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Θέμα: Έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus +/Δράση ΚΑ1- Μαθησιακή Κινητικότητα προσωπικού
σχολικής εκπαίδευσης
Με ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε ότι εγκρίθηκε η αίτηση που υποβάλατε στο Ι.Κ.Υ. σχετικά με τη
συμμετοχή του 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ στη δράση “ Μαθησιακή Κινητικότητα προσωπικού
σχολικής εκπαίδευσης”, με κωδικό 2014-1-EL01-KA101-000194, τίτλο: «"Μαθαίνουμε καλύτερα,
συνεργαζόμαστε αποτελεσματικότερα. Γνώση, ποιότητα, καινοτομία και Ευρωπαϊκή διάσταση στο
νηπιαγωγείο μας"» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Η αίτησή σας αξιολογήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τις
Ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος. Παρακαλούμε να
λάβετε υπόψη σας τα σχόλια των αξιολογητών τα οποία σας αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή .
Επίσης, η αίτησή σας τέθηκε υπ’όψιν της επιτροπής αξιολόγησης για το πρόγραμμα Erasmus+ η οποία και
εισηγείται την τελική, μερική ή συνολική έγκριση της χρηματοδότησης των αξιολογηθέντων σχεδίων,
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της ΕΜ.
H κοινοτική επιχορήγηση για τη συμμετοχή σας στην εν λόγω δράση θα ανέλθει κατ’ανώτατο όριο σε 1620 €
και αφορά τις κατηγορίες δαπανών που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Χώρα Προορισμού
Γαλλία

Δαπάνες ταξιδίου
Ατομική Υποστήριξη
Οργανωτική Υποστήριξη
Δίδακτρα
Τελικό Ποσό

Αρ. συμμετεχόντων
1

360 €
560 €
350 €
350 €
1620 €

Ποσό Συμμετέχοντα
360

Εφόσον αποδέχεσθε την επιχορήγηση που σας εγκρίθηκε, θα πρέπει να μας αποστείλετε έως 5/9/2014 τα
ακόλουθα έγγραφα προκειμένου να καταρτιστεί η σύμβαση μεταξύ της Εθνικής Μονάδας –ΙΚΥ και του
σχολείου που εκπροσωπείτε:
i.
Την υπεύθυνη δήλωση της αίτησης με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου
εκπροσώπου του σχολείου
ii.
Την απόφαση ορισμού του νομίμου εκπροσώπου του σχολείου
iii.
Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου φορέα (σχολείο)

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι για τις κινητικότητες που δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν σύμφωνα
με τον αρχικό προγραμματισμό των εγκεκριμένων αιτήσεων λόγω των δυσχερειών που άπτονται της
εφαρμογής του πρώτου έτους υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+, η διάρκεια των συμβάσεων –
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των δικαιούχων- θα ορισθεί με τρόπο που να επιτρέπει την υλοποίησή
τους σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
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