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I.

ΕΙΑΓΩΓΗ

Θ παροφςα ανακοίνωςθ δθμοςιεφεται ςυμπλθρωματικά τθσ υπ’ αρ. EAC/A03/2018Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροτάςεων του Ρρογράμματοσ Erasmus+ για το 2019. Θ Ευρωπαϊκι
Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροτάςεων βαςίηεται ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) αρ. 1288/2013 ΤΟΥ
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τθ κζςπιςθ του προγράμματοσ
Erasmus+ για τθν περίοδο 2014 ζωσ 2020.
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν εκπαίδευςθ, τθν
κατάρτιςθ, τθ νεολαία και τον ακλθτιςμό, που ςτοχεφει να ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ των
δεξιοτιτων και τθσ απαςχολθςιμότθτασ και να υποςτθρίξει τον εκςυγχρονιςμό των
ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και νεολαίασ, ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ Δια Βίου
Μάκθςθσ (Ανϊτερθ Εκπαίδευςθ, Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ, Εκπαίδευςθ
Ενθλίκων, Σχολικι Εκπαίδευςθ, δραςτθριότθτεσ νεολαίασ, κτλ).
Το πρόγραμμα προςφζρει επίςθσ ζνα μεγάλο εφροσ χρθματοδοτικϊν δυνατοτιτων ςε όλουσ
τουσ οργανιςμοφσ που αςχολοφνται ενεργά με τθν τυπικι και άτυπθ εκπαίδευςθ και
κατάρτιςθ, τθ νεολαία και τθν άκλθςθ. Ραρζχει χρθματοδότθςθ για εργαηομζνουσ ςτθν
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, για νεαροφσ εργαηομζνουσ και για ςυμπράξεισ μεταξφ
πανεπιςτθμίων, ςχολείων, επιχειριςεων και οργανϊςεων μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα.

To πρόγραμμα δομείται ςε τρεισ βαςικζσ Δράςεισ (Key Actions):
Α) ΚΑ1: Μακθςιακι Κινθτικότθτα Ατόμων (Learning Mobility of Individuals)
Β) ΚΑ2: υνεργαςία για τθν Καινοτομία και τθν Ανταλλαγι Καλϊν Πρακτικϊν-τρατθγικζσ
υμπράξεισ (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic
Partnerships)
Γ) KA3: Ενίςχυςθ ςε κζματα Μεταρρφκμιςθσ Πολιτικισ /Support for Policy Reform
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Το ΙΚΥ, με τθν υπ’ αρικμ. 194858/ΙΑ/18-12-2013 Υ.Α. ζχει οριςτεί Εκνικι Μονάδα
Συντονιςμοφ για τθν υλοποίθςθ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Erasmus+ για τουσ τομείσ
τθσ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ.
Στο πλαίςιο του οριςμοφ του, ωσ Εκνικι Μονάδα Συντονιςμοφ για τθ διαχείριςθ και
παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Erasmus+ για τουσ τομείσ
τθσ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ, το ΙΚΥ διαχειρίηεται τισ ακόλουκεσ αποκεντρωμζνεσ
δράςεισ:




Βαςικι Δράςθ 1 (ΚΑ1), Μακθςιακι Κινθτικότθτα Ατόμων για τουσ τομείσ τθσ
χολικισ Εκπαίδευςθσ, τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, τθσ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ και τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων
Βαςικι Δράςθ 2 (ΚΑ2), υνεργαςία για τθν Καινοτομία και τθν Ανταλλαγι Καλϊν
Πρακτικϊν: «τρατθγικζσ υμπράξεισ» για τουσ ανωτζρω τομείσ

Οι υπόλοιπεσ δράςεισ του Ρρογράμματοσ είναι κεντρικζσ και τελοφν υπό τθ διαχείριςθ του
Οργανιςμοφ Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Οι
αποκεντρωμζνεσ δράςθσ του τομζα τθσ Νεολαίασ τελοφν υπό τθ διαχειριςτικι εποπτεία και
παρακολοφκθςθ του Ιδρφματοσ Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθ, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ.
Αυτό ςθμαίνει ότι οι αιτοφντεσ ςυντονιςτικοί φορείσ υποβάλουν αίτθςθ ςε αυτοφσ τουσ
οργανιςμοφσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που προβλζπονται για κάκε δράςθ. Θ εικόνα
διαχείριςθσ με τισ καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ υποβολισ των αιτιςεων για το ζτοσ 2019
αποτυπϊνεται ςτον κάτωκι πίνακα:
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Πλεσ οι προκεςμίεσ υποβολισ των αιτιςεων που προςδιορίηονται παρακάτω λιγουν ςτισ
12.00 (μεςθμζρι) ϊρα Βρυξελλϊν και 13.00, ϊρα Ελλάδοσ:
Key Action 1-Βαςικι Δράςθ ΚΑ1
Κινθτικότθτα ατόμων ςτον
τομζα τθσ ςχολικισ
εκπαίδευςθσ

5 Φεβρουαρίου 2019

ΙΚΤ

Κινθτικότθτα ατόμων ςτον
τομζα τθσ ανϊτατθσ
εκπαίδευςθσ

5 Φεβρουαρίου 2019

ΙΚΤ

Κινθτικότθτα ατόμων ςτον
τομζα τθσ επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ

5 Φεβρουαρίου 2019

ΙΚΤ

Κινθτικότθτα ατόμων ςτον
τομζα τθσ εκπαίδευςθσ
ενθλίκων

5 Φεβρουαρίου 2019

ΙΚΤ

Κινθτικότθτα ατόμων ςτον
τομζα τθσ νεολαίασ

5 Φεβρουαρίου 2019

ΙΝΕΔΙΒΙΜ

30 Απριλίου 2019
1 Οκτωβρίου 2019

Erasmus Joint Master
Degrees

14 Φεβρουαρίου 2019

EACEA

Key Action 2-Βαςικι Δράςθ ΚΑ2
τρατθγικζσ υμπράξεισ
ςτον τομζα τθσ ςχολικισ
εκπαίδευςθσ

21 Μαρτίου 2019

ΙΚΤ

τρατθγικζσ υμπράξεισ
ςτον τομζα τθσ ανϊτατθσ
εκπαίδευςθσ

21 Μαρτίου 2019

ΙΚΤ

τρατθγικζσ υμπράξεισ
ςτον τομζα τθσ
επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ

21 Μαρτίου 2019

ΙΚΤ

τρατθγικζσ υμπράξεισ
ςτον τομζα τθσ

21 Μαρτίου 2019

ΙΚΤ
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εκπαίδευςθσ ενθλίκων
τρατθγικζσ υμπράξεισ
ςτον τομζα τθσ νεολαίασ

5 Φεβρουαρίου 2019

ΙΝΕΔΙΒΙΜ

30 Απριλίου 2019
1 Οκτωβρίου 2019

Ευρωπαϊκά Πανεπιςτιμια

28 Φεβρουαρίου 2019

EACEA

Σομεακζσ υμμαχίεσ
Δεξιοτιτων- Sector Skills
Alliances

28 Φεβρουαρίου 2019

EACEA

υμμαχίεσ ΓνϊςθσKnowledge alliances

28 Φεβρουαρίου 2019

EACEA

Ανάπτυξθ ικανοτιτων ςτον
τομζα τθσ τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ
Ανάπτυξθ ικανοτιτων ςτον
τομζα τθσ νεολαίασ

7 Φεβρουαρίου 2019

EACEA

24 Ιανουαρίου 2019

EACEA

Key Action 3-Βαςικι Δράςθ ΚΑ3
χζδια για το διάλογο για τθ
ΙΝΕΔΙΒΙΜ
νεολαία

5 Φεβρουαρίου 2019
30 Απριλίου 2019
1 Οκτωβρίου 2019

Jean Monnet Actions
Chairs, Modules, Centres of
Excellence, Support to
Associations, Networks,
Projects

EACEA

22 Φεβρουαρίου 2019

Sport Actions
Collaborative Partnerships

EACEA

4 Απριλίου 2019

Small collaborative
Partnerships

EACEA

4 Απριλίου 2019

Not-for-profit European
Sport events

EACEA

4 Απριλίου 2019

Για κάκε μία από τισ ανωτζρω δράςεισ οι αιτοφντεσ φορείσ κα πρζπει να μελετιςουν
προςεκτικά τον Οδθγό του Προγράμματοσ, Erasmus+ Guide 2019.
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Key Action 1: Μακθςιακι Κινθτικότθτα Ατόμων /Learning Mobility of Individuals
Θ Βαςικι Δράςθ 1 του προγράμματοσ, περιλαμβάνει ςχζδια που τελοφν υπό τθ διαχείριςθ
των
Εκνικϊν
Μονάδων.
Τα
ςχζδια
κινθτικότθτασ
παρζχουν
ςτο
προςωπικό
και
ςτουσ
μακθτζσ/ςπουδαςτζσ/μακθτευόμενουσ των δικαιοφχων φορζων τθ δυνατότθτα να
πραγματοποιοφν διακρατικι κινθτικότθτα ςε μια άλλθ χϊρα που κεωρείται χϊρα του
Ρρογράμματοσ (Programme Countries), με ςκοπό να ςπουδάςουν, να καταρτιςτοφν, να
δουλζψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεφςουν και να αναπτφξουν επαγγελματικά προςόντα και
δεξιότθτεσ.
Μόνον οργανιςμοί με νομικι προςωπικότθτα δφνανται να υποβάλλουν και να
υλοποιοφν ενζργειεσ κινθτικότθτασ. Σα φυςικά πρόςωπα δεν μποροφν να υποβάλλουν
αίτθςθ.
Ραραδείγματα μακθςιακισ κινθτικότθτασ ατόμων:




Εκπαιδευτικι περίοδοσ ι πρακτικι άςκθςθ για μακθτζσ επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ.
Επαγγελματικι μακθτεία για ςπουδαςτζσ και μακθτευόμενουσ ςτθν αρχικι
επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ
Επαγγελματικι ανάπτυξθ και κατάρτιςθ για προςωπικό ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ
εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ.

