λογαριασμό άτυπης 

ομάδας νέων που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας. 

Για την εγγραφή απαραίτητη είναι η παροχή νομικών και οικονομικών στοιχείων της 

οργάνωσης. 

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται με την παραλαβή του προσωπικού κωδικού 

αναγνώρισης (PIK) που θα χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για την Εθνική Μονάδα ή την 

Εκτελεστική Υπηρεσία, από το στάδιο της υποβολής έως και την ολοκλήρωση ενός Σχεδίου. 
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Μέρος Δεύτερο:  Οι Δράσεις του Προγράμματος  Erasmus+ 

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων 

Σχέδια κινητικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας 
Σχέδια κινητικότητας σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού στην ανώτατη εκπαίδευση 

1. Σπουδαστές και προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορούν να υποβάλλουν 

σχέδιο κινητικότητας μεμονωμένα. Τα κριτήρια για την επιλογή τους ορίζονται από το 

τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζουν ή εργάζονται. 

2. Ένα σχέδιο κινητικότητας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 

 Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση 

 Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία ή κατάρτιση 

3. Για την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας απαιτούνται δυο τουλάχιστον ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα (ένα ο αιτών οργανισμός και ένα ο οργανισμός υποδοχής). Σχέδιο 

κινητικότητας μπορεί να υποβάλλει και κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Σε αυτή την περίπτωση αιτών είναι ο συντονιστής της κοινοπραξίας. 

4. Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι 16 ή 24 μήνες.  

5. Η κινητικότητα ανά κατηγορία συμμετεχόντων μπορεί να έχει διάρκεια: 

 Από 3 έως 12 μήνες, για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές, 

 Από 2 έως 12 μήνες, για κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση, 

 Από 2 μέρες έως 2 μήνες, για κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού. 

6. Το σχέδιο κινητικότητας υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα της χώρας από την οποία 

προέρχεται ο αιτών φορέας. 

7. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι η 24η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα 

Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Ιουλίου του ίδιου έτους. 

8. Ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κοινοπραξία έχει δικαίωμα υποβολής ενός σχεδίου 

ανά κύκλο επιλογής. Παρόλα αυτά, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να λαμβάνει μέρος ή 

να συντονίζει περισσότερες από μία κοινοπραξίες που υποβάλλουν Σχέδια κινητικότητας 

ταυτόχρονα. 

9. Σε σχέδια κινητικότητας σπουδαστών για πρακτική άσκηση ή εκπαιδευτικού προσωπικού 

για κατάρτιση, ο φορέας υποδοχής μπορεί να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που 

δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στον τομέα εκπαίδευσης, κατάρτισης ή νεολαίας. 

10. Η αίτηση ενός σχεδίου κινητικότητας θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια (30 μονάδες) 

 Ποιότητα στη σύνθεση του σχεδίου (20 μονάδες) 

 Ποιότητα στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του σχεδίου (20 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 

11. Η επιχορήγηση καλύπτει δαπάνες με βάση των αριθμό των δραστηριοτήτων κινητικότητας 

του σχεδίου. 

12. Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας είναι οι εξής: 

Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός 

Χρηματοδότησης 

Ποσό Κανόνες 

Κατανομής 

Οργανωτική 

υποστήριξη 

Κόστη που 

συνδέονται 

άμεσα με την 

εφαρμογή 

δραστηριοτήτ

Μοναδιαίο κόστος  Μέχρι 100 

συμμετέχοντες:350€/συ

μμετέχοντα 

 Από τον 101
ο
 

συμμετέχοντα και μετά: 

Με βάση τον 

αριθμό 

κινητικότητας 

των 

συμμετεχόντω
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ων 

κινητικότητας 

(εξαιρουμένω

ν εξόδων 

ταξιδίου και 

διαβίωσης 

των 

συμμετεχόντω

ν) 

200€/συμμετέχοντα ν 

Ειδικά κόστη  Πρόσθετες 

δαπάνες που 

συνδέονται 

άμεσα με 

συμμετέχοντε

ς με ειδικές 

ανάγκες 

Ποσοστό επί των 

επιλέξιμων 

δαπανών 

100% των επιλέξιμων 

δαπανών 

Η αίτηση για 

οικονομική 

ενίσχυση 

συμπληρώνετ

αι σε ειδική 

φόρμα με την 

επιλογή των 

συμμετεχόντω

ν 

13. Η χρηματοδότηση σπουδαστών για την διαβίωση τους στο εξωτερικό κυμαίνεται ανάλογα 

με το κόστος διαβίωσης σε κάθε χώρα του προγράμματος από 150 έως 500 ευρώ το μήνα. 

14. Η χρηματοδότηση της κινητικότητας για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαβίωσης, 

υπολογίζεται με βάση την χιλιομετρική απόσταση από την χώρα αποστολής στη χώρα 

υποδοχής και κυμαίνεται από 180 έως 1.100 ευρώ. 

Σχέδια Κινητικότητας εκπαιδευόμενων και προσωπικού στην επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση 

1. Ένα σχέδιο κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 

 Κινητικότητα εκπαιδευόμενων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

 Κινητικότητα για Διδασκαλία/Κατάρτιση συμμετεχόντων 

 Κινητικότητα προσωπικού κατάρτισης 

2. Για την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας απαιτούνται τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες 

δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματική 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στην αγορά εργασίας από δύο διαφορετικές χώρες του 

προγράμματος. Σχέδιο κινητικότητας μπορεί να υποβάλλει και κοινοπραξία, με την 

προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν τουλάχιστον τρία μέλη- οργανισμοί επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης από την ίδια χώρα. 

3. Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι 1 ή 2 χρόνια και πρέπει να δηλωθεί στο στάδιο της 

αίτησης. 

4. Η κινητικότητα ανά κατηγορία συμμετεχόντων μπορεί να έχει διάρκεια: 

 Από 2 εβδομάδες έως 2 μήνες, για κινητικότητα εκπαιδευόμενων 

 Από 2 ημέρες έως 2 μήνες, για κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού 

5. Το σχέδιο κινητικότητας υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα της χώρας του αιτούντα φορέα. 

6. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι η 24η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα 

Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Ιουλίου του ίδιου έτους. 

7. Ένας φορέας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή κοινοπραξία έχει δικαίωμα 

υποβολής ενός σχεδίου ανά κύκλο επιλογής. Παρόλα αυτά, μπορεί να λαμβάνει μέρος ή να 
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συντονίζει περισσότερες από μία κοινοπραξίες που υποβάλλουν σχέδιο κινητικότητας 

ταυτόχρονα. 

8. Η αίτηση ενός σχεδίου κινητικότητας θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια (30 μονάδες) 

 Ποιότητα στη σύνθεση και εκτέλεση του σχεδίου (40 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 

9. Το ποσό της επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από: 

 Από τον αριθμό και τη διάρκεια των περιόδων κινητικότητας για τις οποίες γίνεται 

αίτηση. 

 Την προηγούμενη εμπειρία και καλή εκτέλεση ανάλογων σχεδίων του αιτούντα στο 

παρελθόν. 

 Τον συνολικό εθνικό προϋπολογισμό που διατίθεται για τις Δράσεις Κινητικότητας. 

10. Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας: 

 

Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός 

Χρηματοδότηση

ς 

Ποσό Κανόνες 

κατανομής 

Ταξίδια Συνεισφορά στα 

κόστη ταξιδίου 

των 

συμμετεχόντων, 

συμπεριλαμβανομ

ένων συνοδών 

από την χώρα 

καταγωγής στην 

χώρα προορισμού 

Μοναδιαίο 

κόστος 

Από 180€ έως 1.100€ ανά 

συμμετέχοντα με βάση τη 

χιλιομετρική απόσταση 

Η απόσταση 

υπολογίζεται με 

τη χρήση 

υπολογιστικού 

εργαλείου της 

Ε.Ε. 

Οργανωτική 

Υποστήριξη 

Οποιεσδήποτε 

δαπάνες 

συνδέονται άμεσα 

με την υλοποίηση 

του σχεδίου, όπως 

παιδαγωγική 

προετοιμασία, 

παρακολούθηση –

υποστήριξη των 

συμμετεχόντων 

και επικύρωση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Μοναδιαίο 

κόστος 

 Μέχρι 100 

συμμετέχοντες:350€/συμμετέ

χοντα 

 Από τον 101
ο
 συμμετέχοντα 

και μετά: 

200€/συμμετέχοντα 

Με βάση τον 

αριθμό των 

συμμετεχόντων 

Ειδικά Κόστη Πρόσθετες 

δαπάνες που 

συνδέονται άμεσα 

με συμμετέχοντες 

με ειδικές 

ανάγκες 

Ποσοστό επί 

των επιλέξιμων 

δαπανών 

100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για 

οικονομική 

ενίσχυση 

δηλώνεται με 

την υποβολή 

του σχεδίου 
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Εξατομικευμέν

α Κόστη 

Κόστη διαβίωσης 

των 

συμμετεχόντων 

κατά τη διάρκεια 

της κινητικότητας 

Μοναδιαίο 

κόστος 

Για κινητικότητα προσωπικού: 

 Έως την 14
η
 ημέρα: πίνακας 

Α.2.2/ημέρα/συμμετέχοντα 

 Από την 15
η
 έως την 60

η
: 

70% του παραπάνω ποσού 

/ημέρα/συμμετέχοντα 

Για κινητικότητα 

εκπαιδευόμενων: 

 Έως την 14
η
 ημέρα: πίνακας 

Α.2.1/ημέρα/συμμετέχοντα 

 Από την 15
η
 έως την 60

η
: 

70% του παραπάνω ποσού 

/ημέρα/συμμετέχοντα 

 Από την 61
η
 και μετά: 50% 

του παραπάνω ποσού 

Με βάση τη 

διάρκεια 

παραμονής των 

συμμετεχόντων  

Γλωσσική 

προετοιμασία 

Κόστη που 

συνδέονται με 

την γλωσσική 

προετοιμασία 

των 

συμμετεχόντων 

για την βελτίωση 

της γλωσσικής 

τους επάρκειας 

Μοναδιαίο 

κόστος 

Μόνο για δραστηριότητες που 

διαρκούν από 1 έως 12 μήνες: 

150€/συμμετέχοντα 

Με βάση τις 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες των 

συμμετεχόντων 

Εξαιρετικά 

κόστη 

Υποστήριξη 

συμμετεχόντων 

με λιγότερες 

ευκαιρίες 

Ποσοστό επί 

των επιλέξιμων 

δαπανών 

100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για 

οικονομική 

ενίσχυση 

δηλώνεται με 

την υποβολή 

του σχεδίου 

Σχέδια Κινητικότητας στην σχολική εκπαίδευση 

1. Ένα σχέδιο κινητικότητας στη σχολική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα 

από τα ακόλουθα: 

 Ανάθεση διδασκαλίας 

 Κατάρτιση προσωπικού (εκπαιδευτικού και μη) 

2. Για την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας απαιτούνται τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες 

από δύο διαφορετικές χώρες του προγράμματος, ο φορέας αποστολής (σχολείο) και ο 

φορέας υποδοχής (δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς 

εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας ή στην αγορά εργασίας). 

3. Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι 1 ή 2 χρόνια και πρέπει να δηλωθεί στο στάδιο της 

αίτησης. 

4. Η διάρκεια της κινητικότητας μπορεί να είναι από 2 ημέρες έως 2 μήνες, εξαιρουμένης της 

διάρκειας του ταξιδιού. 

5. Το σχέδιο κινητικότητας υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα της χώρας του αιτούντα φορέα. 

6. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι η 24η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα 

Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Ιουλίου του ίδιου έτους. 

7. Ένα σχολείο έχει δικαίωμα υποβολής ενός σχεδίου ανά κύκλο επιλογής. 

8. Η αίτηση ενός σχεδίου κινητικότητας θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
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 Συνάφεια (30 μονάδες) 

 Ποιότητα στη σύνθεση και εκτέλεση του σχεδίου (40 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 

9. Ο προϋπολογισμός ενός σχεδίου πρέπει να είναι σύμφωνος με τους εξής κανόνες 

χρηματοδότησης: 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες Μηχανισμός 

Χρηματοδότησ

ης 

Ποσό Κανόνες 

κατανομής 

Ταξίδια Συνεισφορά στα 

κόστη ταξιδίου των 

συμμετεχόντων 

προς τη χώρα 

προορισμού και την 

επιστροφή 

Μοναδιαίο 

κόστος 

Από 180€ έως 1.100€ ανά 

συμμετέχοντα με βάση τη 

χιλιομετρική απόσταση 

Η απόσταση 

υπολογίζεται με 

τη χρήση 

υπολογιστικού 

εργαλείου της 

Ε.Ε. 

Οργανωτική 

Υποστήριξη 

Δαπάνες που 

συνδέονται άμεσα 

με την υλοποίηση 

του σχεδίου, όπως 

γλωσσική-

παιδαγωγική 

προετοιμασία, 

παρακολούθηση –

υποστήριξη των 

συμμετεχόντων και 

επικύρωση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Μοναδιαίο 

κόστος 

 Μέχρι 100 

συμμετέχοντες:350€/συμμετ

έχοντα 

 Από τον 101
ο
 συμμετέχοντα 

και μετά: 

200€/συμμετέχοντα 

Με βάση τον 

αριθμό των 

συμμετεχόντων 

Εξατομικευμέ

νη 

υποστήριξη 

Κόστη που 

αφορούν την 

διαβίωση των 

συμμετεχόντων 

κατά τη διάρκεια 

της κινητικότητας 

Μοναδιαίο 

κόστος 

 Έως την 14
η
 ημέρα: πίνακας 

Α.3.1/ημέρα/συμμετέχοντα 

 Από την 15
η
 έως την 60

η
: 

70% του παραπάνω ποσού  

Εξαρτάται από 

τη διάρκεια 

παραμονής 

Δίδακτρα Κόστη που 

αφορούν την 

πληρωμή 

διδάκτρων για τη 

συμμετοχή σε 

μαθήματα 

Μοναδιαίο 

κόστος 

70€/ημέρα/συμμετέχοντα και 

όχι πάνω από 

700€/συμμετέχοντα στο σχέδιο 

κινητικότητας 

Η αίτηση για 

οικονομική 

ενίσχυση 

δηλώνεται με 

την υποβολή 

του σχεδίου 

Ειδικά κόστη Πρόσθετες δαπάνες 

που συνδέονται 

άμεσα με 

συμμετέχοντες με 

ειδικές ανάγκες 

Ποσοστό επί 

των επιλέξιμων 

δαπανών 

100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για 

οικονομική 

ενίσχυση 

δηλώνεται με 

την υποβολή 

του σχεδίου 
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Σχέδια κινητικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων 

1. Ένα σχέδιο κινητικότητας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 

ένα από τα ακόλουθα:  

 Διδασκαλία/κατάρτιση εκπαιδευομένων 

 Κατάρτιση προσωπικού 

2. Για την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας απαιτούνται τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες 

από δύο διαφορετικές χώρες του προγράμματος, ο φορέας αποστολής  και ο φορέας 

υποδοχής (δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων). Αίτηση μπορεί να υποβάλλει και εθνική κοινοπραξία με 

τουλάχιστον τρία μέλη-οργανισμούς. 

3. Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι 1 ή 2 χρόνια και πρέπει να δηλωθεί στο στάδιο της 

αίτησης. 

4. Η διάρκεια της κινητικότητας μπορεί να είναι από 2 ημέρες έως 2 μήνες, εξαιρουμένης της 

διάρκειας του ταξιδιού. 

5. Το σχέδιο κινητικότητας υποβάλλεται στην εθνική μονάδα της χώρας του αιτούντα φορέα. 

6. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι η 24η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα 

Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Ιουλίου του ίδιου έτους. 

7. Ένας φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων ή κοινοπραξία έχει δικαίωμα υποβολής ενός σχεδίου 

ανά κύκλο επιλογής. Παρόλα αυτά, μπορεί να λαμβάνει μέρος ή να συντονίζει περισσότερες 

από μία κοινοπραξίες που υποβάλλουν σχέδιο ταυτόχρονα. 

8. Η αίτηση ενός σχεδίου κινητικότητας θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια (30 μονάδες) 

 Ποιότητα στη σύνθεση του σχεδίου και εκτέλεση (40 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 

9. Ο προϋπολογισμός ενός σχεδίου πρέπει να είναι σύμφωνος με τους εξής κανόνες 

χρηματοδότησης: 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες Μηχανισμός 

Χρηματοδότησ

ης 

Ποσό Κανόνες 

κατανομής 

Ταξίδια Συνεισφορά στα 

κόστη ταξιδίου των 

συμμετεχόντων 

προς τη χώρα 

προορισμού και την 

επιστροφή 

Μοναδιαίο 

κόστος 

Από 180€ έως 1.100€ ανά 

συμμετέχοντα με βάση τη 

χιλιομετρική απόσταση 

Η απόσταση 

υπολογίζεται με 

τη χρήση 

υπολογιστικού 

εργαλείου της 

Ε.Ε. 

Οργανωτική Υποστήριξη Δαπάνες που 

συνδέονται άμεσα 

με την υλοποίηση 

του σχεδίου, όπως 

γλωσσική-

παιδαγωγική 

προετοιμασία, 

παρακολούθηση –

υποστήριξη των 

Μοναδιαίο 

κόστος 

 Μέχρι 100 

συμμετέχοντες:350€/συμμετέ

χοντα 

 Από τον 101
ο
 συμμετέχοντα 

και μετά: 

200€/συμμετέχοντα 

Με βάση τον 

αριθμό των 

συμμετεχόντων 
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συμμετεχόντων και 

επικύρωση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Εξατομικευμένη 

υποστήριξη 

Κόστη που 

αφορούν την 

διαβίωση των 

συμμετεχόντων 

κατά τη διάρκεια 

της κινητικότητας 

Μοναδιαίο 

κόστος 

 Έως την 14
η
 ημέρα: πίνακας 

Α.4.1/ημέρα/συμμετέχοντα 

 Από την 15
η
 έως την 60

η
: 

70% του παραπάνω ποσού  

Εξαρτάται από 

τη διάρκεια 

παραμονής 

Δίδακτρα Κόστη που 

αφορούν την 

πληρωμή 

διδάκτρων για τη 

συμμετοχή σε 

μαθήματα 

Μοναδιαίο 

κόστος 

70€/ημέρα/συμμετέχοντα και 

όχι πάνω από 

700€/συμμετέχοντα στο 

συνολικό σχέδιο κινητικότητας 

Η αίτηση για 

οικονομική 

ενίσχυση 

δηλώνεται με 

την υποβολή 

του σχεδίου 

Ειδικά κόστη Πρόσθετες δαπάνες 

που συνδέονται 

άμεσα με 

συμμετέχοντες με 

ειδικές ανάγκες 

Ποσοστό επί 

των επιλέξιμων 

δαπανών 

100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για 

οικονομική 

ενίσχυση 

δηλώνεται με 

την υποβολή 

του σχεδίου 

 

Σχέδια κινητικότητας στον τομέα της νεολαίας 

1. Ένα σχέδιο κινητικότητας στον τομέα της νεολαίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 

ένα από τα ακόλουθα: 

 Ανταλλαγές νέων 

 Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία 

 Δικτύωση και κατάρτιση νέων εργαζομένων 

2. Για την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας απαιτούνται τουλάχιστον δύο οργανισμοί από 

δύο διαφορετικές χώρες. Ο αιτών-οργανισμός που πρέπει να προέρχεται από  χώρα του 

προγράμματος και ένας οργανισμός που μπορεί να προέρχεται είτε από  χώρα του 

προγράμματος, είτε χώρα –εταίρο από την γειτονική Ε.Ε. 