Key Action 2: υνεργαςία για Καινοτομία και Ανταλλαγι Καλϊν Πρακτικϊν / Cooperation for Innovation and Good Practices- Τπο-δράςθ τρατθγικζσ υμπράξεισ
Strategic Partnerships
Οι Στρατθγικζσ Συμπράξεισ ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ και ενίςχυςθ διακρατικϊν
ςυνεργαςιϊν μεταξφ φορζων/οργανιςμϊν/ιδρυμάτων προκειμζνου να παράξουν
παραδοτζα προϊόντα και αποτελζςματα που αφοροφν κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ και
καλφπτουν εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ για όλουσ τουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ
κατάρτιςθσ. Βαςικό χαρακτθριςτικό μια διακρατικισ ςφμπραξθσ είναι θ ζμφαςθ ςτθν
προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ, τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν, τθν ανάπτυξθ και επικφρωςθ
δεξιοτιτων, τθν κάλυψθ αναγκϊν εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ.
τρατθγικζσ ςυμπράξεισ ςτον τομζα τθσ χολικισ Εκπαίδευςθσ
Οι Στρατθγικζσ Συμπράξεισ ςυνίςτανται ςτθ ςυνεργαςία διακρατικϊν φορζων που ανικουν
ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και τθσ αγοράσ εργαςίασ με ςτόχο τθν προϊκθςθ
καινοτόμων πρακτικϊν, ιδεϊν, μεκοδολογιϊν, εργαλείων, τθν ανταλλαγι και τθ ςυγκριτικι
αποτίμθςθ καλϊν πρακτικϊν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κομβικόσ γνϊμονασ ςτθν ανάπτυξθ
και δραςτθριοποίθςθ μιασ διακρατικισ ςφμπραξθσ πρζπει να είναι θ αποτελεςματικι
κάλυψθ είτε τουλάχιςτον μίασ οριηόντιασ προτεραιότθτασ τθσ Δράςθσ είτε τουλάχιςτον
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μίασ ςυγκεκριμζνθσ προτεραιότθτασ ςχετικισ με τον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ
κατάρτιςθσ. Ανάλογα με τθν προτεραιότθτα που καλφπτει το ςχζδιο, οι ςτρατθγικζσ
ςυμπράξεισ κα πρζπει να περιλαμβάνουν τουσ πλζον κατάλλθλουσ εταίρουσ που
προζρχονται από διάφορουσ τομείσ ϊςτε να αξιοποιοφνται οι διαφορετικζσ εμπειρίεσ, τα
χαρακτθριςτικά και θ εμπειρογνωμοςφνθ τουσ και να παράγονται ςυναφι και υψθλισ
ποιότθτασ αποτελζςματα.
Οι τρατθγικζσ υμπράξεισ διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: (ιςχφει για τουσ τομείσ τθσ
ςχολικισ εκπαίδευςθσ, τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και τθσ
εκπαίδευςθσ ενθλίκων):
τρατθγικζσ υμπράξεισ που υποςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ και μεταφορά καινοτομίασ:
Τα ςχζδια εςτιάηουν ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ καινοτόμων παραδοτζων προϊόντων,
ςτθ διοργάνωςθ μεγάλου βελθνεκοφσ δραςτθριοτιτων διάχυςθσ και διάδοςθσ των
αποτελεςμάτων που κα παραχκοφν κακϊσ και των καινοτόμων ιδεϊν. Οι αιτοφντεσ φορείσ
κα πρζπει να αιτθκοφν χρθματοδότθςθσ ειδικά ςτθν κατθγορία προχπολογιςμοφ
«Ρνευματικά Ρροϊόντα» και ωσ εκ τοφτου και ςτθν κατθγορία προχπολογιςμοφ
«Ρολλαπλαςιαςτικζσ Δράςεισ» προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ
ςτόχευςθ. Σε αυτι τθν κατθγορία ςτρατθγικϊν ςυμπράξεων δφνανται να υποβλθκοφν
αιτιςεισ για όλουσ τουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ.
Θ διάρκεια των ςχεδίων κυμαίνεται από 12 ζωσ 36 μινεσ.
τρατθγικζσ υμπράξεισ που υποςτθρίηουν τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν:
Ρρωταρχικόσ ςτόχοσ των εν λόγω ςτρατθγικϊν ςυμπράξεων είναι θ ανάπτυξθ και ενίςχυςθ
των δικτφων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, θ προϊκθςθ μιασ κουλτοφρασ που εκπαιδεφει
τουσ εμπλεκόμενουσ οργανιςμοφσ πϊσ να μάκουν να αφομοιϊνουν καλζσ πρακτικζσ μζςω
μεκόδων ςυγκριτικισ αποτίμθςθσ, θ ενδυνάμωςθ τθσ ικανότθτάσ τουσ να λειτουργοφν ςε
διακρατικό επίπεδο, να μοιράηονται και να ανταλλάςουν ιδζεσ και πρακτικζσ. Τα ςχζδια
μποροφν να δθμιουργιςουν μετριςιμεσ εκροζσ και αναμζνεται να διαδϊςουν τα
αποτελζςματα των διακρατικϊν δραςτθριοτιτων τουσ. Αυτά τα αποτελζςματα και οι
δραςτθριότθτεσ κα ςυγχρθματοδοτθκοφν μζςω τθσ βαςικισ κατθγορίασ προχπολογιςμοφ
«Διαχείριςθ και Υλοποίθςθ Σχεδίου». Οι αιτοφντεσ οργανιςμοί δε δφνανται να αιτθκοφν
χρθματοδότθςθσ για τισ κατθγορίεσ προχπολογιςμοφ «Πνευματικά Προϊόντα» και
«Πολλαπλαςιαςτικζσ Εκδθλϊςεισ».
Θ διάρκεια των ςχεδίων κυμαίνεται από 12 ζωσ 36 μινεσ.
Επιςθμαίνεται ότι μόνο για τον Σομζα τθσ χολικισ Εκπαίδευςθσ, ςε αυτι τθν κατθγορία
ςχεδίων εντάςςεται μία ιδιαίτερθ κατθγορία ςυμπράξεων, οι «υμπράξεισ ανταλλαγϊν
μεταξφ ςχολείων» (School Exchange Partnerships). Για λεπτομζρειεσ αναφορικά με τθ
χρθματοδότθςθ των ςυμπράξεων αυτϊν δείτε τθν ενότθτα «Σφνταξθ προχπολογιςμοφ
Σχεδίων ςτρατθγικϊν ςυμπράξεων – κατθγορίεσ δαπάνθσ».
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Συμβουλεφουμε τουσ αιτοφντεσ φορείσ να μελετιςουν προςεκτικά τθ ςχετικι ενότθτα ςτον
Οδθγό του Ρρογράμματοσ, ςελ. 101-122 (English, Version 1 (2019): 24/10/2018 ςελ.101122).

II.

ΦΡΗΙΜΑ ΕΓΓΡΑΥΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΙΣΟΤΝΣΕ
ΥΟΡΕΙ

Θ παροφςα ανακοίνωςθ αποςκοπεί ςτο να υποςτθρίξει τουσ αιτοφντεσ φορείσ του
Ρρογράμματοσ Erasmus+ κατά τθν υποβολι αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ για τισ Δράςεισ ΚΑ1:
Μακθςιακι Κινθτικότθτα Ατόμων (Learning Mobility of Individuals) και ΚΑ2: Συνεργαςία για
τθν Καινοτομία και τθν Ανταλλαγι Καλϊν Ρρακτικϊν-Στρατθγικζσ Συμπράξεισ (Cooperation
for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships). Συμβουλεφουμε
τουσ αιτοφντεσ φορείσ να διαβάςουν διεξοδικά τα ακόλουκα ζγγραφα:
 τον Οδθγό του Προγράμματοσ (Erasmus+ Guide 2019) ο οποίοσ βρίςκεται
αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εκνικισ Μονάδασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ
https://www.iky.gr/eggrafa-eplus/odigos-eplus.
 Για τθν δομι τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ κακϊσ και τον τρόπο ςυμπλιρωςθσ και
λειτουργίασ αναλυτικζσ πλθροφορίεσ παρζχονται τόςο ςτθν αγγλικι γλϊςςα όςο
και
ςτθν
ελλθνικι
ςτον
ακόλουκο
ςφνδεςμο:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Web+Application+Form
s+Guidelines .
 τον Οδθγό προσ τουσ Αξιολογθτζσ, https://www.iky.gr/el/erasmus-plus-key1action-1/aitiseis-ka1-mathisiaki-kinitikotita/item/1461.
Επιςθμαίνουμε ότι οι αιτιςεισ για τισ δράςεισ του προγράμματοσ και ειδικότερα για τουσ
τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ υποβάλλονται μόνο από νομικζσ οντότθτεσ με
νομικι προςωπικότθτα ςε θλεκτρονικι μορφι αποκλειςτικά. Για παράδειγμα, αιτιςεισ
που υποβάλλονται από ατομικζσ επιχειριςεισ ςτουσ τομείσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
του προγράμματοσ Erasmus+, κα κρίνονται μθ επιλζξιμεσ από το πρϊτο ςτάδιο.
Οι καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ των αιτιςεων για τισ δράςεισ που διαχειρίηεται θ Εκνικι
Μονάδα ορίηονται ωσ εξισ:
ΚΑ1: Μακθςιακι Κινθτικότθτα Ατόμων (Learning Mobility of Individuals):
Προκεςμία υποβολισ: 5/2/2019, ϊρα 12.00 (μεςθμζρι) ϊρα Βρυξελλϊν (13.00 ϊρα
Ελλάδοσ)
ΚΑ2: τρατθγικζσ υμπράξεισ (Strategic Partnerships):
Προκεςμία υποβολισ: 21/3/2019, ϊρα 12.00 (μεςθμζρι) ϊρα Βρυξελλϊν (13.00 ϊρα
Ελλάδοσ).
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III.

ΣΡΟΠΟΙ ΔΙΚΣΤΩΗ / ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΕΣΑΙΡΩΝ
i. School Education Gateway
Το School Education Gateway είναι θ θλεκτρονικι πλατφόρμα τθν οποία ανζπτυξε και
υποςτθρίηει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι και θ οποία μζςω των διακζςιμων εργαλείων τθσ,
υποςτθρίηει τα ςχολεία διευκολφνοντάσ τα ϊςτε να προετοιμάςουν πιο εφκολα τισ αιτιςεισ
τουσ.
Τα εργαλεία που προςφζρει το School Education Gateway και είναι ςτθ διάκεςθ των
ςχολείων είναι: α) Κατάλογοσ Σεμιναρίων β) Ευκαιρίεσ Κινθτικότθτασ γ) Αιτιματα για
Στρατθγικζσ Συμπράξεισ
α) Κατάλογοσ εμιναρίων: Ρρόκειται για μια βάςθ εξεφρεςθσ ςεμιναρίων θ οποία παρζχει
πλθροφορίεσ ςχετικζσ με προγράμματα διαρκρωμζνων μακθμάτων ι ςεμινάρια κατάρτιςθσ
ςτο εξωτερικό. Το εργαλείο προςφζρει τθ δυνατότθτα αναηιτθςθσ ςεμιναρίων με βάςθ: το
κζμα, τθν χϊρα υποδοχισ, τθ γλϊςςα, το κοινό ςτο οποίο απευκφνεται κ.α.
β) Ευκαιρίεσ Κινθτικότθτασ: Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ του διδακτικοφ και άλλων μελϊν
του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ των ςχολείων μπορεί να επιτευχκεί και μζςω
δραςτθριοτιτων όπωσ: περίοδοι παρακολοφκθςθσ/παρατιρθςθσ εργαςίασ (job shadowing)
& διδαςκαλίασ ςε ςχολείο ι άλλο φορζα ςτο εξωτερικό.
Δραςτθριότθτεσ αυτοφ του τφπου ςυνειςφζρουν ςτθ διεφρυνςθ τθσ αντίλθψθσ για τθν
εκπαίδευςθ και εξαςφαλίηουν τθν ανταλλαγι γνϊςθσ και καλϊν πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ
ςχολικισ εκπαίδευςθσ. Στόχοσ του εργαλείου είναι θ διευκόλυνςθ τθσ δικτφωςθσ των
ςχολικϊν μονάδων με φορείσ υποδοχισ ςτο εξωτερικό.
γ) Αιτιματα για τρατθγικζσ υμπράξεισ: Στόχοσ του εργαλείου είναι θ υποςτιριξθ τθσ
υλοποίθςθσ διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν κακϊσ και θ μεταφορά αλλά και θ ανταλλαγι
καινοτόμων πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ. Μζςω του ςυγκεκριμζνου
εργαλείου δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ, να προςκαλζςουν άλλα ςχολεία
του εξωτερικοφ ςε ςυνεργαςία ι να ανταποκρικοφν ςε αιτιματα για υλοποίθςθ μιασ
Στρατθγικισ Σφμπραξθσ.
Για τθν είςοδο ςτθν πλατφόρμα απαιτείται είτε: α) θ δθμιουργία λογαριαςμοφ School
Education Gateway ι β) χριςθ ςτοιχείων υπάρχοντοσ λογαριαςμοφ eTwinning.
Χριςιμοι φνδεςμοι: School Education Gateway

ii.