3. Συμμετέχοντες οργανισμοί μπορούν να είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ευρωπαϊκές 

ΜΚΟ, μια κοινωνική επιχείρηση, ένας δημόσιος οργανισμός σε τοπικό, περιφερειακό ή 

εθνικό επίπεδο, μια ομάδα νέων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

νεολαίας, αλλά όχι κατ’ ανάγκη στο πλαίσιο μιας οργάνωσης νεολαίας (άτυπη ομάδα), ένας 

κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης. 

4. Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι από 3 έως 24 μήνες. 

5. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι: 

 η 24η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 17 

Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 

 η 30η Απριλίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 

Αυγούστου του ίδιου έτους έως 28 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους 

 η 1η Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 

Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.  
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6. Το σχέδιο κινητικότητας υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα της χώρας του αιτούντα φορέα. 

7. Η αίτηση ενός σχεδίου κινητικότητας θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια (30 μονάδες) 

 Ποιότητα στη σύνθεση και εκτέλεση του σχεδίου (40 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες). 

8. Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας: 

 

 

Κριτήρια 

επιλεξιμότητας ανά 

πεδίο εφαρμογής 

Ανταλλαγές Νέων Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία Νέοι Εργαζόμενοι 

Διάρκεια 

Κινητικότητας 

Από 5 έως 21 ημέρες 

(εξαιρουμένων των 

ημερών του ταξιδιού) 

 Από 2 έως 12 μήνες 

 Από 2 εβδομάδες έως 12 

μήνες, για δράσεις που 

αφορούν τουλάχιστον 10 

εθελοντές ή που 

συμπεριλαμβάνουν νεαρά 

άτομα με λιγότερες ευκαιρίες  

Από 2 ημέρες έως 2 

μήνες (εξαιρουμένων 

των ημερών του 

ταξιδιού) 

Τόπος 

Δραστηριότητας 

Η χώρα ενός από τους 

συμμετέχοντες 

οργανισμούς 

 Εθελοντής από χώρα του 

προγράμματος μπορεί να 

δραστηριοποιηθεί είτε σε 

άλλη χώρα του προγράμματος 

είτε σε χώρα-εταίρο. 

 Εθελοντής από χώρα-εταίρο 

μπορεί να δραστηριοποιηθεί 

σε χώρα του προγράμματος 

Η χώρα ενός από τους 

συμμετέχοντες 

οργανισμούς 

Επιλέξιμοι 

Συμμετέχοντες 

Άτομα ηλικίας από 13 

έως 30 ετών 

Άτομα ηλικίας από 17 έως 30 

ετών 

Δεν υπάρχει όριο 

ηλικίας 

Αριθμός 

Συμμετεχόντων 

 Από 16 έως 60 

συμμετέχοντες 

 Τουλάχιστον 4 

συμμετέχοντες ανά 

εθνικό γκρουπ 

 Κάθε γκρουπ θα 

συνοδεύεται από έναν 

ενήλικα  

Το πολύ 30 εθελοντές για όλο το 

σχέδιο 

Πάνω από 50 

συμμετέχοντες 

(συμπεριλαμβανομένω

ν και εκπαιδευτών ή 

άλλων συντελεστών) 

9. Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας: 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες Μηχανισμός 

Χρηματοδότη

σης 

Ποσό Κανόνες 

κατανομής 

Ταξίδια Συνεισφορά στα 

κόστη ταξιδίου 

των 

συμμετεχόντων 

Μοναδιαίο 

κόστος 

Από 20€ έως 1.100€ ανά 

συμμετέχοντα με βάση τη 

χιλιομετρική απόσταση 

Η απόσταση 

υπολογίζεται με 

τη χρήση 

υπολογιστικού 
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προς τη χώρα 

προορισμού και 

την επιστροφή 

εργαλείου της Ε.Ε. 

Οργανωτική 

Υποστήριξη 

Δαπάνες που 

συνδέονται 

άμεσα με την 

υλοποίηση του 

σχεδίου 

Μοναδιαίο 

κόστος 

 Πίνακας Α.5.1 

/συμμετέχοντα/δραστηριότη

τα, στις ανταλλαγές νέων 

 Πίνακας Α.5.2 και 

Α.5.3/ημέρα/συμμετέχοντα, 

στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική 

Υπηρεσία 

 Πίνακας Α.5.6 

ημέρα/συμμετέχοντα/δραστ

ηριότητα, στους νέους 

εργαζόμενους 

Εξαρτάται από τη 

διάρκεια 

παραμονής ανά 

συμμετέχοντα 

Ειδικά κόστη Δαπάνες που 

σχετίζονται με 

την έκδοση visa, 

την διαμονή, την 

υποστήριξη 

ατόμων με 

λιγότερες 

ευκαιρίες 

Ποσοστό επί 

των 

επιλέξιμων 

δαπανών 

100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για 

οικονομική 

ενίσχυση 

δηλώνεται με την 

υποβολή του 

σχεδίου 

Εξατομικευμέν

η υποστήριξη  

Κόστη που 

αφορούν την 

κάλυψη 

προσωπικών 

εξόδων των 

εθελοντών 

Μοναδιαίο 

κόστος 

 Πίνακας Α.5.4 

/ημέρα/εθελοντή 

 Πίνακας Α.5.5 

/ημέρα/εθελοντή 

Εξαρτάται από τη 

διάρκεια 

παραμονής ανά 

συμμετέχοντα 

Γλωσσική 

Υποστήριξη  

Κόστη που 

συνδέονται με 

την γλωσσική 

προετοιμασία 

των 

συμμετεχόντων 

Ποσοστό επί 

των 

επιλέξιμων 

δαπανών 

100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για 

οικονομική 

ενίσχυση 

δηλώνεται με την 

υποβολή του 

σχεδίου 

Ειδικά κόστη  Κόστη άμεσα 

συνδεδεμένα με 

συμμετέχοντες 

με ειδικές 

ανάγκες 

Ποσοστό επί 

των 

επιλέξιμων 

δαπανών 

100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για 

οικονομική 

ενίσχυση 

δηλώνεται με την 

υποβολή του 

σχεδίου 
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Εκδηλώσεις Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας 

1. Η Δράση υποστηρίζει μεγάλης κλίμακας εθελοντικά προγράμματα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών 

ή παγκόσμιων εκδηλώσεων στον τομέα της νεολαίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. 

2. Αίτηση μπορεί να υποβάλλει δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που έχει έδρα χώρα του 

προγράμματος και δραστηριοποιείται στην οργάνωση Ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων 

εκδηλώσεων στον τομέα της νεολαίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. 

3. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει δευτερεύουσες δραστηριότητες όπως συνέδρια, σεμινάρια, 

συναντήσεις. 

4. Η διάρκεια του σχεδίου μπορεί να είναι από 3 έως 12 μήνες. 

5.  Το σχέδιο υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών 

Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 

6. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι η 3η Απριλίου, 12 το μεσημέρι (ώρα 

Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου του ίδιου έτους έως 31 Ιουλίου του 

επόμενου. 

7. Η διάρκεια κινητικότητας μπορεί να είναι από 14 ημέρες έως 2 μήνες. 

8. Η συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας από 17 έως 30 ετών και να προέρχονται από χώρα 

του προγράμματος ή χώρα-εταίρο που γειτονεύει με την Ε.Ε. 

9. Ο αριθμός των εθελοντών πρέπει να είναι τουλάχιστον 30. 

10. Η αίτηση του σχεδίου θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια (30 μονάδες) 

 Ποιότητα στη σύνθεση και εκτέλεση του σχεδίου (40 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 

11. Επιλέξιμες δαπάνες είναι τα έξοδα ταξιδίου, οργανωτικής υποστήριξης, εξατομικευμένης 

υποστήριξης και ειδικά κόστη. 

12. Η μέγιστη επιχορήγηση που μπορεί να λάβει μια Εκδήλωση Ευρωπαϊκής Εθελοντικής 

Υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας είναι 200.000€. 

13. Επιπλέον, χρηματοδότηση για συμπληρωματικές δραστηριότητες είναι προαιρετική και 

αφορά κυρίως κόστη για την οργάνωση σεμιναρίων, συναντήσεων, έξοδα προβολής και 

διάδοσης, δαπάνες προσωπικού (υπό προϋποθέσεις). Η χρηματοδότηση δεν μπορεί να 

ξεπερνά το 80% των επιλέξιμων δαπανών. 

 

Κοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές (Joint Master Degrees) 

1. Στη Δράση μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικοί ή δημόσιοι οργανισμοί όπως Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων), 

δημόσιοι οργανισμοί, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και Ερευνητικά Κέντρα που εδρεύουν 

σε χώρα του Προγράμματος ή χώρα-εταίρο. 

2. Ο αιτών οργανισμός πρέπει να είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα χώρας του 

Προγράμματος. 

3. Τα υποβαλλόμενα Σχέδια JMD πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρία Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ως ισότιμους εταίρους, από τρεις διαφορετικές χώρες του 

προγράμματος. Οι υπόλοιποι οργανισμοί-εταίροι της κοινοπραξίας JMD μπορούν να 

προέρχονται και από χώρα-εταίρο και γνωστοποιούνται κατά το χρόνο υποβολής του 

σχεδίου. 

4. Συμμετέχοντες μπορούν να είναι φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το προσωπικό των 

οργανισμών, καλεσμένοι-ομιλητές. Οι φοιτητές θα υποβάλλουν αίτηση υποτροφίας μέσω 

του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή της κοινοπραξίας. 
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5. Η επιχορήγηση JMD θα επιδοτήσει 13 με 20 υποτροφίες φοιτητών και 4 προσκεκλημένους-

ομιλητές ακαδημαϊκούς ανά έτος. 

6. Η περίοδος των σπουδών θα πραγματοποιείται σε τουλάχιστον δύο χώρες του 

Προγράμματος. Συμπληρωματική μελέτη, διατριβή, έρευνα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε 

οποιονδήποτε οργανισμό της κοινοπραξίας. 

7. Ανάλογα με τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών (1 με 2 χρόνια), η κοινοπραξία θα 

λαμβάνει συμφωνία χρηματοδότησης 4 ή 5 ετών για να καλύψει ένα χρόνο προετοιμασίας 

και 3 διαδοχικές περιόδους (ανά έτος) χορήγησης υποτροφιών.   

8. Το σχέδιο υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών 

Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 

9. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων JMD είναι η 27η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα 

Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. 

14.  Η αίτηση του σχεδίου θα βαθμολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια (30 μονάδες) 

 Ποιότητα στη σύνθεση και εκτέλεση του σχεδίου (40 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 

10. Επιχορήγηση διαχείρισης JMD: 

Δαπάνες που αφορούν οργανωτικά κόστη και κόστη 

προσκεκλημένων-ομιλητών ακαδημαϊκών 

20.000€ για το πρώτο έτος προετοιμασίας 

50.000€ για κάθε επόμενη διαδοχική περίοδο 

11. Επιχορήγηση υποτροφιών JMD: 

Συμβολή στο κόστος συμμετοχής  Μέχρι 9.000€ ετησίως ανά υπότροφο από χώρα-

εταίρο 

 Μέχρι 4.500€ ετησίως ανά υπότροφο από χώρα του 

Προγράμματος 

Συμβολή στα έξοδα ταξιδίου και πρώτης 

εγκατάστασης 

 1.000€ ετησίως ανά υπότροφο κάτοικο χώρας του 

Προγράμματος για έξοδα ταξιδίου 

 2.000€ ετησίως για έξοδα ταξιδίου και 1.000€ για έξοδα 

εγκατάστασης ανά υπότροφο κάτοικο χώρας-εταίρου 

που απέχει μέχρι 4.000 χλμ από το συντονιστή της 

κοινοπραξίας 

 3.000€ ετησίως για έξοδα ταξιδίου και 1.000€ για έξοδα 

εγκατάστασης ανά υπότροφο κάτοικο χώρας-εταίρου 

που απέχει πάνω από 4.000 χλμ από το συντονιστή της 

κοινοπραξίας 

Συμβολή στο κόστος διαβίωσης 1.000€ το μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών και για 

μέχρι 24 μήνες 

12. Η χρηματοδότηση ενός Σχεδίου Κοινών Μεταπτυχιακών Σπουδών θα κυμαίνεται ενδεικτικά 

στα 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές (Master Student Loan Guarantees) 

Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο που επιθυμούν να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε άλλη χώρα του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να 

υποβάλλουν αίτηση για τη λήψη δανείου. Ο μηχανισμός εγγυήσεων φοιτητικών δανείων θα 

δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα παρέχει μερική 
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εγγύηση έναντι επισφαλών δανείων σε τράπεζες και οργανισμούς φοιτητικών δανείων σε χώρες 

του Προγράμματος που θα συμμετάσχουν. Σε αντάλλαγμα για την πρόσβαση τους στη μερική 

εγγύηση, οι τράπεζες θα πρέπει να προσφέρουν φοιτητικά δάνεια προσιτά, με τα χαμηλότερα 

επιτόκια της αγοράς και περίοδο χάριτος τουλάχιστον δύο ετών, ώστε οι νέοι να εισέρχονται 

στην αγορά εργασίας πριν από την έναρξη αποπληρωμής του δανείου. Αναμένεται ότι ο 

μηχανισμός θα είναι σε θέση να χορηγήσει τις πρώτες εγγυήσεις με την έναρξη του 

ακαδημαϊκού έτους 2014/2015, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2014. 
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Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών 
Πρακτικών 

Στρατηγικές Συμπράξεις στους τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας 

1. Σε μια Στρατηγική Σύμπραξη μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός 

οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας 

αλλά και σε άλλους κοινωνικο-οικονομικούς τομείς και οργανισμοί που έχουν διαφορετικά 

πεδία δράσης, όπως πολιτιστικοί οργανισμοί, επιμελητήρια, κέντρα εμπορίου, 

περιφερειακές αρχές, κέντρα πιστοποίησης, που έχουν έδρα χώρα του Προγράμματος η 

χώρα-εταίρο από όλο τον κόσμο. 

2. Κάθε οργανισμός που συμμετέχει σε μια Σύμπραξη μπορεί να υποβάλλει την αίτηση για 

λογαριασμό της, αρκεί να προέρχεται από χώρα του Προγράμματος. 

3. Κάθε Στρατηγική Σύμπραξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις συμμετέχοντες 

οργανισμούς από τρεις διαφορετικές χώρες του Προγράμματος. 

4. Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι: 

 Από 6 μήνες έως 2 χρόνια, για Συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας. 

 2 ή 3 χρόνια, για Συμπράξεις στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

5. Η πρόταση υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα του αιτούντα φορέα. 

6. Η Σύμπραξη μπορεί να υποβάλλει μόνο μία πρόταση και σε μια Εθνική Μονάδα. 

7. Η προθεσμία υποβολής για Συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας είναι: 

 η 30η Απριλίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για σχέδια που ξεκινούν από 1 

Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους έως 28 Φεβρουαρίου του επόμενου . 

 η 1η Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για σχέδια που ξεκινούν από 1 

Φεβρουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. 

8. Η προθεσμία υποβολής για Συμπράξεις στους υπόλοιπους τομείς είναι η 30η Απριλίου, 12 

το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για σχέδια που ξεκινούν από 1 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. 

9. Η υποβληθείσα πρόταση θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια της πρότασης (30 μονάδες) 

 Ποιότητα της ομάδας έργου και των συμφωνιών συνεργασίας (20 μονάδες) 

 Ποιότητα στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του σχεδίου (20 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 

10. Η μέγιστη χρηματοδότηση που μπορεί να λάβει μια Στρατηγική Σύμπραξη είναι 150.000€ το 

χρόνο (12.500€ το μήνα). 

11. Ο προϋπολογισμός μιας πρότασης πρέπει να είναι σύμφωνος με τους εξής κανόνες 

χρηματοδότησης: 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες Μηχανισμός 

Χρηματοδότησης 

Ποσό Κανόνες κατανομής 

Δαπάνες για τη 

διαχείριση και 

υλοποίηση του 

σχεδίου 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

 500€ μηνιαίως, για τον συντονιστή 

της σύμπραξης 

 250€ μηνιαίως, για τους λοιπούς 

οργανισμούς 

*(2.750€ μηνιαίως, η μέγιστη 

επιχορήγηση) 

 

Με βάση τη διάρκεια της 

σύμπραξης και τον αριθμό 

των οργανισμών που 

συμμετέχουν 

Δαπάνες για την 

πραγματοποίηση 

διακρατικών 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

 575€/συμμετέχοντα/συνάντηση, 

για ταξίδια απόστασης από 100 

έως 1999 χλμ 

Με τη υποβολή του 

σχεδίου, θα πρέπει να 

τεκμηριωθεί η 
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συναντήσεων  760€/συμμετέχοντα/συνάντηση, 

για ταξίδια απόστασης από 2000 

χλμ και πάνω 

 

 

*(23.000€ ετησίως, η μέγιστη 

επιχορήγηση) 

αναγκαιότητα αλλά και ο 

αριθμός των συναντήσεων. 

Η απόσταση υπολογίζεται 

με τη χρήση υπολογιστικού 

εργαλείου της Ε.Ε. 