Ηλεκτρονικι αδελφοποίθςθ (eTwinning)

Θ Ηλεκτρονικι αδελφοποίθςθ προωκεί τθ ςυνεργαςία και τθ δικτφωςθ των ςχολείων ςτθν
Ευρϊπθ μζςω τθσ χριςθσ τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και των επικοινωνιϊν (ΤΡΕ).
Ραρζχει ςυμβουλζσ, ιδζεσ και εργαλεία ϊςτε να διευκολφνει τα ςχολεία να αναπτφςςουν
ςυμπράξεισ και να ςυμμετζχουν ςε ςυλλογικά ςχζδια ςε οποιονδιποτε κεματικό τομζα.
Πςον αφορά τισ Στρατθγικζσ Συμπράξεισ θ Θλεκτρονικι αδελφοποίθςθ προςφζρει:
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• τθν εφρεςθ εταίρων/οργανιςμϊν υποδοχισ ςτο εξωτερικό και τθ ςυνεργαςία με αυτοφσ
πριν από τθν υποβολι αίτθςθσ επιχοριγθςθσ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και του
αντίκτυπου των ςχεδιαηόμενων ζργων.
• τθ χριςθ των εργαλείων που διατίκενται ςτο πλαίςιο του ςχεδίου για τθν υλοποίθςθ
περιςςότερο ςτρατθγικϊν ςχεδίων και τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ τθσ ςυνειςφοράσ των
εταίρων.
Δεν απαιτείται θ υποβολι επίςθμθσ αίτθςθσ για τθν ανάλθψθ δράςθσ θλεκτρονικισ
αδελφοποίθςθσ. Μοναδικι προχπόκεςθ είναι θ εγγραφι του ςχολείου ςτθ διαδικτυακι
πφλθ για τθν θλεκτρονικι αδελφοποίθςθ.
Ριο ςυγκεκριμζνα ςτισ υμπράξεισ Ανταλλαγϊν μεταξφ χολείων (School Exchange
Partnerships) ςτθν Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προτάςεων 2019 ενκαρρφνεται ιδιαίτερα:






Ο ςυνδυαςμόσ τθσ φυςικισ κινθτικότθτασ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτο πλαίςιο
των διακρατικϊν ςυναντιςεων και τθσ εικονικισ ςυνεργαςίασ μζςω τθσ
πλατφόρμασ eTwinning. Οι ανταλλαγζσ αναμζνεται να ζχουν μεγαλφτερθ διάρκεια
και ςυχνότθτα και να είναι εμπλουτιςμζνεσ ωσ προσ το περιεχόμενο τουσ.
Θ ςυμμετοχι ςχολείων που ζχουν βραβευτεί με ετικζτα ςχολείου eTwinning
(eTwinning School Label) και τα οποία, μζςω τθσ ςφμπραξθσ που κα υλοποιιςουν,
κα ζχουν τθ δυνατότθτα να προωκιςουν καλζσ πρακτικζσ eTwinning κακϊσ και να
λειτουργιςουν ωσ μζντορεσ ςε ςχολεία που είναι λιγότερο ζμπειρα ςτθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ.
Θ παρουςίαςθ ςυγκεκριμζνων ςχεδίων για τθν αξιοποίθςθ προθγοφμενων ι εν
εξελίξει ςχεδίων eTwinning.

Τα αιτοφντα ςχολεία κα πρζπει να αναδείξουν ςτθν αίτθςθ τθν ζνταξθ και τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ eTwinning ςτο ζργο τουσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςχετικά κριτιρια
αξιολόγθςθσ και τα υποκριτιρια τουσ όπωσ αυτά παρουςιάηονται ςτον Οδθγό για τουσ
αξιολογθτζσ.

IV.

ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ

Α) EU Login - φςτθμα Διαπίςτευςθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει δθμιουργιςει το Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ – EULogin (πρϊθν
ECAS) ςτο οποίο εγγράφονται όλοι οι ευρωπαίοι πολίτεσ που επικυμοφν να ζχουν
πρόςβαςθ ςε ειδικζσ ςελίδεσ και θλεκτρονικά εργαλεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
• https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
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Ο λογαριαςμόσ EULogin απαιτείται για τθν εγγραφι οργανιςμοφ ςτθν Ρφλθ Συμμετεχόντων
(URF) και τθ λιψθ PIC κακϊσ και για τθν περαιτζρω επεξεργαςία των ςτοιχείων του.
Για τθ δθμιουργία λογαριαςμοφ EULogin χρειάηεται μια ενεργι διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου (e-mail) και ζνασ κωδικόσ πρόςβαςθσ (password) που ορίηεται από τον
χριςτθ. Αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθ δθμιουργία λογαριαςμοφ EULogin, βρίςκονται
αναρτθμζνεσ
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
τθσ
Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/eu-logininformation_en.pdf
και
ςτθν
ιςτοςελίδα
τθσ
Εκνικισ
Μονάδασ-ΙΚΥ
https://www.iky.gr/component/k2/item/944-iky-ecas.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να βρείτε ςτθν υπθρεςία βοικειασ ςχετικά με το
EULoginςτθ ςελίδα https://ecas.ec.europa.eu/cas/help.html.

Β) PIC Code και Πφλθ υμμετεχόντων (Participant Portal)
Για τθν υποβολι αίτθςθσ ςτο πρόγραμμα Erasmus+ απαιτείται οι αιτοφντεσ οργανιςμοί,
κακϊσ και οι οργανιςμοί-εταίροι, να ζχουν λάβει ζναν μοναδικό 9-ψθφιο κωδικό (PIC).
Θ εγγραφι των οργανιςμϊν για λιψθ κωδικοφ PIC γίνεται ςτθν Ενιαία Τπθρεςία Εγγραφισ
(URF) και θ είςοδοσ γίνεται μζςω τθσ Πφλθσ υμμετεχόντων (Participant Portal) τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
• http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
Επιςθμαίνουμε ότι οργανιςμοί οι οποίοι ζχουν ιδθ PIC από προθγοφμενα ζτθ δεν
χρειάηεται να λάβουν καινοφργιο κωδικό, κακϊσ ο πρϊτοσ κωδικόσ PIC που λαμβάνεται
ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ και είναι ζνασ και μοναδικόσ κωδικόσ που
ταυτοποιεί τον ςυμμετζχοντα οργανιςμό.
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Βιμα 1: Εγγραφι/ Ενθμζρωςθ ςτοιχείων ςτθν Πφλθ υμμετεχόντων
Πλοι οι φορείσ που ςκοπεφουν να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα Erasmus+ και ζχουν ιδθ
PIC κα πρζπει να επικαιροποιιςουν τα ςτοιχεία τουσ ςτθν Ενιαία Υπθρεςία Εγγραφισ URF
(Unique Registration Facility) τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ:
•

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

Οδθγίεσ για τθν τροποποίθςθ των ςτοιχείων δίνονται ςτο εγχειρίδιο χριςτθ (ζντυπο και
video) ςτθ ςελίδα:
•

https://www.iky.gr/urf-registration

Εναλλακτικά: Οργανιςμοί που δεν ζχουν PIC
Πλοι οι φορείσ που ςκοπεφουν να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα Erasmus+ και δεν ζχουν
PIC κα πρζπει να εγγραφοφν και να παρζχουν τα βαςικά τουσ νομικά και οικονομικά
ςτοιχεία ςτθν Ενιαία Υπθρεςία Εγγραφισ URF (Unique Registration Facility) τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ:
•

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

Δείτε οδθγίεσ ςτο εγχειρίδιο χριςτθ (ζντυπο και video) ςτθ ςελίδα:
•

https://www.iky.gr/urf-registration

Κωδικόσ PIC (Personal Identification Code)
Πταν ολοκλθρωκεί θ εγγραφι ςτθν Ρφλθ Συμμετεχόντων, ο οργανιςμόσ κα λάβει ζναν 9ψθφιο κωδικό (PIC). Ο κωδικόσ αυτόσ είναι μοναδικόσ για κάκε φορζα, κα χρθςιμοποιείται
ςτισ θλεκτρονικζσ αιτιςεισ και κα αποτελεί ςθμείο αναφοράσ για τθν επικοινωνία με τθν
Εκνικι Μονάδα.
Βιμα 2: Ανάρτθςθ νομιμοποιθτικϊν εγγράφων
Κατά το ςτάδιο τθσ εγγραφισ, οι οργανιςμοί κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και να
αναρτιςουν (upload) τα ακόλουκα ζγγραφα που αφοροφν ςτο νομικό πρόςωπο και ςτα
οικονομικά ςτοιχεία του οργανιςμοφ:


Το Ζντυπο Νομικισ Οντότθτασ Νομικοφ Προςϊπου (Legal entity form) βρίςκεται
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_e
n.cfm#el
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Επιςθμαίνεται ότι ανάλογα με το είδοσ του οργανιςμοφ κα επιλζξετε τον κατάλλθλο τφπο
εγγράφου. Ρ.χ. για τα δθμόςια ςχολεία επιλζγετε τθ Νομικι Οντότθτα «Οργανιςμοφ
Δθμοςίου Δικαίου».
Σθμειϊνεται ότι όλοι οι ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοί υποχρεοφνται να αναρτιςουν το
ζντυπο νομικισ οντότθτασ ςτο URF, υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο αρμοδίωσ από
το Νόμιμο Εκπρόςωπο του Οργανιςμοφ με αναγραφι του ονοματεπϊνυμου του
υπογράφοντοσ. Ειδικότερα το Ζντυπο Νομικισ Οντότθτασ πρζπει να ςυνοδεφεται
από τα κάτωκι ζγγραφα:
 Για τισ Δθμόςιεσ χολικζσ Μονάδεσ:
 Απόφαςθ Τοποκζτθςθσ του νομίμου εκπροςϊπου (Διευκυντι) ςτθ Σχολικι
Μονάδα.
 Για τουσ υντονιςτζσ Εκνικισ Κοινοπραξίασ Κινθτικότθτασ:
 Απόφαςθ Τοποκζτθςθσ του νομίμου εκπροςϊπου του Συντονιςτικοφ φορζα
που υποβάλει τθν αίτθςθ Κοινοπραξίασ.
 Για όλουσ τουσ υπόλοιπουσ φορείσ:
 Επίςθμα νομιμοποιθτικά ζγγραφα για τον νόμιμο εκπρόςωπο του Οργανιςμοφ ι
ΦΕΚ οριςμοφ νομίμου εκπροςϊπου ι Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ περί εκπροςϊπθςθσ
(του τελευταίου τριμινου) ι απόφαςθ μελϊν περί εκπροςϊπθςθσ ςε ιςχφ.
 Τελευταίο επικυρωμζνο, κωδικοποιθμζνο καταςτατικό ςφςταςθσ του αιτοφντοσ
φορζα ι καταςτατικό ςφςταςθσ και τροποποιιςεισ αυτοφ κατά περίπτωςθ.
 ΦΕΚ δθμοςίευςθσ των ωσ άνω καταςτατικϊν και τροποποιιςεων ι Γενικό
Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ (του τελευταίου τριμινου) κατά περίπτωςθ.
 Βεβαίωςθ ζναρξθσ ι μεταβολισ εργαςιϊν οργανιςμοφ/νομικοφ προςϊπου από
τθν αρμόδια για τθ φορολογία ΔΟΥ.
 Σε περίπτωςθ ιδιωτικοφ ςχολείου: πρόςφατθ άδεια λειτουργίασ από το ΥΡΡΕΘ.
Ωςτόςο μόνο ο αιτϊν οργανιςμόσ υποχρεοφται εκτόσ από το ζντυπο νομικισ οντότθτασ να
αναρτιςει επίςθσ το:
I.

Ζντυπο Οικονομικϊν τοιχείων (Financial Identification), υπογεγραμμζνο και
ςφραγιςμζνο αρμοδίωσ από το Νόμιμο Εκπρόςωπο του Οργανιςμοφ
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_
en.cfm#el
*Οι Δθμόςιεσ χολικζσ Μονάδεσ, εφόςον δε διατθροφν τραπεηικό λογαριαςμό ςτο
όνομα τθσ ςχολικισ μονάδασ κα υποχρεωκοφν να αναρτιςουν το Ζντυπο
Οικονομικϊν τοιχείων μόνο εφόςον εγκρικοφν.

II. Σα κατωτζρω ζγγραφα αξιολόγθςθσ τθσ οικονομικισ επάρκειασ:
 Οι ιδιωτικοί φορείσ οι οποίοι αιτοφνται χρθματοδότθςθσ άνω των 60.000,00 ευρϊ,
κα πρζπει επιπρόςκετα να αναρτιςουν:
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I.