Δαπάνες για την 

δημιουργία 

παραδοτέων: 

αναλυτικά 

προγράμματα, 

παιδαγωγικά 

εργαλεία, αναλύσεις, 

μελέτες, εκδηλώσεις 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

Η επιδότηση ανά ημέρα για τις 

ακόλουθες εργασίες: 

 Διοίκησης (πίνακας Β1.1) 

 Έρευνας/διδασκαλίας/κατάρτισης 

(πίνακας Β1.2) 

 Τεχνικής υποστήριξης (πίνακας 

Β1.3) 

 Διοικητικού προσωπικού (πίνακας 

Β1.4) 

 

 

*(μέγιστη επιχορήγηση ανά 

πρόταση- 30.000€) 

Η επιχορήγηση 

εκδηλώσεων παρέχεται 

μόνο όταν αυτές  έχουν 

άμεση σχέση με τα 

παραδοτέα της πρότασης. 

Δαπάνες 

υπεργολαβίας και 

αγοράς υλικών 

αγαθών και 

υπηρεσιών 

Ποσοστό επί των 

επιλέξιμων 

δαπανών 

75% των επιλέξιμων δαπανών 

 

*(μέγιστη επιχορήγηση ανά 

πρόταση-50.000€) 

Η υπεργολαβία θα πρέπει 

να είναι σχετική με 

υπηρεσίες που δεν 

μπορούν να προσφέρουν 

απευθείας οι 

συμμετέχοντες.  

Δαπάνες υποστήριξης 

ειδικών αναγκών 

Ποσοστό επί των 

επιλέξιμων 

δαπανών 

100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για οικονομική 

ενίσχυση δηλώνεται με την 

υποβολή του σχεδίου 

Δαπάνες ταξιδιών Μοναδιαίο 

Κόστος 

 275€/συμμετέχοντα, για ταξίδια 

απόστασης από 100 έως 1999 χλμ 

 360€/συμμετέχοντα, για ταξίδια 

απόστασης από 2000 χλμ και 

πάνω 

 

Με τη υποβολή του 

σχεδίου, θα πρέπει να 

τεκμηριωθεί η 

αναγκαιότητα 

δραστηριοτήτων 

κινητικότητας για την 

εκπλήρωση των σκοπών 

και αποτελεσμάτων του 

έργου. Η απόσταση 

υπολογίζεται με τη χρήση 

υπολογιστικού εργαλείου 

της Ε.Ε. 

Δαπάνες διαβίωσης 

συμμετεχόντων κατά 

τη διάρκεια 

δραστηριοτήτων 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

 Αναθέσεις 

διδασκαλίας/κατάρτισης και 

κινητικότητας νέων εργαζομένων 

μεγάλης διάρκειας:  

1)έως την 14
η
 ημέρα, πίνακας 

Β1.5,  

2)από την 15
η
 έως την 60

η
, 

πίνακας Β1.6 και  

3)από την 61
η
 και μετά, πίνακας 

Β1.7 

 Κατάρτισης προσωπικού μικρής 

διάρκειας:  

1)έως την 14
η
 ημέρα, 

150€/συμμετέχοντα/ημέρα 2)από 

την 15
η
 έως την 60

η
, 
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70€/συμμετέχοντα/ημέρα 

 Μεγάλης διάρκειας κινητικότητα 

μαθητών, πίνακας 

Β1.8/ημέρα/συμμετέχοντα 

 Μικρής διάρκειας κινητικότητα 

μαθητών: 

1)έως την 14
η
 

ημέρα,55€/ημέρα/συμμετέχοντα 

και 

 2)από την 15
η
 έως την 60

η
, 

40€/ημέρα/συμμετέχοντα 

Δαπάνες γλωσσικής 

προετοιμασίας 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

150€/συμμετέχοντα (για δράσεις 

που διαρκούν από 2 έως 12 μήνες) 

Η αίτηση για οικονομική 

ενίσχυση δηλώνεται με την 

υποβολή του σχεδίου 

 

Συμμαχίες Γνώσεις 

1. Σε μια Συμμαχία Γνώσης μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός 

οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε χώρα του Προγράμματος η χώρα-εταίρο από όλο 

τον κόσμο. 

2. Κάθε οργανισμός που συμμετέχει σε μια συμμαχία μπορεί να υποβάλλει αίτηση για 

λογαριασμό της, αρκεί να προέρχεται από χώρα του Προγράμματος. 

3. Κάθε Συμμαχία Γνώσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έξι ανεξάρτητους 

οργανισμούς από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες του Προγράμματος. Από αυτές 

τουλάχιστον δύο θα πρέπει να είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και δυο επιχειρήσεις. 

4. Η διάρκεια μπορεί να είναι δύο ή τρία χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης του σχεδίου έως 

και έξι μήνες. 

5. Η αίτηση υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων 

και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 

6. Η προθεσμία υποβολής είναι η 3η Απριλίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για 

προτάσεις που θα υλοποιηθούν από 1 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. 

7. Η υποβληθείσα πρόταση θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια της πρότασης (25 μονάδες) 

 Ποιότητα της ομάδας έργου και των συμφωνιών συνεργασίας (25 μονάδες) 

 Ποιότητα στο σχεδιασμό και την εκτέλεση (30 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (20 μονάδες) 

8. Ο προϋπολογισμός μιας πρότασης πρέπει να είναι σύμφωνος με τους εξής κανόνες 

χρηματοδότησης: 

Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός 

Χρηματοδότησης 

Ποσό Κανόνες κατανομής 

Δαπάνες εκτέλεσης 

του έργου: διαχείριση, 

παραδοτέα, 

συναντήσεις, διάδοση, 

συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις  

Μοναδιαίο 

Κόστος 

Η επιδότηση ανά ημέρα για τις 

ακόλουθες εργασίες: 

 Διοίκησης (πίνακας Β2.1) 

 Έρευνας/διδασκαλίας/κατάρτισης 

(πίνακας Β2.2) 

 Τεχνικής υποστήριξης (πίνακας 

Β2.3) 

 Διοικητικού προσωπικού (πίνακας 

Με τη υποβολή του 

σχεδίου, θα πρέπει να 

τεκμηριωθεί η 

αναγκαιότητα των 

δαπανών για την εκτέλεση 

του έργου.  
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Β2.4) 

Δαπάνες ταξιδιών Μοναδιαίο 

Κόστος 

 275€/συμμετέχοντα, για ταξίδια 

απόστασης από 100 έως 1999 χλμ 

 360€/συμμετέχοντα, για ταξίδια 

απόστασης από 2000 χλμ και 

πάνω 

Με τη υποβολή του 

σχεδίου, θα πρέπει να 

τεκμηριωθεί η 

αναγκαιότητα 

δραστηριοτήτων 

κινητικότητας για την 

εκπλήρωση των σκοπών 

και αποτελεσμάτων του 

έργου. Η απόσταση 

υπολογίζεται με τη χρήση 

υπολογιστικού εργαλείου 

της Ε.Ε. 

Δαπάνες διαβίωσης 

συμμετεχόντων κατά 

τη διάρκεια 

δραστηριοτήτων 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

Για κινητικότητα προσωπικού: 

 Έως την 14
η
 ημέρα: 

100€/ημέρα/συμμετέχοντα 

 Από την 15
η
 έως την 60

η
: 

70€/ημέρα/συμμετέχοντα 

Για κινητικότητα εκπαιδευόμενων: 

 Έως την 14
η
 ημέρα: 

55€/ημέρα/συμμετέχοντα 

 Από την 15
η
 έως την 60

η
: 

40€/ημέρα/συμμετέχοντα 

9. Το ύψος της επιχορήγησης μια Συμμαχίας Γνώσης μπορεί να φτάσει τα 700.000€ για έργα 

διετούς διάρκειας και το 1.000.000€ για έργα τριετούς διάρκειας. 

Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων 

1. Σε μια Τομεακή Συμμαχία Δεξιοτήτων μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε δημόσιος ή 

ιδιωτικός οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε χώρα του Προγράμματος η χώρα-εταίρο 

από όλο τον κόσμο. 

2. Κάθε οργανισμός που συμμετέχει μπορεί να υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό της 

Συμμαχίας, αρκεί να προέρχεται από χώρα του Προγράμματος. 

3. Κάθε Συμμαχία Δεξιοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον εννέα ανεξάρτητους 

οργανισμούς από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Επιπλέον, θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν οργανισμό από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες: 

 Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

 Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που εκπροσωπούν συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας σε 

περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο (επαγγελματικές οργανώσεις, 

εμπορικά/βιομηχανικά επιμελητήρια, πολιτιστικοί οργανισμοί) ή που κατέχουν 

εξειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα (ερευνητικά κέντρα ή οργανισμοί οικονομικής 

ανάπτυξης). 

 Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που εφαρμόζουν συστήματα πιστοποίησης στην 

εκπαίδευση και κατάρτιση σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (φορείς 

πιστοποίησης, παροχής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και 

συμβουλευτικής). 

4. Η διάρκεια μπορεί να είναι δύο ή τρία χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης του σχεδίου έως 

και έξι μήνες. 

5. Η αίτηση υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων 

και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 

6. Η προθεσμία υποβολής είναι η 3η Απριλίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για 

προτάσεις που θα υλοποιηθούν από 1 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. 

7. Η πρόταση πρέπει να αφορά έναν από τους ακόλουθους τομείς: 

 Ύφασμα/Ένδυση/Δέρμα και Εμπόριο 

 Προηγμένη Κατασκευαστική, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Πολιτισμός.   
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8. Η υποβληθείσα πρόταση θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια της πρότασης (25 μονάδες) 

 Ποιότητα της ομάδας έργου και των συμφωνιών συνεργασίας (25 μονάδες) 

 Ποιότητα στο σχεδιασμό και την εκτέλεση (30 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (20 μονάδες). 

9. Ο προϋπολογισμός μιας πρότασης πρέπει να είναι σύμφωνος με τους εξής κανόνες 

χρηματοδότησης: 

 

Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός 

Χρηματοδότηση

ς 

Ποσό Κανόνες κατανομής 

Δαπάνες εκτέλεσης 

του έργου: 

διαχείριση, 

παραδοτέα, 

συναντήσεις, 

διάδοση, συμμετοχή 

σε εκδηλώσεις  

Μοναδιαίο 

Κόστος 

Η επιδότηση ανά ημέρα για τις 

ακόλουθες εργασίες: 

 Διοίκησης (πίνακας Β.3.1) 

 Έρευνας/διδασκαλίας/κατάρτι

σης (πίνακας Β.3.2) 

 Τεχνικής υποστήριξης (πίνακας 

Β.3.3) 

 Διοικητικού προσωπικού 

(πίνακας Β.3.4) 

 

Με τη υποβολή του 

σχεδίου, θα πρέπει να 

τεκμηριωθεί η 

αναγκαιότητα των 

δαπανών για την 

εκτέλεση του έργου.  

Δαπάνες ταξιδιών Μοναδιαίο 

Κόστος 

 275€/συμμετέχοντα, για 

ταξίδια απόστασης από 100 

έως 1999 χλμ 

 360€/συμμετέχοντα, για 

ταξίδια απόστασης από 2000 

χλμ και πάνω 

 

Με τη υποβολή του 

σχεδίου, θα πρέπει να 

τεκμηριωθεί η 

αναγκαιότητα 

δραστηριοτήτων 

κινητικότητας για την 

εκπλήρωση των σκοπών 

και αποτελεσμάτων του 

έργου. Η απόσταση 

υπολογίζεται με τη 

χρήση υπολογιστικού 

εργαλείου της Ε.Ε. 

Δαπάνες διαβίωσης 

συμμετεχόντων 

κατά τη διάρκεια 

δραστηριοτήτων 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

Για κινητικότητα προσωπικού: 

 Έως την 14
η
 ημέρα: 

100€/ημέρα/συμμετέχοντα 

 Από την 15
η
 έως την 60

η
: 

70€/ημέρα/συμμετέχοντα 

Για κινητικότητα 

εκπαιδευόμενων: 

 Έως την 14
η
 ημέρα: 

55€/ημέρα/συμμετέχοντα 

 Από την 15
η
 έως την 60

η
: 

40€/ημέρα/συμμετέχοντα 

 

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της Νεολαίας 

Τα Σχέδια Ανάπτυξης Δυνατοτήτων στον τομέα της νεολαίας σκοπό έχουν την προώθηση της 

συνεργασίας οργανώσεων νεολαίας με δημόσιους φορείς, οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και κατάρτιση και επιχειρήσεις από χώρες του 

προγράμματος και χώρες-εταίρους για την ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων νεολαίας, την 

διεθνοποίηση τους και την ανάπτυξη εργαλείων για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη 

των νέων εργαζομένων και εκπαιδευτών.  
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1. Σε ένα σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων  μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε δημόσιος ή 

ιδιωτικός οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε χώρα του Προγράμματος η χώρα-

εταίρο από όλο τον κόσμο. 

2. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει μόνο από μη Κερδοσκοπική οργάνωση, Εθνικό 

Συμβούλιο Νεολαίας ή δημόσιο φορέα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό), που εδρεύει σε 

χώρα του προγράμματος, για λογαριασμό των οργανισμών που συμμετέχουν σε μια 

πρόταση. 

3. Κάθε σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων  θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις 

συμμετέχοντες οργανισμούς από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων 

ένας θα πρέπει να είναι από χώρα του Προγράμματος και ένας τουλάχιστον από χώρα-

εταίρο.  

4. Η διάρκεια του σχεδίου μπορεί να είναι από εννέα μήνες έως και δυο χρόνια. 

5. Η αίτηση υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών 

Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 

6. Η προθεσμία υποβολής είναι: 

 η 3η Απριλίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για προτάσεις που θα υλοποιηθούν 

από 1 Οκτωβρίου του ίδιου έτους έως 28 Φεβρουαρίου του επόμενου. 

 Η 2α Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για προτάσεις που θα 

υλοποιηθούν από 1 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου του επόμενου έτους. 

7. Η διάρκεια μιας δραστηριότητας μπορεί να είναι: 

 Από 5 έως 21 μέρες, για δραστηριότητες που αφορούν ανταλλαγές νέων. 

 Από 2 έως 12 μήνες, για δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. 

 Από 5 μέρες έως 2 μήνες, για την κινητικότητα νέων εργαζομένων. 

8. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να είναι: 

 Από 16 έως 60 συμμετέχοντες, για δραστηριότητες που αφορούν ανταλλαγές νέων. 

 Έως 30 εθελοντές για όλο το σχέδιο Ανάπτυξης, για δραστηριότητες Ευρωπαϊκής 

Εθελοντικής Υπηρεσίας. 

 Έως 50 συμμετέχοντες για κάθε δράση (συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτών και 

λοιπών συμμετεχόντων), για την κινητικότητα νέων εργαζομένων. 

9. Η υποβληθείσα πρόταση θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια της πρότασης (20 μονάδες) 

 Ποιότητα της ομάδας έργου και των συμφωνιών συνεργασίας (30 μονάδες) 

 Ποιότητα στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της πρότασης (30 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (20 μονάδες). 

10. Ο προϋπολογισμός μιας πρότασης πρέπει να είναι σύμφωνος με τους εξής κανόνες 

χρηματοδότησης: 
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Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός 

Χρηματοδότησης 

Ποσό Κανόνες Κατανομής 

Κόστη δραστηριοτήτων 

όπως: 

 Δαπάνες ICT 

 Διακρατικές 

συναντήσεις 

 Παραδοτέα και 

διάδοση 

 Γλωσσική 

προετοιμασία 

 Δαπάνες 

προσωπικού 

 Έμμεσες δαπάνες 

(7% των άμεσων) 

Ποσοστό επί των 

επιλέξιμων 

δαπανών 

Έως 80% των συνολικών επιλέξιμων 

δαπανών 

Η αιτούμενη 

επιχορήγηση θα πρέπει 

να τεκμηριώνεται από 

τις δραστηριότητες του 

σχεδίου 

Έξοδα ταξιδίου Μοναδιαίο 

Κόστος 

 Από 20€ έως 830€ ανά 

συμμετέχοντα, στις ανταλλαγές 

νέων 

 Από 180€ έως 1.100€, για 

δραστηριότητες Ευρωπαϊκής 

Εθελοντικής Υπηρεσίας και 

κινητικότητας νέων εργαζομένων 

Η απόσταση 

υπολογίζεται με τη 

χρήση υπολογιστικού 

εργαλείου της Ε.Ε. 

Οργανωτική 

Υποστήριξη 

δραστηριοτήτων 

κινητικότητας 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

 Πίνακας Β.4.1 /συμμετέχοντα/ημέρα, 

στις ανταλλαγές νέων 

 Πίνακας Β.4.3 /συμμετέχοντα/μήνα, 

για δραστηριότητες Ευρωπαϊκής 

Εθελοντικής Υπηρεσίας  

 Πίνακας Β.4.2 /συμμετέχοντα/ημέρα, 

), για την κινητικότητα νέων 

εργαζομένων 

Με βάση τη διάρκεια 

παραμονής ανά 

συμμετέχοντα  

Δαπάνες υποστήριξης 

ειδικών αναγκών 

Ποσοστό επί των 

επιλέξιμων 

δαπανών 

100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για 

οικονομική ενίσχυση 

δηλώνεται με την 

υποβολή του σχεδίου 

Ειδικά κόστη όπως 

δαπάνες που 

σχετίζονται με την 

έκδοση visa, την 

διαμονή, την 

υποστήριξη ατόμων με 

λιγότερες ευκαιρίες 

Ποσοστό επί των 

επιλέξιμων 

δαπανών 

100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για 

οικονομική ενίσχυση 

δηλώνεται με την 

υποβολή του σχεδίου 

Δαπάνες διαβίωσης 

συμμετεχόντων κατά 

τη διάρκεια 

δραστηριοτήτων 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

Πίνακας Β4.4 /εθελοντή/μήνα  

*(μόνο για δραστηριότητες 

Ευρωπαϊκής Εθελοντικής 

Υπηρεσίας) 

Με βάση τη διάρκεια 

παραμονής ανά 

συμμετέχοντα  
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Βασική Δράση 3: Υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων 

Διαρθρωμένος Διάλογος : Συναντήσεις μεταξύ ομάδων νέων και φορέων χάραξης 

πολιτικής στον τομέα της νεολαίας 

1. Μπορούν να συμμετέχουν μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ευρωπαϊκές ΜΚΟ και τοπικοί 

δημόσιοι φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε χώρα του Προγράμματος η χώρα-εταίρο. 