II.
III.

νόμιμα ςυνταγμζνο και δθμοςιευμζνο Ιςολογιςμό τθσ τελευταίασ κλειςμζνθσ
διαχειριςτικισ χριςθσ, ςυνοδευόμενο από τθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ
και το προςάρτθμα ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα,
νόμιμα ςυνταγμζνο απολογιςμό τθσ τελευταίασ κλειςμζνθσ διαχειριςτικισ χριςθσ
(εφόςον υφίςταται), ι
τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ ςυνοδευόμενθ από το ζντυπο Ε3 τθσ
τελευταίασ κλειςμζνθσ διαχειριςτικισ χριςθσ.

Ειδικζσ περιπτϊςεισ αιτοφντων φορζων:
 Νεοςφςτατοι φορείσ, οι οποίοι δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει μία πλιρθ
διαχειριςτικι χριςθ, ενδζχεται να κλθκοφν να υποβάλλουν εγγυθτικι
επιςτολι τραπζηθσ ι αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ με ςκοπό να αποδείξουν
τθν οικονομικι τουσ επάρκεια, ςε ςυνδυαςμό με επιπρόςκετα
οικονομικά ςτοιχεία τα οποία κα ηθτθκοφν κατά περίπτωςθ.
 Φορείσ, οι οποίοι προζρχονται από πρόςφατθ μετατροπι, εξαγορά,
ςυγχϊνευςθ ι και απορρόφθςθ κα εξετάηονται για τθν νομιμοποιθτικι
και οικονομικι τουσ επάρκεια ςτθ βάςθ των οικονομικϊν δεδομζνων
όλων των φορζων από τουσ οποίουσ προιλκαν.
 Στθν περίπτωςθ ςυνεργαηόμενων, ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων και
κοινοπραξιϊν οι οποίεσ υποβάλλουν αίτθςθ ωσ ενιαία οντότθτα, τα
κριτιρια οικονομικισ επάρκειασ κα πρζπει να τθροφνται για κάκε μζλοσ
τθσ οντότθτασ τα οποία και κα εξετάηονται ξεχωριςτά.
 Επιςθμαίνεται ότι οι ιδιωτικοί φορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (π.χ.
ςωματεία, ΜΚΟ, ΑΜΚΕ) που επιχορθγοφνται κακ’ οιονδιποτε τρόπο από
τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ αίτθςισ
τουσ, κα πρζπει να αναρτοφν τα ςχετικά ςτοιχεία εςόδων και δαπανϊν
ςτο Μθτρϊο Επιχορθγοφμενων Φορζων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 10Β’ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ν.3861/10).

θμειϊςεισ:






Ειδικότερα για τισ δράςεισ ΚΑ1 όπου θ υποβολι τθσ αίτθςθσ γίνεται από
κοινοπραξία κακϊσ και για τθ δράςθ KA2 Στρατθγικζσ ςυμπράξεισ, ο
αιτϊν φορζασ-ςυντονιςτισ είναι υπεφκυνοσ να υποβάλει τθν αίτθςθ εκ
μζρουσ τθσ κοινοπραξίασ και τθσ ςφμπραξθσ αντίςτοιχα.
Σε περίπτωςθ υλοποίθςθσ πολλαπλϊν ςχεδίων κατά τθν ίδια Ρρόςκλθςθ
υποβολισ αιτιςεων (ι κατά τθν ίδια χρονικι περίοδο ι κατά τθ διάρκεια
επικαλυπτόμενθσ περιόδου) από τον ίδιο οργανιςμό, θ Εκνικι Μονάδα
Συντονιςμοφ δφναται να αξιολογιςει τθν επιχειρθςιακι επάρκεια του
οργανιςμοφ και να μθν εγκρίνει τθν υλοποίθςθ του ςυνόλου.
Θ Εκνικι Μονάδα Συντονιςμοφ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει
πρόςκετα ζγγραφα για τθν εξακρίβωςθ τθσ νομικισ και οικονομικισ
επάρκειασ των αιτοφντων φορζων. Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί
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αςκενισ οικονομικι επάρκεια, θ Εκνικι Μονάδα Συντονιςμοφ δφναται
να ηθτιςει εξαςφαλίςεισ για τθν ικανοποιθτικι τιρθςθ των οικονομικϊν
όρων του προγράμματοσ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθ διαδικαςία
εξακρίβωςθσ τθσ οικονομικισ επάρκειασ, βρίςκονται ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/methodologygrants-eac_en.pdf.
Πλα τα δικαιολογθτικά νομιμοποίθςθσ των αιτοφντων πρζπει να είναι
ςκαναριςμζνα πρωτότυπα. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα από το
πρωτότυπο ι από το ακριβζσ αντίγραφο τθσ Αρχισ που εξζδωςε το
πρωτότυπο, κεωρθμζνα από τισ κατά νόμο αρμόδιεσ Αρχζσ ι πρόςωπα,
εκτόσ εάν από ειδικι διάταξθ ορίηεται διαφορετικά. Τυχόν ξενόγλωςςα
ζγγραφα πρζπει να προςκομίηονται μεταφραςμζνα από τισ κατά Νόμο
αρμόδιεσ Αρχζσ (πλθν τθσ αγγλικισ) και να είναι νομίμωσ κεωρθμζνα. Τα
ωσ άνω αναφερόμενα δικαιολογθτικά πρζπει να ζχουν εκδοκεί εντόσ του
τελευταίου τριμινου, εκτόσ εάν από ειδικι διάταξθ ορίηεται
διαφορετικά ι αναγράφουν τθν περίοδο ιςχφοσ τουσ.

Βιμα 3: υμπλιρωςθ και υποβολι των προτάςεων/αιτιςεων μζςω φόρμασ
θλεκτρονικισ αίτθςθσ
Στο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροτάςεων 2019 για το πρόγραμμα
Erasmus+ για τον τομζα τθσ Σχολικισ Εκπαίδευςθσ οι θλεκτρονικζσ αιτιςεισ για τισ
ακόλουκεσ δράςεισ κα είναι ςε μορφι WEB:




ΚΑ101: Μακθςιακι Κινθτικότθτα Ρροςωπικοφ Σχολικισ Εκπαίδευςθσ
ΚΑ201: Στρατθγικζσ Συμπράξεισ ςτον τομζα τθσ Σχολικισ Εκπαίδευςθσ
ΚΑ229: Συμπράξεισ Ανταλλαγϊν μεταξφ Σχολείων

Ειδικότερα: Για τθν πρόςβαςι ςασ ςτα WEB Forms χρειάηεςτε ζναν λειτουργικό browser (Οι
φόρμεσ ζχουν δοκιμαςτεί επιτυχϊσ ςτουσ Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet
Explorer) και ςφνδεςθ ςτο ιντερνζτ κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιιγθςισ ςασ ςτθ ςχετικι
ςελίδα.
Οι αιτιςεισ βρίςκονται ςτον παρακάτω ςφνδεςμο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
Πριν τθν είςοδό ςασ κα πρζπει να ακολουκιςετε τα εξισ δφο βιματα:
1. Εάν είςτε νζοσ χριςτθσ, κα πρζπει να δθμιουργιςετε ζναν λογαριαςμό EU Login
account πριν από τθν πρόςβαςθ ςτισ φόρμεσ Θλεκτρονικισ Αίτθςθσ. Μπορείτε να
ζχετε πρόςβαςθ ςε αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δθμιουργία του EU Login
ςτο EU Login - European Commission Authentication Service. Ρρόςκετθ
πλθροφόρθςθ είναι διακζςιμθ εδϊ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εκνικισ Μονάδασ-ΙΚΥ.
2. Προκειμζνου να ζχετε πλιρθ εικόνα για τθν δομι τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ
κακϊσ και τον τρόπο ςυμπλιρωςθσ και λειτουργίασ καλείςτε να ανατρζξετε ςτισ
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αναλυτικζσ πλθροφορίεσ που παρζχονται τόςο ςτθν αγγλικι γλϊςςα όςο και
ςτθν
ελλθνικι
ςτον
ςφνδεςμο:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Web+Application+Form
s+Guidelines.

Εάν όλεσ οι ενότθτεσ τθσ αίτθςισ ςασ είναι ζγκυρεσ *ςθμειωμζνεσ με πράςινθ επιςιμανςθ
(√)+ και ζχετε επιςυνάψει όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα, μπορείτε να υποβάλετε τθν αίτθςι
ςασ ςτθν Εκνικι Μονάδα - IKY.
Για να υποβάλετε τθν αίτθςθ, κάντε κλικ ςτο κουμπί Υποβολι ςτθν κάτω αριςτερι γωνία.
Αυτό το κουμπί κα είναι ενεργό μόνο αν ζχουν ςυμπλθρωκεί όλα τα τμιματα τθσ αίτθςθσ,
τα απαιτοφμενα ζγγραφα ζχουν επιςυναφκεί και ζχει επιβεβαιωκεί θ λίςτα ελζγχου.
Ζνα αναδυόμενο παράκυρο κα εμφανιςτεί, ηθτϊντασ ςασ να επιβεβαιϊςετε τθν υποβολι.
Εάν είςτε βζβαιοι, κάντε κλικ ςτο ΝΑΙ. Επιλζγοντασ ΟΧΙ κα ακυρϊςει τθν υποβολι, αλλά όχι
τθν ίδια τθν αίτθςθ.
Στο παράκυρο επιβεβαίωςθσ τθσ τελικισ υποβολισ κα δείτε μια ςφντομθ περίλθψθ. Κάντε
κλικ ςτο OK για να το κλείςετε. Το ζντυπο αίτθςθσ κα κλείςει.
Θ βαςικι οκόνθ τθσ φόρμασ θλεκτρονικισ αίτθςθσ ανοίγει. Στθν καρτζλα Οι Αιτιςεισ μου
κα βρείτε τϊρα τισ υποβλθκείςεσ αιτιςεισ ςθμειωμζνεσ με τθν ζνδειξθ ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΕ και
ςτθν κατάςταςθ ολοκλιρωςθσ ωσ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ.
Ζνα e-mail επιβεβαίωςθσ κα ςταλεί μετά τθν υποβολι:
Το e-mail περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υποβολι που ζχετε
κάνει:







Σίτλοσ χεδίου
Δράςθ
Εκνικι Μονάδα
Κωδικόσ υποβολισ ID
Κωδικόσ φόρμασ ID
Ημερομθνία και Ώρα Τποβολισ (Βρυξζλλεσ, Ώρα Βελγίου)

Σε περίπτωςθ που χρειαςτεί να κάνετε κάποιεσ αλλαγζσ ςε μια ιδθ υποβλθκείςα αίτθςθ,
πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ, μπορείτε να υποβάλετε εκ νζου τθ φόρμα
μετά τθν πραγματοποίθςθ των αλλαγϊν.
Αυτό είναι εφικτό μόνο κατά τθ περίοδο πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ και
όχι μετά.
Στθν ιςτοςελίδα των Ηλεκτρονικϊν Αιτιςεων, μεταβείτε ςτθν καρτζλα Οι Αιτιςεισ μου.
Αν ζχετε μια μεγάλθ λίςτα αιτιςεων ςε διάφορα ςτάδια, χρθςιμοποιιςτε τθ
λειτουργία Αναηιτθςθ για να βρείτε γριγορα τθν αίτθςθ που κζλετε να τροποποιιςετε και
να τθν υποβάλετε ξανά.
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Μόλισ βρείτε τθν αίτθςθ που χρειάηεςτε για να προςαρμόςετε και να τθν υποβάλετε ξανά,
κάντε κλικ ςτο κουμπί Μενοφ και επιλζξτε τθν επιλογι Ανοίξτε ξανά.
Το ζντυπο τθσ αίτθςθσ ανοίγει, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των ςτοιχείων που ζχουν ιδθ
υποβλθκεί. Κάντε τισ προςαρμογζσ / αλλαγζσ. Μόλισ ολοκλθρωκοφν οι αλλαγζσ, κάντε κλικ
ςτο κουμπί Υποβολι. Ππωσ και ςτθν αρχικι αίτθςθ, το κουμπί Υποβολι κα είναι ενεργό
μόνο αν ολοκλθρωκοφν όλεσ οι ενότθτεσ τθσ φόρμασ και είναι ςθμειωμζνεσ με πράςινθ
επιςιμανςθ (√).
Κάκε φορά που υποβάλετε τθν αίτθςι ςασ, θ υποβολι καταγράφεται ςτθν
ενότθτα Ιςτορικό Τποβολϊν. Για να ζχετε πρόςβαςθ ςτο τμιμα είτε κάνετε κλικ
ςτο Ιςτορικό Τποβολϊν ςτο πλευρικό μενοφ τθσ αίτθςισ ςασ είτε επιλζγετε το ςχετικό
μενοφ ςτθ λίςτα με τισ Αιτιςεισ ςασ.
Οι ακόλουκεσ λεπτομζρειεσ είναι διακζςιμεσ ςε κάκε υποβολι.