2. Κάθε οργανισμός που συμμετέχει σε ένα σχέδιο μπορεί να υποβάλλει αίτηση αρκεί να 

προέρχεται από χώρα του Προγράμματος. 

3. Κάθε σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Σε διεθνείς συναντήσεις, τουλάχιστον δυο συμμετέχοντες οργανισμούς από 

τουλάχιστον δυο διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων ένας θα πρέπει να είναι από χώρα 

του Προγράμματος. 

 Σε εθνικές συναντήσεις, τουλάχιστον ένας οργανισμός από χώρα του Προγράμματος. 

4. Συμμετέχοντες μπορούν να είναι νέοι από 13 έως 30 ετών και να προέρχονται από χώρες 

που περιλαμβάνονται στο σχέδιο. 

5. Ο αριθμός των νέων που θα συμμετάσχουν στις συναντήσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 

30. 

6. Η διάρκεια του σχεδίου μπορεί να είναι από 3 έως 24 μήνες.  

7. Το σχέδιο υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα της χώρας του αιτούντα φορέα. 

8. Η προθεσμία υποβολής είναι: 

 η 30η Απριλίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για προτάσεις που θα υλοποιηθούν 

από 1 Αυγούστου του ίδιου έτους έως 28 Φεβρουαρίου του επόμενου. 

 Η 1η Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για προτάσεις που θα υλοποιηθούν 

από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. 

9. Η αίτηση θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια (30 μονάδες) 

 Ποιότητα στη σύνθεση του σχεδίου και εκτέλεση (40 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 

10. Ο προϋπολογισμός ενός σχεδίου πρέπει να είναι σύμφωνος με τους εξής κανόνες 

χρηματοδότησης: 
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Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός 

Χρηματοδότησης 

Ποσό Κανόνες Κατανομής 

Έξοδα ταξιδίου Μοναδιαίο Κόστος Από 20€ έως 830€ ανά 

συμμετέχοντα με βάση την 

χιλιομετρική απόσταση 

Η απόσταση υπολογίζεται 

με τη χρήση 

υπολογιστικού εργαλείου 

της Ε.Ε. 

Οργανωτικά κόστη που 

σχετίζονται με την 

προετοιμασία και 

εκτέλεση του σχεδίου 

Μοναδιαίο Κόστος Πίνακας C.1.1/ 

συμμετέχοντα/ημέρα 

Με βάση τη διάρκεια 

παραμονής ανά 

συμμετέχοντα  

Δαπάνες υποστήριξης 

ειδικών αναγκών 

Ποσοστό επί των 

επιλέξιμων δαπανών 

100% των επιλέξιμων 

δαπανών 

Η αίτηση για οικονομική 

ενίσχυση δηλώνεται με 

την υποβολή του σχεδίου 

Ειδικά κόστη όπως 

δαπάνες που 

σχετίζονται με την 

έκδοση visa, online 

διαβουλεύσεων και 

δημοσκοπήσεων  

Ποσοστό επί των 

επιλέξιμων δαπανών 

100% των επιλέξιμων 

δαπανών 

Η αίτηση για οικονομική 

ενίσχυση δηλώνεται με 

την υποβολή του σχεδίου 

Δράσεις Jean Monnet 

Jean Monnet Modules 

1. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα 

σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. 

2. Η διάρκεια της δράσης μπορεί να είναι τρία χρόνια και κάθε διδακτική ενότητα θα πρέπει 

να περιλαμβάνει τουλάχιστον 40 ώρες διδασκαλίας ανά ακαδημαϊκό έτος (για τρία 

διαδοχικά έτη). 

3. Η αίτηση υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων 

και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 

4. Προθεσμία υποβολής είναι η 26η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για δράσεις 

που ξεκινούν από 1 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. 

5. Η αίτηση θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια (25 μονάδες) 

 Ποιότητα στο σχεδιασμό και εκτέλεση της δράσης (25 μονάδες) 

 Ποιότητα της ομάδας έργου (25 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (25 μονάδες) 

6. Η μέγιστη επιδότηση που μπορεί να λάβει μια δράση είναι 75% του συνολικού 

προϋπολογισμού και δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30.000€. 

7. Ο υπολογισμός της χρηματοδότησης γίνεται ως εξής: 

 Διδακτικό κόστος (κλίμακα μοναδιαίου κόστους): υπολογιζόμενο εθνικό κόστος 

διδασκαλίας (πίνακας D.1) για τουλάχιστον 120 ώρες διδασκαλίας. 

 Επιπλέον κόστη (κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση): έως 40% επί του διδακτικού  κόστους, 

για τη χρηματοδότηση πρόσθετων ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων όπως το κόστος 

προσωπικού, τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής, οι έμμεσες δαπάνες. 
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Jean Monnet Chairs 

1. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα 

σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. 

2. Ο κάτοχος έδρας Jean Monnet θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του καθηγητή/λέκτορα και να 

ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του εκπαιδευτικού ιδρύματος που υποβάλλει την αίτηση. 

3. Η διάρκεια της δράσης είναι τρία χρόνια κα ο κάτοχος της έδρας θα πρέπει να διδάσκει 

τουλάχιστον 90 ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος (για τρία διαδοχικά έτη). 

4. Η αίτηση υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων 

και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 

5. Προθεσμία υποβολής είναι η 26η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για δράσεις 

που ξεκινούν από 1 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. 

6. Η αίτηση θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια (25 μονάδες) 

 Ποιότητα στο σχεδιασμό και εκτέλεση της δράσης (25 μονάδες) 

 Ποιότητα της ομάδας έργου (25 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (25 μονάδες) 

7. Η μέγιστη επιδότηση που μπορεί να λάβει μια δράση είναι 75% του συνολικού 

προϋπολογισμού και δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000€. 

8. Ο υπολογισμός της χρηματοδότησης γίνεται ως εξής: 

 Διδακτικό κόστος (κλίμακα μοναδιαίου κόστους): υπολογιζόμενο εθνικό κόστος 

διδασκαλίας (πίνακας D.1) για τουλάχιστον 270 ώρες διδασκαλίας. 

 Επιπλέον κόστη (κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση): έως 10% επί του διδακτικού  κόστους, 

για τη χρηματοδότηση πρόσθετων ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων όπως το κόστος 

προσωπικού, τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής, οι έμμεσες δαπάνες. 

Jean Monnet Centers of Excellence 

1. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα 

σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. 

2. Η διάρκεια της δράσης είναι τρία χρόνια. 

3. Η αίτηση υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων 

και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 

4. Προθεσμία υποβολής είναι η 26η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για δράσεις 

που ξεκινούν από 1 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. 

5. Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα που αιτείται τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας θα πρέπει να 

ορίσει κάτοχο έδρας Jean Monnet για την επίβλεψη του κέντρου. 

6. Η αίτηση θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια (25 μονάδες) 

 Ποιότητα στο σχεδιασμό και εκτέλεση της δράσης (25 μονάδες) 

 Ποιότητα της ομάδας έργου (25 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (25 μονάδες) 

7. Η χρηματοδότηση καλύπτει έξοδα προσωπικού, διδακτικά κόστη, έξοδα ταξιδίου, αγορά 

εξοπλισμού, υπεργολαβίες και έμμεσες δαπάνες (7% των επιλέξιμων δαπανών) και δεν 

μπορεί να ξεπερνά το 80% του συνολικού προϋπολογισμού, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης 

τις 100.000€. 
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Jean Monnet support to Institution and associations 

1. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν ιδρύματα και σύλλογοι-οργανώσεις από κάθε χώρα του 

κόσμου με αντικείμενο δραστηριότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (εξαιρούνται 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα). 

2. Η διάρκεια της δράσης είναι τρία χρόνια. 

3. Η αίτηση υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων 

και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 

4. Προθεσμία υποβολής είναι η 26η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για δράσεις 

που ξεκινούν από 1 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. 

5. Η αίτηση ενός σχεδίου θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια (25 μονάδες) 

 Ποιότητα στο σχεδιασμό και εκτέλεση της δράσης (25 μονάδες) 

 Ποιότητα της ομάδας έργου (25 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (25 μονάδες) 

6. Η χρηματοδότηση καλύπτει έξοδα προσωπικού, διδακτικά κόστη, έξοδα ταξιδίου, αγορά 

εξοπλισμού, υπεργολαβίες και έμμεσες δαπάνες (7% των επιλέξιμων δαπανών) και δεν 

μπορεί να ξεπερνά το 80% του συνολικού προϋπολογισμού, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης 

τις 50.000€ για οργανώσεις (δεν υπάρχει ανώτατο όριο χρηματοδότησης για τα ιδρύματα). 

Jean Monnet Networks 

1. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμοί που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σπουδών από κάθε χώρα του κόσμου. Ο 

αιτών οργανισμός πρέπει να είναι και ο συντονιστής του δικτύου, το οποίο θα περιλαμβάνει 

κατ’ ελάχιστο πέντε συμμετέχοντες οργανισμούς από πέντε διαφορετικές χώρες.  

2. Η διάρκεια της δράσης είναι τρία χρόνια. 

3. Η αίτηση υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων 

και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 

4. Προθεσμία υποβολής είναι η 26η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για δράσεις 

που ξεκινούν από 1 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. 

5. Η αίτηση θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια (25 μονάδες) 

 Ποιότητα στο σχεδιασμό και εκτέλεση της δράσης (25 μονάδες) 

 Ποιότητα της ομάδας έργου (25 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (25 μονάδες) 

6. Η χρηματοδότηση καλύπτει έξοδα προσωπικού, διδακτικά κόστη, έξοδα ταξιδίου, αγορά 

εξοπλισμού, υπεργολαβίες και έμμεσες δαπάνες (7% των επιλέξιμων δαπανών) και δεν 

μπορεί να ξεπερνά το 80% του συνολικού προϋπολογισμού, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης 

τις 300.000€. 

Jean Monnet Projects 

1. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμοί που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σπουδών από κάθε χώρα του κόσμου. 

2. Η διάρκεια της δράσης μπορεί να είναι από 12 έως 24 μήνες. 

3. Ο αιτών οργανισμός είναι και ο μοναδικός που συμμετέχει στο αρχικό στάδιο της υποβολής. 

Σε μεταγενέστερο στάδιο μπορούν να εμπλακούν και άλλοι φορείς. 

4. Η αίτηση υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων 

και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 
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5. Προθεσμία υποβολής είναι η 26η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για δράσεις 

που ξεκινούν από 1 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. 

6. Η αίτηση θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια (25 μονάδες) 

 Ποιότητα στο σχεδιασμό και εκτέλεση της δράσης (25 μονάδες) 

 Ποιότητα της ομάδας έργου (25 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (25 μονάδες) 

7. Ο προϋπολογισμός μιας πρότασης πρέπει να είναι σύμφωνος με τους εξής κανόνες 

χρηματοδότησης: 

 

Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός 

Χρηματοδότησης 

Ποσό 

Συμμετοχή σε συνέδρια Μοναδιαίο Κόστος Πίνακας D.2/ημέρα/συμμετέχοντα 

Έξοδα ταξιδίου Μοναδιαίο Κόστος Από 180€ έως 1.100€ ανά συμμετέχοντα με βάση 

τη χιλιομετρική απόσταση 

Δαπάνες διαβίωσης Μοναδιαίο Κόστος Πίνακας D.3/ημέρα/συμμετέχοντα 

Συμπληρωματικές 

δραστηριότητες 

Εφάπαξ 25.000€ 

8. Η χρηματοδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 75% του συνολικού προϋπολογισμού, με 

μέγιστο ποσό επιχορήγησης τις 60.000€. 
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Αθλητισμός 

Συμπράξεις 

1. Σε μία σύμπραξη μπορούν να συμμετέχουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και δημόσιοι 

φορείς από κάθε χώρα του προγράμματος ή χώρα-εταίρο, που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα του Αθλητισμού. 

2. Κάθε οργανισμός που συμμετέχει σε μια σύμπραξη μπορεί να υποβάλλει αίτηση για 

λογαριασμό της, αρκεί να προέρχεται από χώρα του Προγράμματος. 

3. Η σύμπραξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε οργανισμούς από πέντε 

διαφορετικές χώρες του Προγράμματος. 

4. Η διάρκεια της μπορεί να είναι από 12 έως 36 μήνες (12, 18, 24, 30 ή 36 μήνες) 

5. Η αίτηση υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων 

και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 

6. Προθεσμία υποβολής είναι η 15η Μαΐου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για δράσεις που 

ξεκινούν από 1 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 

7. Η πρόταση θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια (30 μονάδες) 

 Ποιότητα στο σχεδιασμό και εκτέλεση (20 μονάδες) 

 Ποιότητα της ομάδας έργου και των συμφωνιών συνεργασίας (20 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 

8. Η χρηματοδότηση καλύπτει έξοδα ταξιδίου και διαμονής, αγορά εξοπλισμού, προμήθειες 

και αναλώσιμα, υπεργολαβίες και έμμεσες δαπάνες (7% των επιλέξιμων δαπανών) και δεν 

μπορεί να ξεπερνά το 80% του συνολικού προϋπολογισμού, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης 

τις 500.000€. 

Ευρωπαϊκές Αθλητικές Διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

1. Σε μία αθλητική διοργάνωση μπορούν να συμμετέχουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και 

δημόσιοι φορείς από χώρες του Προγράμματος. Απαραίτητη είναι η συμμετοχή 

τουλάχιστον δώδεκα οργανισμών από δώδεκα διαφορετικές χώρες του Προγράμματος. 

2. Η διάρκεια πρέπει να είναι από ένα έτος και πάνω (από την προετοιμασία έως και την 

παρακολούθηση). 

3. Η αίτηση υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων 

και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 

4. Προθεσμία υποβολής είναι: 

 η 14η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για διοργανώσεις που ξεκινούν από 1 

Ιουνίου του ίδιου έτους. 

 Η 15η Μαΐου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), για διοργανώσεις που ξεκινούν από 1 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 

5. Η πρόταση θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια της πρότασης(30 μονάδες) 

 Ποιότητα στο σχεδιασμό και εκτέλεση (40 μονάδες) 

 Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 

6. Η χρηματοδότηση καλύπτει προσωπικά έξοδα, έξοδα ταξιδίου και διαμονής, αγορά 

εξοπλισμού, προμήθειες και αναλώσιμα, υπεργολαβίες και έμμεσες δαπάνες (7% των 

επιλέξιμων δαπανών) και δεν μπορεί να ξεπερνά το 80% του συνολικού προϋπολογισμού, 

με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000.000€. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Χρήσιμες οδηγίες υποβολής 
 

 Γενικές πληροφορίες 

Για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Erasmus+ απαιτείται η εγγραφή του αιτούντος 

οργανισμού στην Πύλη Συμμετεχόντων (Participant Portal),  

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Επισημαίνουμε ότι η εγγραφή στην Πύλη Συμμετεχόντων είναι επίσης υποχρεωτική για όλους 

τους συμμετέχοντες οργανισμούς-εταίρους.  

Αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι αιτούντες φορείς είναι τα ακόλουθα: 

1. Εγγραφή στο Participant Portal και λήψη PIC code, 

2. Συμμόρφωση με τα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό του Erasmus+,  

3. Έλεγχος των οικονομικών όρων, 

4. Συμπλήρωση και υποβολή των προτάσεων/αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικής αίτησης eForm. 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δε χρειάζεται να προχωρήσουν στη λήψη PIC Code αφού το 

Πανεπιστήμιο έχει το δικό του μοναδιαίο PIC  986152150 . 

 

 Συμπλήρωση αιτήσεων e-forms 

Οι αιτούντες υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά και μόνο, μέσω e-forms, οι οποίες 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα της υπεύθυνης Εθνικής Μονάδας  (ΙΚΥ) και συγκεκριμένα: 

ΚΑ2- Στρατηγικές συμπράξεις για περισσότερους από έναν τομείς  

http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1468-ka2-stratigikes-simpraxeis-se-

perissoterous-tomeis  

ΚΑ2- Στρατηγικές συμπράξεις για τη Σχολική Εκπαίδευση 

http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1465-ka2-stratigikes-simpraxeis-

sxoliki-ekpaidefsi  

ΚΑ2- Στρατηγικές συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1466-ka2-stratigikes-simpraxeis-

epaggelmatiki-ekpaidefsi-kai-katartisi  

ΚΑ2- Στρατηγικές συμπράξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση 

http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1467-ka2-stratigikes-simpraxeis-

anotati-ekpaidefsi  

ΚΑ2- Στρατηγικές συμπράξεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1468-ka2-stratigikes-simpraxeis-se-perissoterous-tomeis
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1468-ka2-stratigikes-simpraxeis-se-perissoterous-tomeis
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1465-ka2-stratigikes-simpraxeis-sxoliki-ekpaidefsi
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1465-ka2-stratigikes-simpraxeis-sxoliki-ekpaidefsi
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1466-ka2-stratigikes-simpraxeis-epaggelmatiki-ekpaidefsi-kai-katartisi
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1466-ka2-stratigikes-simpraxeis-epaggelmatiki-ekpaidefsi-kai-katartisi
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1467-ka2-stratigikes-simpraxeis-anotati-ekpaidefsi
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1467-ka2-stratigikes-simpraxeis-anotati-ekpaidefsi
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http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1464-ka2-stratigikes-simpraxeis-

ekpaidefsi-enilikon 

 Χρήσιμες διευθύνσεις  

 

Επίσημη ιστοσελίδα προγράμματος:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm  

Πρόσκληση προγράμματος:  

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2013_362_R_NS0004&from=EN   

Οδηγός υλοποίησης:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf   

Οδηγίες της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ για την ορθή υποβολή αιτήσεων: 

http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1480-anakoinosi-ethnikis-monadas-gia-odigies-gia-orthi-

ipovoli-aitiseon-erasmus-plus  

 

Κεντρική δράση “Αθλητισμός” στο Erasmus+ 

http://ec.europa.eu/sport/opportunities/sport_funding/index_en.htm  

http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1464-ka2-stratigikes-simpraxeis-ekpaidefsi-enilikon
http://www.iky.gr/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/item/1464-ka2-stratigikes-simpraxeis-ekpaidefsi-enilikon
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2013_362_R_NS0004&from=EN
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