τον αρικμό ζκδοςθσ τθν αίτθςθσ που ζχει υποβλθκεί
τθν ϊρα και τθν θμερομθνία υποβολισ
τον χριςτθ ςτον οργανιςμό ςασ που υπζβαλε τθν αίτθςθ
τον κωδικό υποβολισ ID

Οι αιτιςεισ για το Erasmus+ ζχουν κακοριςμζνθ προκεςμία, ορατι ςτθν αρχικι οκόνθ και
τθν επικεφαλίδα τθσ φόρμασ. Εάν χάςετε τθν επίςθμθ προκεςμία υποβολισ αιτιςεων, δεν
κα μπορείτε να υποβάλετε τθν αίτθςθ.
Υπάρχει εξαίρεςθ ςτθν περίπτωςθ που προςπακιςατε να υποβάλετε τθν αίτθςθ πριν από
τθν επίςθμθ προκεςμία υποβολισ αιτιςεων και δεν είχατε τθ δυνατότθτα να το κάνετε για
τεχνικοφσ λόγουσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορείτε να επικοινωνιςτε με τθν Εκνικι
Μονάδα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ Εκνικι Μονάδα μπορεί να εξετάςει τθν αίτθςι ςασ,
μόνο εάν πλθροφνται οι ακόλουκεσ τρεισ προχποκζςεισ:
1. Θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ τελευταίασ απόπειρασ υποβολισ ςασ, όπωσ
αναφζρεται ςτθν θλεκτρονικι ενότθτα ιςτορικό υποβολισ, είναι πριν από τθν
ιςχφουςα επίςθμθ προκεςμία υποβολισ αιτιςεων.
2. Ζχετε ενθμερϊςει τθν Εκνικι ςασ Μονάδα εντόσ 2 ωρϊν μετά τθν προκεςμία
υποβολισ αιτιςεων (ϊρα Βρυξελλϊν). Μετά από αυτό το διάςτθμα, θ αίτθςι ςασ
δεν μπορεί πλζον να λθφκεί υπόψθ
3. Ζχετε αποςτείλει ςτθν Εκνικι ςασ Μονάδα εντόσ 2 ωρϊν μετά τθν προκεςμία
υποβολισ αιτιςεων (ϊρα Βρυξελλϊν), μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τθν
πλιρθ αίτθςι ςασ χωρίσ τροποποιιςεισ μετά τθν απόπειρα υποβολισ (ςε μορφι
pdf).
Θ Εκνικι Μονάδα τότε κα αποφαςίςει αν κα δεχτεί τθν εκπρόκεςμθ αίτθςθ ι όχι. Αν τθ
δεχτεί τότε κα "ανοίξει ξανά" τθν αίτθςι ςασ. Στθ ςυνζχεια κα μπορείτε να τθν υποβάλετε
με τον ίδιο τρόπο όπωσ περιγράφθκε ςτθν ενότθτα Τποβάλλοντασ τθν αίτθςθ.
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Θα πρζπει να βεβαιωκείτε, πριν τθν υποβολι, ότι όλα τα αναγκαία ζγγραφα που
αναφζρονται παρακάτω ζχουν γίνει upload ςτθν καρτζλα “Annexes” τθσ αίτθςθσ.
Ειδικότερα:
ςτθν αίτθςθ για τθ δράςθ ΚΑ1, που υποβάλλεται από ςχολείο (Individual Application)
πρζπει να επιςυνάπτονται τα ακόλουκα ζγγραφα:
 Τπεφκυνθ Διλωςθ (Declaration of Honour): Αυτό το ζντυπο αποτελεί μζροσ τθσ
αίτθςθσ. Ρρόκειται για ζνα διςζλιδο το οποίο πατϊντασ ςτο κουμπί «Download
Declaration of Honour” κα αποκθκευτεί ςτον υπολογιςτι ςασ, από όπου κα το
εκτυπϊςετε, κα υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόςωπο του οργανιςμοφ/ιδρφματοσ,
κα ςφραγιςτεί, κα ςαρωκεί και κα μεταφορτωκεί ςτθν ενότθτα Annexes πατϊντασ
το αντίςτοιχο κουμπί “Add Declaration of honour”.
ςτθν αίτθςθ για τθ δράςθ ΚΑ1, που υποβάλλεται από ςυντονιςτι κοινοπραξίασ
(Consortium Application) πρζπει να επιςυνάπτονται τα ακόλουκα ζγγραφα:
 Τπεφκυνθ Διλωςθ (Declaration of Honour): Αυτό το ζντυπο αποτελεί μζροσ τθσ
αίτθςθσ. Ρρόκειται για ζνα διςζλιδο το οποίο πατϊντασ ςτο κουμπί «Download
Declaration of Honour” κα αποκθκευτεί ςτον υπολογιςτι ςασ, από όπου κα το
εκτυπϊςετε, κα υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόςωπο του οργανιςμοφ/ιδρφματοσ,
κα ςφραγιςτεί, κα ςαρωκεί και κα μεταφορτωκεί ςτθν ενότθτα Annexes πατϊντασ
το αντίςτοιχο κουμπί “Add Declaration of honour”.
 Mandates (ζγγραφα εξουςιοδότθςθσ): Τα ζγγραφα εξουςιοδότθςθσ κα τα βρείτε
ςε μορφι PDF ςτθν καρτζλα Annexes (Ραραρτιματα), όπου πατάτε DOWNLOAD
MANDATES, εκτυπϊνονται, υπογράφονται από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ των
μελϊν τθσ κοινοπραξίασ και από το νόμιμο εκπρόςωπο του ςυντονιςτι,
ςκανάρονται και μεταφορτϊνονται πατϊντασ το κουμπί ADD MANDATES.

ςτθν αίτθςθ για τθ δράςθ KA2-Στρατθγικζσ Συμπράξεισ πρζπει να επιςυνάπτονται τα
ακόλουκα ζγγραφα:


Ζγγραφο εξουςιοδότθςθσ (mandate letter). Τα ζγγραφα εξουςιοδότθςθσ κα τα
βρείτε ςε μορφι PDF ςτθν καρτζλα Annexes όπου πατάτε DOWNLOAD MANDATES,
εκτυπϊνονται, υπογράφονται από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ των οργανιςμϊν
Εταίρων και από το νόμιμο εκπρόςωπο του οργανιςμοφ Συντονιςτι, ςκανάρονται
και μεταφορτϊνονται πατϊντασ το κουμπί ADD MANDATES.
*Εξαίρεςθ: Δεν απαιτείται ζντυπο εξουςιοδότθςθσ ςτισ αιτιςεισ για
τισ
«Συμπράξεισ ανταλλαγϊν μεταξφ ςχολείων» (School Exchange Partnerships) (Αίτθςθ
ΚΑ229).

 Τπεφκυνθ Διλωςθ (Declaration of Honour). Αυτό το ζντυπο αποτελεί μζροσ τθσ
αίτθςθσ. Ρρόκειται για ζνα διςζλιδο το οποίο πατϊντασ ςτο κουμπί «Download
Declaration of Honour” κα αποκθκευτεί ςτον υπολογιςτι ςασ, από όπου κα το
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εκτυπϊςετε, κα υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόςωπο του οργανιςμοφ Συντονιςτι,
κα ςφραγιςτεί, κα ςαρωκεί και κα μεταφορτωκεί ςτθν ενότθτα Annexes πατϊντασ
το αντίςτοιχο κουμπί “Add Declaration of honour”.
 Ειδικά για τισ τρατθγικζσ υμπράξεισ (Αίτθςθ ΚΑ201)_οι φορείσ μποροφν
προαιρετικά να αναρτιςουν:
Σο Χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν (Gantt Chart): Το χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν
αφορά ςτον προγραμματιςμό των πακζτων εργαςίασ και των επιμζρουσ ενεργειϊν
που τα ςτοιχειοκετοφν κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του προτεινόμενου ςχεδίου.
Το χρονοδιάγραμμα πρζπει να ςυμφωνθκεί με όλουσ τουσ εταίρουσ και να
μεταφορτωκεί από τον αιτοφντα ςτθν ενότθτα annexes πατϊντασ το κουμπί ADD
FILE. Υπόδειγμα χρονοδιαγράμματοσ δραςτθριοτιτων κα βρείτε εδϊ:
http://www.iky.gr/erasmusplus-vivliothiki/item/1459-prosxedio-gia-toxronodiagramma-ton-drasthriotiton.
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V.

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΒΑΙΚΗ ΔΡΑΗ 1 ΚΑΙ ΣΗ
ΒΑΙΚΗ ΔΡΑΗ 2

1.
Οι αιτοφντεσ φορείσ πρζπει να διακζτουν επιχειρθςιακι και οικονομικι επάρκεια.
Ειδικότερα, οι ιδιωτικοί φορείσ κα πρζπει να είναι αςφαλιςτικά και φορολογικά
ενιμεροι, να δφνανται δθλαδι να προςκομίςουν, όποτε απαιτθκεί από τθν Εκνικι
Μονάδα, μετά τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςισ τουσ, αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ
ενθμερότθτασ χωρίσ παρακράτθςθ για είςπραξθ ποςοφ από φορείσ κεντρικισ διοίκθςθσ.
2.
Επιςθμαίνεται ότι δικαίωμα υποβολισ αιτιςεων ζχουν μόνο οργανιςμοί/φορείσ
του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα (νομικζσ οντότθτεσ) που διακζτουν νομικι
προςωπικότθτα. Για παράδειγμα, αιτιςεισ που υποβάλλονται από ατομικζσ επιχειριςεισ
ςτουσ τομείσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ του προγράμματοσ Erasmus+, κα κρίνονται μθ
επιλζξιμεσ από το πρϊτο ςτάδιο.
3.
Θ απόςταςθ μιασ μετακίνθςθσ απλισ μετάβαςθσ πρζπει να χρθςιμοποιείται ωσ
βάςθ για τον υπολογιςμό του ποςοφ τθσ κοινοτικισ επιχοριγθςθσ ΕΕ που κα χορθγθκεί ωσ
ενίςχυςθ για το ταξίδι μετ' επιςτροφισ. Μπορείτε να βρείτε τον Μετρθτι Απόςταςθσ
(Distance Calculator) εδϊ:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
4.
Σχετικά με τον Μετρθτι Απόςταςθσ (Distance Calculator) διευκρινίηεται ότι θ
απόςταςθ, υπολογίηεται από το ςθμείο εκκίνθςθσ ζωσ τον τόπο διεξαγωγισ τθσ
δραςτθριότθτασ χωρίσ τθν προςκικθ των ενδεχόμενων ενδιάμεςων ςτακμϊν κάκε
διαδρομισ. Θ εξαίρεςθ ςτον κανόνα, είναι, μόνο όταν το ςθμείο αναχϊρθςθσ είναι το
αεροδρόμιο που βρίςκεται πιο μακριά από τον τόπο του οργανιςμοφ αποςτολισ, (π.χ. αν
ταξιδεφετε από τθν Ράτρα ςτο Ραρίςι, τότε υπολογίηετε ςτον μετρθτι απόςταςθσ τθν
διαδρομι Ακινα-Ραρίςι, κακϊσ λαμβάνεται υπόψθ θ απόςταςθ μεταξφ του αεροδρομίου
και του τόπου προοριςμοφ).
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθ χριςθ του Μετρθτι Απόςταςθσ δείτε εδϊ:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/How+to+use+the+Distance+Ban
d+Calculator.
5.
Για το 2019, θ ερβία κεωρείται Xϊρα του Προγράμματοσ (Programme Country).
6.
Δαπάνεσ κατ’ εξαίρεςθ για ακριβά ταξίδια: Οι αιτοφντεσ μποροφν να ηθτιςουν
χρθματοδοτικι ενίςχυςθ για τισ υψθλζσ δαπάνεσ μετακίνθςθσ των ςυμμετεχόντων.
Χορθγείται χρθματοδότθςθ ζωσ το 80% των πραγματικϊν δαπανϊν, για τθν κάλυψθ
ταξιδίου υψθλοφ κόςτουσ, ςε περίπτωςθ που το μοναδιαίο κόςτοσ με βάςθ το μετρθτι
χιλιομετρικϊν αποςτάςεων δεν καλφπτει το 70% των πραγματικϊν δαπανϊν.

Παράδειγμα 1: ζςτω ότι με βάςθ το μοναδιαίο κόςτοσ ανά ηϊνθ απόςταςθσ ταξιδιοφ και
τον μετρθτι χιλιομετρικϊν αποςτάςεων, προκφπτει ότι ο μετακινοφμενοσ κα πρζπει να
λάβει 360 ευρϊ για τθ μετακίνθςθ του ςτθ χϊρα υποδοχισ (μεταξφ 2000-2999
χιλιομζτρων). Οι πραγματικζσ όμωσ δαπάνεσ βάςει ζρευνασ αγοράσ για τθ ςυγκεκριμζνθ
μετακίνθςθ (αεροπορικό ειςιτιριο) ανζρχονται ςτα 400 ευρϊ.
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Υπολογίηουμε: 400* 70% = 280 ευρϊ. Άρα τα 360 € που ο μετακινοφμενοσ προβλζπεται να
λάβει με βάςει το μοναδιαίο κόςτοσ ανά ηϊνθ χιλιομετρικισ απόςταςθσ (μεταξφ 2000 –
2999 χλμ) καλφπτουν το 70% των πραγματικϊν δαπανϊν. Σε αυτι τθ περίπτωςθ ο
μετακινοφμενοσ δεν ζχει δικαίωμα να αιτθκεί για να λάβει πρόςκετεσ δαπάνεσ για τθν
κάλυψθ ταξιδιοφ υψθλοφ κόςτουσ και επομζνωσ κα καλφψει τισ δαπάνεσ ταξιδίου του με
βάςθ τουσ ςυνικεισ κανόνεσ χρθματοδότθςθσ (Travel – Distance Band).
Παράδειγμα 2: ζςτω ότι με βάςθ το μοναδιαίο κόςτοσ ανά ηϊνθ απόςταςθσ ταξιδιοφ και
τον μετρθτι χιλιομετρικϊν αποςτάςεων, προκφπτει ότι ο μετακινοφμενοσ κα πρζπει να
λάβει 360 ευρϊ για τθ μετακίνθςι του ςτθ χϊρα υποδοχισ (μεταξφ 2000-2999
χιλιομζτρων). Οι πραγματικζσ όμωσ δαπάνεσ βάςει ζρευνασ αγοράσ για τθ ςυγκεκριμζνθ
μετακίνθςθ (αεροπορικό ειςιτιριο) ανζρχονται ςτα 600 ευρϊ.
Υπολογίηουμε: 600* 70% = 420 ευρϊ. Άρα τα 360 € που ο μετακινοφμενοσ προβλζπεται να
λάβει βάςει του μοναδιαίου κόςτουσ ανά ηϊνθ χιλιομετρικισ απόςταςθσ (μεταξφ 2000 –
2999 χλμ) με βάςθ τουσ ςυνικεισ κανόνεσ χρθματοδότθςθσ δεν καλφπτουν το 70% των
πραγματικϊν δαπανϊν και ο μετακινοφμενοσ ζχει δικαίωμα να αιτθκεί για να λάβει 480
ευρϊ πολλαπλαςιάηοντασ το πραγματικό κόςτοσ πρόςκετεσ δαπάνεσ για τθν κάλυψθ
ταξιδιοφ υψθλοφ κόςτουσ. Συνεπϊσ εφόςον ο μετακινοφμενοσ προςκομίςει παραςτατικό
φψουσ 600 ευρϊ (πραγματικζσ δαπάνεσ) για το αεροπορικό του ειςιτιριο, τότε κα του
αποδοκεί ποςό φψουσ 600*80% = 480 € για να καλφψει τισ δαπάνεσ ταξιδίου.
Για τθν χρθματοδοτικι ενίςχυςθ για δαπάνεσ κατ’ εξαίρεςθ για ακριβά ταξίδια απαιτείται
επαρκισ τεκμθρίωςθ ςτθν υποβλθκείςα πρόταςθ από τον αιτοφντα φορζα. Επιςθμαίνεται,
ότι αυτό κα επιτρζπεται με τθν προχπόκεςθ ότι οι αιτοφντεσ οργανιςμοί κα μποροφν να
αποδείξουν ότι οι ςυνικεισ κανόνεσ χρθματοδότθςθσ (με βάςθ το μοναδιαίο κόςτοσ ανά
ηϊνθ απόςταςθσ ταξιδιοφ) δεν καλφπτουν το 70% τουλάχιςτον των δαπανϊν μετακίνθςθσ
των ςυμμετεχόντων.
Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ ο αιτϊν κα πρζπει να επιλζξει μια από τισ δυο
εναλλακτικζσ. (προκειμζνου να καλυφκοφν οι δαπάνεσ ταξιδίου των ςυμμετεχόντων ςτο
ςχζδιο):
o
Επιχοριγθςθ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν ταξιδίου με βάςθ το μοναδιαίο κόςτοσ
δαπάνθσ (μετρθτισ χιλιομετρικϊν αποςτάςεων)
ι
o
Δαπάνεσ κατ’ εξαίρεςθ για ακριβά ταξίδια.
Θ φόρμα τθσ αίτθςθσ δεν επιτρζπει τθν χριςθ του ποςοφ για κάλυψθ δαπανϊν ταξιδίου
και από τισ δυο παραπάνω κατθγορίεσ.
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VI.

ΒΑΙΚΗ ΔΡΑΗ 1: ΜΑΘΗΙΑΚΗ KINHTIKOTHTA
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Τα ςχζδια μακθςιακισ κινθτικότθτασ για το εκπαιδευτικό προςωπικό όλων των βακμίδων
τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ μπορεί να περιλαμβάνουν μία ι περιςςότερεσ από τισ εξισ
δραςτθριότθτεσ:

ανάκεςθ κακθκόντων διδαςκαλίασ: θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα δίνει τθ
δυνατότθτα ςε εκπαιδευτικοφσ ι άλλο εκπαιδευτικό προςωπικό ςχολικισ εκπαίδευςθσ να
διδάξουν ςε ςυνεργαηόμενο ςχολείο του εξωτερικοφ.

δομθμζνοι κφκλοι μακθμάτων ι ςεμινάρια κατάρτιςθσ ςτο εξωτερικό:
υποςτθρίηουν τθν επαγγελματικι εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν, των διευκυντϊν ςχολείων και
του λοιποφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ.

επιτόπια παρακολοφκθςθ εργαςίασ: παρζχει τθν ευκαιρία ςε εκπαιδευτικοφσ,
διευκυντζσ ςχολείων και ςτο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προςωπικό των ςχολείων να
περάςουν μια περίοδο ςτο εξωτερικό ςε ζνα ςχολείο εταίρο ι ςε κάποιον ςυναφι
οργανιςμό, ο οποίοσ δραςτθριοποιείται ςτο πεδίο τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ.
Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ είναι επίςθσ μια ευκαιρία για τουσ εκπαιδευτικοφσ να αποκτιςουν
ικανότθτεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν των μακθτϊν που προζρχονται από
μειονεκτοφςεσ κοινωνικζσ ομάδεσ. Δεδομζνθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςχετικά με
τουσ νεαροφσ μετανάςτεσ, τουσ πρόςφυγεσ και τουσ αιτοφντεσ άςυλο, ιδιαίτερθ προςοχι
κα δοκεί επίςθσ ςτθν υποςτιριξθ ςχεδίων κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν ςε τομείσ, όπωσ θ
εκπαίδευςθ των παιδιϊν των προςφφγων, οι διαπολιτιςμικζσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, θ
διδαςκαλία ςτθ δεφτερθ γλϊςςα των μακθτϊν, θ ανεκτικότθτα και θ διαφορετικότθτα ςτθν
τάξθ.
Το Erasmus+ ςτθρίηει τθ μακθςιακι κινθτικότθτα του προςωπικοφ που:

εντάςςεται ςτο Ευρωπαϊκό Σχζδιο Ανάπτυξθσ του ςχολείου αποςτολισ (με ςτόχο
τον εκςυγχρονιςμό και τθ διεκνοποίθςι του)

ανταποκρίνεται ςε ςαφϊσ προςδιοριςμζνεσ ανάγκεσ εξζλιξθσ του προςωπικοφ

ςυνοδεφεται από κατάλλθλα μζτρα επιλογισ, προετοιμαςίασ και παρακολοφκθςθσ

διαςφαλίηει τθ δζουςα αναγνϊριςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων του
ςυμμετζχοντοσ προςωπικοφ

μεριμνά για τθ διάδοςθ και ευρεία χριςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςτο
πλαίςιο του οργανιςμοφ

Πςον αφορά το εκπαιδευτικό προςωπικό, οι δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ αναμζνεται να
αποφζρουν τα εξισ αποτελζςματα:


βελτίωςθ των γνϊςεων
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ευρφτερθ κατανόθςθ πρακτικϊν, πολιτικϊν και ςυςτθμάτων ςτθν εκπαίδευςθ, τθν
κατάρτιςθ ςε όλεσ τισ χϊρεσ·
αφξθςθ τθσ ικανότθτάσ τουσ να επιφζρουν αλλαγζσ ςε επίπεδο εκςυγχρονιςμοφ και
διεκνοφσ εξωςτρζφειασ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ οργανιςμοφσ·
ευρφτερθ κατανόθςθ τθσ διαςφνδεςθσ μεταξφ τυπικισ και μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ,
τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ αγοράσ εργαςίασ αντίςτοιχα·
καλφτερθ ποιότθτα τθσ εργαςίασ και των δραςτθριοτιτων τουσ προσ όφελοσ των
μακθτϊν·
ευρφτερθ κατανόθςθ και ανταπόκριςθ ςτθν κοινωνικι, γλωςςικι και πολιτιςμικι
πολυμορφία·
αφξθςθ τθσ ικανότθτάσ τουσ να καλφπτουν τισ ανάγκεσ των μειονεκτοφντων·
αυξθμζνθ ςτιριξθ και προϊκθςθ των δραςτθριοτιτων κινθτικότθτασ για τουσ
μακθτζσ·
αφξθςθ των ευκαιριϊν επαγγελματικισ ανάπτυξθσ·
βελτίωςθ των δεξιοτιτων ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ·
αφξθςθ κινιτρων και ικανοποίθςθσ ςτθν κακθμερινι τουσ εργαςία·

Οι δραςτθριότθτεσ που υποςτθρίηονται ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ Δράςθσ αναμζνεται
επίςθσ να αποφζρουν τα εξισ αποτελζςματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοφσ:






αφξθςθ τθσ ικανότθτασ δραςτθριοποίθςθσ ςε ευρωπαϊκό/διεκνζσ επίπεδο:
βελτίωςθ δεξιοτιτων διαχείριςθσ και ςτρατθγικϊν διεκνοποίθςθσ· ενίςχυςθ
ςυνεργαςίασ με εταίρουσ από άλλεσ χϊρεσ· αφξθςθ των χορθγοφμενων
χρθματοδοτικϊν πόρων (εκτόσ κονδυλίων ΕΕ) για οργάνωςθ ευρωπαϊκϊν/διεκνϊν
ςχεδίων· βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ωσ προσ τθν προετοιμαςία, τθν υλοποίθςθ, τον
ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ των ευρωπαϊκϊν/διεκνϊν ςχεδίων.
Καινοτόμοσ και βελτιωμζνοσ τρόποσ λειτουργίασ ωσ προσ τισ ομάδεσ-ςτόχουσ τουσ,
παρζχοντασ για παράδειγμα: ελκυςτικότερα προγράμματα, ςφμφωνα με τισ
ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ τουσ· βελτίωςθ των προςόντων του διδακτικοφ και
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ· βελτίωςθ των διαδικαςιϊν αναγνϊριςθσ και
επικφρωςθσ των γνϊςεων που αποκτϊνται ςτισ περιόδουσ εκπαίδευςθσ ςτο
εξωτερικό· αποτελεςματικότερεσ δραςτθριότθτεσ προσ όφελοσ των τοπικϊν
κοινοτιτων.
Ριο ςφγχρονο, δυναμικό, ηωντανό και επαγγελματικό περιβάλλον ςτο εςωτερικό
του οργανιςμοφ: πρόκυμο να ενςωματϊςει ορκζσ πρακτικζσ και νζεσ μεκόδουσ
ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ· ανοιχτό ςε ςυνζργειεσ με οργανιςμοφσ που
ενεργοποιοφνται ςε διαφορετικοφσ κοινωνικοφσ, εκπαιδευτικοφσ και εργαςιακοφσ
τομείσ· προςανατολιςμζνο ςτον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ
του προςωπικοφ του ανάλογα με τισ ανάγκεσ των ατόμων και τουσ ςτόχουσ του
οργανιςμοφ.

Ιςτοςελίδα: www.iky.gr

24

VII.

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΒΑΙΚΗ ΔΡΑΗ 1:
ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΩΝ

1.
Ζνα ςχολείο ι μια κοινοπραξία ζχει δικαίωμα υποβολισ μίασ μόνο αίτθςθσ ςτθ
δράςθ ΚΑ1. Ο περιοριςμόσ αυτόσ δεςμεφει το ςχολείο ςτθν υποβολι μίασ μόνο αίτθςθσ ωσ
μεμονωμζνοσ αιτϊν. Ωςτόςο ζνα ςχολείο μπορεί να ςυμμετζχει ωσ μζλοσ ςε περιςςότερεσ
διαφορετικζσ κοινοπραξίεσ και ζνασ ςυντονιςτισ κοινοπραξίασ μπορεί να ςυντονίηει
(αιτείται) περιςςότερεσ διαφορετικζσ κοινοπραξίεσ ςτον ίδιο κφκλο υποβολισ αιτιςεων.
Στθν περίπτωςθ που θ αίτθςθ υποβάλλεται από κοινοπραξία, ο αιτϊν φορζασςυντονιςτισ κοινοπραξίασ είναι υπεφκυνοσ να υποβάλλει τθν αίτθςθ εκ μζρουσ τθσ
κοινοπραξίασ.
2.
Ωσ ςυντονιςτζσ κοινοπραξίασ ςχολείων μποροφν να τεκοφν επικεφαλισ
(Consortium leaders) οι εξισ εκπαιδευτικζσ αρχζσ:



οι Δ/νςεισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
οι Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ.

Στθν περίπτωςθ αυτι, όπου το ςχζδιο υποβάλλεται από εκνικι κοινοπραξία κινθτικότθτασ,
όλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ πρζπει να προζρχονται από τθν ίδια χϊρα του προγράμματοσ
και να προςδιορίηονται κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ επιχοριγθςθσ. Μια κοινοπραξία
πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον 3 οργανιςμοφσ (το ςυντονιςτι και τουλάχιςτον δφο
ςχολεία). Τα ςχολεία που ςυμμετζχουν ςτθν κοινοπραξία πρζπει να ςυνδζονται
οργανωτικά με τον οργανιςμό που ενεργεί ωσ ςυντονιςτισ τθσ κοινοπραξίασ. Τα μζλθ τθσ
κοινοπραξίασ (ςχολεία) κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ απαιτείται να παρζχουν
εξουςιοδότθςθ (mandate) προσ ςτον ςυντονιςτι τθσ κοινοπραξίασ, όπωσ ζχει ςχετικϊσ
αναφερκεί ανωτζρω.
3.
Οργανιςμόσ αποςτολισ μπορεί να είναι είτε ζνα ςχολείο ι ο ςυντονιςτισ
κοινοπραξίασ ςχολείων και οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ζχουν ςχζςθ εργαςίασ με τον
αποςτζλλοντα οργανιςμό. Στθ περίπτωςθ που μετακινείται προςωπικό του ςυντονιςτι
κοινοπραξίασ: το μετακινοφμενο προςωπικό πρζπει να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ
ςχολικισ πολιτικισ, ςχολικισ ανάπτυξθσ ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για
τον τομζα τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ.
4.
Ο κατάλογοσ των επιλζξιμων ςχολείων για τθ Βαςικι Δράςθ 1- βρίςκεται
αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΙΚΤ. Στον ίδιο ςφνδεςμο βρίςκονται επίςθσ οι ελλθνικζσ
εκπαιδευτικζσ αρχζσ που είναι επιλζξιμεσ ωσ επικεφαλείσ κοινοπραξιϊν (consortium
leaders) για τθ Βαςικι Δράςθ 1.
5.
Εφόςον ςτθν αίτθςθ που πρόκειται να υποβλθκεί προγραμματίηονται
δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ ι παρακολοφκθςθσ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων ςτο
εξωτερικό που ςχετίηονται με κζματα πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ο αιτϊν οργανιςμόσ κα
πρζπει να μεριμνιςει για τθν επιςφναψθ των ςχετικϊν αναλυτικϊν προγραμμάτων
δραςτθριοτιτων των ςεμιναρίων ςτθν ενότθτα «ANNEXES» (Παραρτιματα) τθσ
θλεκτρονικισ αίτθςθσ.
6.
Οι αιτοφντεσ οργανιςμοί (ςχολείο ι ςυντονιςτισ κοινοπραξίασ) είναι υπεφκυνοι για
τθν επιλογι του προςωπικοφ που πρόκειται να ςυμμετζχει ςτισ δραςτθριότθτεσ
κινθτικότθτασ. Ωςτόςο, για τθ μεγιςτοποίθςθ του ιδρυματικοφ αντίκτυπου από τθν
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υλοποίθςθ ενόσ ςχεδίου κινθτικότθτασ κα πρζπει ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ τθσ αίτθςθσ να
ενκαρρφνεται θ ςυμμετοχι διαφορετικϊν μελϊν του προςωπικοφ που πρόκειται να
μετακινθκοφν για επιμόρφωςθ ςτο εξωτερικό. Οι αιτοφντεσ οργανιςμοί κα πρζπει να
λάβουν υπόψθ τουσ ςτο ςχεδιαςμό τθσ αίτθςθσ που πρόκειται να υποβλθκεί, ότι τα μζλθ
του προςωπικοφ τουσ δε μποροφν να ςυμμετζχουν ςε περιςςότερεσ από δυο (2)
δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ ςτο πλαίςιο του ίδιου ςχεδίου.
7.
Στα κριτιρια τθσ ποιοτικισ αξιολόγθςθσ και ςυγκεκριμζνα ςτο κριτιριο τθσ
ποιότθτασ του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου («Quality of the project design
and implementation») προςτίκεται για τθν περίπτωςθ εκνικϊν κοινοπραξιϊν
κινθτικότθτασ: θ καταλλθλότθτα τθσ ςφνκεςθσ τθσ κοινοπραξίασ, δυνατότθτα ςυνεργιϊν
εντόσ τθσ κοινοπραξίασ, και ικανότθτα του ςυντονιςτι να τεκεί επικεφαλισ του ςχεδίου.
8.
Στθ δράςθ ΚΑ1 τα ςχζδια μποροφν να ζχουν διάρκεια που κυμαίνεται από 12 μινεσ
(κατ’ ελάχιςτο) ζωσ 24 μινεσ. Θ θμερομθνία ζναρξθσ των ςχεδίων κυμαίνεται από 1/6/2019
ζωσ 31/12/2019.
9.
Αναφορικά με τθν ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ ςτθ βαςικι δράςθ ΚΑ1, δυο βαςικά
ςθμεία τα οποία χριηουν τθν προςοχι ςασ είναι τα εξισ: α) οι χϊρεσ του προγράμματοσ
είναι ομαδοποιθμζνεσ ςε κατθγορίεσ χωρϊν και ςυγκεκριμζνα Group 1: Νορβθγία, Δανία,
Λουξεμβοφργο, Θνωμζνο Βαςίλειο, Ιςλανδία, Σουθδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιχτενςτάιν,
Group 2: Ολλανδία, Αυςτρία, Βζλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιςπανία, Κφπροσ, Ελλάδα,
Μάλτα, Ρορτογαλία, Group 3: Σλοβενία, Εςκονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Τςζχικθ
Δθμοκρατία, Λικουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Ρολωνία, Βουλγαρία, Ρρϊθν Γιουγκοςλαβικι
Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ, Σερβία και ανά κατθγορία χωρϊν ιςχφει το ίδιο κόςτοσ
διαβίωςθσ και β) όταν δθλϊνετε μια κινθτικότθτα ςτο κομμάτι του προχπολογιςμοφ, το
αιτοφμενο ποςό υπολογίηεται κατά κανόνα βάςει του μζςου όρου τθσ διάρκειασ τθσ
δραςτθριότθτασ και του αρικμοφ των ςυμμετεχόντων.
10.
Ενδεικτικά για τον τρόπο υπολογιςμοφ του μζςου όρου παρατίκεται το εξισ
παράδειγμα με ίδιο τφπο δραςτθριότθτασ και διαφορετικό διάςτθμα κατάρτιςθσ:
 Ζςτω 1θ ροι - 5 άτομα μετακινοφνται ςτθν Ρορτογαλία για παρακολοφκθςθ
επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου διάρκειασ 5 θμερϊν (structured course/training
events)
 Ζςτω 2θ ροι - 3 άτομα κατθγορίασ προςωπικοφ μετακινοφνται ςτθν Ιςπανία
για παρακολοφκθςθ επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου διάρκειασ 7 θμερϊν
κατάρτιςθσ (structured course/training events)
Θ Ρορτογαλία και θ Ιςπανία ανικουν ςτθν ίδια κατθγορίασ χωρϊν (Group 2), οπότε ο
ςυνολικόσ αρικμόσ και των δυο ροϊν κα γραφτεί ςτο ςχετικό πεδίο διλωςθσ του αρικμοφ
των ςυμμετεχόντων για τθν εν λόγω δραςτθριότθτα και ςτθ διάρκεια κα δθλωκεί ο μζςοσ
όροσ ο οποίοσ προκφπτει ωσ εξισ: 5+5+5+5+5+7+7+7= 46/8= 5.75. Επιςθμαίνεται, ότι θ
φόρμα υπολογίηει αυτόματα το ποςό τθσ χρθματοδότθςθσ.
ΠΡΟΟΧΉ: Με τον ίδιο τρόπο κα πρζπει να υπολογιςτεί για τθ δραςτθριότθτα
«Δομθμζνοσ Κφκλοσ Μακθμάτων/εμινάρια επιμόρφωςθσ ςτο εξωτερικό» από τον
αιτοφντα οργανιςμό το ποςό για τθ κάλυψθ διδάκτρων (εφόςον απαιτείται) αφοφ
προθγουμζνωσ ζχει προςδιοριςτεί ο μζςοσ όροσ των θμερϊν για το ςφνολο των
κινθτικοτιτων ςτθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα.
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ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΒΑΙΚΗ ΔΡΑΗ 1
Οι κανόνεσ χρθματοδότθςθσ για τθ Δράςθ ΚΑ1 Μακθςιακι Κινθτικότθτα Ρροςωπικοφ
Σχολικισ Εκπαίδευςθσ περιγράφονται ςτον Οδθγό του Ρρογράμματοσ (Erasmus+ Guide) ςτθ
διεφκυνςθ https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus ςτισ ςελίδεσ 67-69 (αγγλικι
ζκδοςθ)
Για τισ δαπάνεσ ταξιδίου βάςει χιλιομετρικισ απόςταςθσ ιςχφουν τα εξισ ποςά
επιχοριγθςθσ:

Διανυόμενεσ αποςτάςεισ

Ποςό

Μεταξφ 10 και 99 χιλιομζτρων:
20 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα
Μεταξφ 100 και 499 χιλιομζτρων:

180 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα

Μεταξφ 500 και 1999 χιλιομζτρων:

275 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα

Μεταξφ 2000 και 2999 χιλιομζτρων:

360 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα

Μεταξφ 3000 και 3999 χιλιομζτρων:

530 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα

Μεταξφ 4000 και 7999 χιλιομζτρων:

820 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα

Κςεσ ι μεγαλφτερεσ των 8000
χιλιομζτρων:

1500 ευρϊ ανά ςυμμετζχοντα

Για τισ ατομικζσ δαπάνεσ ιςχφουν τα Εκνικά Ροςά που υπάρχουν ςτον παρακάτω πίνακα
χρθματοδότθςθσ τθσ Εκνικισ Μονάδασ/ ΙΚΥ:

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΔΙΑΒΙΩΗ)
Κινθτικότθτα προςωπικοφ ςχολικισ εκπαίδευςθσ
Χϊρα
υποδοχισ

Ποςά ανά θμζρα

Ποςά ανά θμζρα

1-14 θμζρεσ

15 – 62 θμζρεσ

144

101

Group 1:
Νορβθγία, Δανία, Λουξεμβοφργο,
Ηνωμζνο Βαςίλειο, Ιςλανδία, ουθδία,
Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιχτενςτάιν
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Group 2:
Κάτω Χϊρεσ, Αυςτρία, Βζλγιο, Γαλλία,
Γερμανία, Ιταλία, Ιςπανία, Κφπροσ,
Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία

128

90

112

78

Group 3:
λοβενία, Εςκονία, Λετονία, Κροατία,
λοβακία, Σςεχικι Δθμοκρατία,
Λικουανία, Σουρκία, Ουγγαρία,
Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πρϊθν
Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ
Μακεδονίασ, ερβία

Ιςτοςελίδα: www.iky.gr

28

VIII.

ΒΑΙΚΗ ΔΡΑΗ 2: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΤΜΠΡΑΞΕΙ
ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Οι Στρατθγικζσ ςυμπράξεισ αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ και ενίςχυςθ διακρατικϊν
ςυνεργαςιϊν μεταξφ φορζων/οργανιςμϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ
εκπαίδευςθσ, τθσ κατάρτιςθσ ι ςε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομζα, με ςκοπό τθν
προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και τθν εφαρμογι καλϊν πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ ςχολικισ
εκπαίδευςθσ.
Στισ ςτρατθγικζσ ςυμπράξεισ ενκαρρφνεται θ ςυμμετοχι φορζων από διαφορετικοφσ
χϊρουσ ϊςτε μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ ςε επίπεδο δεξιοτιτων και εμπειριϊν οι
ςυμμετζχοντεσ φορείσ να αυξάνουν τθν ικανότθτά τουσ για διεκνικι ςυνεργαςία και να
παράγουν υψθλισ ποιότθτασ καινοτόμα προϊόντα.
Ανάλογα με τουσ ςτόχουσ και τθ ςφνκεςθ τθσ ςτρατθγικισ ςφμπραξθσ, τα ςχζδια
μποροφν να είναι δφο τφπων:
I.

τρατθγικζσ υμπράξεισ που υποςτθρίηουν τθν καινοτομία (KA201):

Τα ςχζδια αναμζνεται να αναπτφξουν καινοτόμα προϊόντα, ι/και να προβοφν ςε εντατικζσ
δραςτθριότθτεσ διάχυςθσ και αξιοποίθςθσ των υφιςτάμενων και των νζων προϊόντων που
κα παραχκοφν κακϊσ και των καινοτόμων ιδεϊν. Οι αιτοφντεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να
αιτθκοφν χρθματοδότθςθ για τθν παραγωγι πνευματικϊν προϊόντων και για
πολλαπλαςιαςτικζσ δράςεισ προκειμζνου να απαντιςουν ακριβϊσ ςτθν καινοτόμα
διάςταςθ τθσ δράςθσ.
II.

τρατθγικζσ υμπράξεισ που υποςτθρίηουν τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν
(KA201):

Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ είναι να επιτρζπει ςτουσ οργανιςμοφσ να αναπτφξουν και να
ενιςχφςουν τα δίκτυα, να αυξιςουν τθν ικανότθτά τουσ να λειτουργοφν ςε διακρατικό
επίπεδο, να μοιράηονται και να ανταλλάςςουν/υποςτθρίηουν ιδζεσ, πρακτικζσ και
μεκόδουσ. Τα ςχζδια μποροφν επίςθσ να παράγουν απτά προϊόντα και αναμζνεται να
διαδϊςουν τα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων τουσ, αν και με τρόπο που να είναι
ανάλογοσ του ςκοποφ και του πεδίου εφαρμογισ του ςχεδίου. Τα αποτελζςματα και οι
δραςτθριότθτεσ διάδοςθσ κα ςυγχρθματοδοτθκοφν μζςω τθσ βαςικισ κατθγορίασ
προχπολογιςμοφ που αφορά ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ του ςχεδίου (Project
management and Implementation).
 Στθν κατθγορία αυτι εντάςςεται ζνασ ξεχωριςτόσ τφποσ Στρατθγικισ
Σφμπραξθσ: οι «υμπράξεισ Ανταλλαγϊν μεταξφ ςχολείων» (School
Exchange Partnerships) KA229. Στισ ςυμπράξεισ αυτζσ ςυμμετζχουν μόνο
ςχολεία. Στόχοσ τουσ είναι, μζςω των ευκαιριϊν κινθτικότθτασ που
παρζχονται ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ, να αναπτυχκοφν ωσ
οργανιςμοί τα ςυμμετζχοντα ςχολεία και να αυξιςουν τθν ικανότθτά τουσ
να δουλεφουν ςε διεκνι ζργα. Επιπλζον, ενκαρρφνεται ιδιαίτερα ο
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ςυνδυαςμόσ φυςικισ κινθτικότθτασ και εικονικισ ςυνεργαςίασ μζςω
eTwinning.
Επιςθμαίνεται ότι ςτον κφκλο υποβολισ αιτιςεων του 2019, για τθ Βαςικι Δράςθ 2 το
65% του διακζςιμου προχπολογιςμοφ τθσ Δράςθσ για τθ χολικι Εκπαίδευςθ κα
κατανεμθκεί με βάςθ τθ βακμολογία ςτθν ποιοτικι αξιολόγθςθ ςε ςχζδια που αφοροφν
«υμπράξεισ ανταλλαγϊν μεταξφ ςχολείων» (School Exchange Partnerships) τα οποία
ςτοχεφουν ςτθν Ανταλλαγι Καλϊν Πρακτικϊν, το 15% κα αποδοκεί ςε ςχζδια
τρατθγικϊν υμπράξεων που ςτοχεφουν ςτθν Ανταλλαγι Καλϊν Πρακτικϊν και το 20%
του διακζςιμου προχπολογιςμοφ κα κατανεμθκεί ςε τρατθγικζσ υμπράξεισ που
ςτοχεφουν ςτθν Προϊκθςθ τθσ Καινοτομίασ.

Οριηόντιεσ προτεραιότθτεσ των τρατθγικϊν υμπράξεων

Οι οριηόντιεσ προτεραιότθτεσ ςυνοπτικά είναι οι κάτωκι:


Εκπαίδευςθ χωρίσ αποκλειςμοφσ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ, ανάπτυξθ
διαπολιτιςμικϊν δεξιοτιτων, ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ - αφξθςθ ςυμμετοχισ και
βελτίωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων για εκπαιδευόμενουσ που προζρχονται
από κοινωνικά μειονεκτοφςεσ ομάδεσ



Ανάπτυξθ βαςικϊν δεξιοτιτων που ςυμβάλουν ςτθ Δια βίου μάκθςθ – ανάπτυξθ
εργαλείων αξιολόγθςθσ των δεξιοτιτων αυτϊν



Ανάπτυξθ και προϊκθςθ ανοιχτϊν και καινοτόμων πρακτικϊν ςτθν ψθφιακι εποχι,
αποτελεςματικι χριςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφοριϊν και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) ςτθν
εκπαίδευςθ



Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ δράςεων που ενιςχφουν τθν πρόςλθψθ, επιλογι και
κατάρτιςθ των εκπαιδευτϊν για διδαςκαλία, βελτίωςθ τθσ διδακτικισ ικανότθτάσ τουσ
μζςω τθσ δθμιουργίασ ςχετικϊν προγραμμάτων κατάρτιςθσ



Αναγνϊριςθ και επικφρωςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων: δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ
απαςχολθςιμότθτασ, τθσ διευκόλυνςθσ τθσ κινθτικότθτασ μεταξφ τυπικισ, μθ τυπικισ
εκπαίδευςθσ και άτυπθσ μάκθςθσ και τθσ ςφνδεςθσ αυτϊν με τθν αγορά εργαςίασ



Δράςεισ που ςτθρίηουν τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του Επενδυτικοφ Σχεδίου για
τθν Ευρϊπθ, δράςεισ που διαςφαλίηουν τισ βιϊςιμεσ επενδφςεισ ςε όλεσ τισ μορφζσ
εκπαίδευςθσ και μάκθςθσ



Ρροϊκθςθ και αξιοποίθςθ τθσ κοινωνικισ και εκπαιδευτικισ αξίασ τθσ Ευρωπαϊκισ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, τθσ ςυνειςφοράσ τθσ ςτθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, τθν
οικονομικι ανάπτυξθ και κοινωνικι ςυνοχι

Για τον πλιρθ κατάλογο των οριηόντιων προτεραιοτιτων, παρακαλοφμε ςυμβουλευτείτε
τον Οδθγό του Ρρογράμματοσ (English, Version 1 (2019): 24/10/2018 ςελ.102-103).
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Προτεραιότθτεσ τρατθγικϊν υμπράξεων ςτον τομζα τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ










Ενίςχυςθ του προφίλ των εκπαιδευτικϊν επαγγελμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων
ειδικότερα των δαςκάλων, των διευκυντϊν των ςχολείων και των εκπαιδευτϊν των
δαςκάλων, για παράδειγμα με τουσ εξισ τρόπουσ: ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ
ποικιλομορφίασ του επαγγζλματοσ· ενίςχυςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ, πρόςλθψθσ
και αξιολόγθςθσ· αναβάκμιςθ τθσ κατάρτιςθσ και τθσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ των
εκπαιδευτικϊν και διαςφνδεςθ των διαφορετικϊν φάςεων· διευκόλυνςθ τθσ
κινθτικότθτασ των εκπαιδευτικϊν· υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν ανάπτυξθ
καινοτόμων μεκόδων διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ· ενίςχυςθ τθσ θγεςίασ ςτθν
εκπαίδευςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανεμθμζνθσ θγεςίασ και τθσ θγεςίασ
εκπαιδευτικοφ.
ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ: Ρροϊκθςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ για τθ
διδαςκαλία και τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν, με βάςθ τθν αυξανόμενθ γλωςςικι
πολυμορφία ςτα ςχολεία, για παράδειγμα με τουσ εξισ τρόπουσ: ενκάρρυνςθ τθσ
εκμάκθςθσ γλωςςϊν και τθσ γλωςςικισ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε νεαρι θλικία· ανάπτυξθ
επιλογϊν δίγλωςςθσ διδαςκαλίασ, ειδικά για παραμεκόριεσ περιοχζσ και/ι ςε
περιοχζσ όπου οι κάτοικοι χρθςιμοποιοφν περιςςότερεσ από μία γλϊςςεσ·
ενςωμάτωςθ τθσ χριςθσ νζων τεχνολογιϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ εκμάκθςθσ
γλωςςϊν· υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ τθσ γλωςςικισ διάςταςθσ ςε όλο το φάςμα τθσ
διδακτζασ φλθσ.
Αντιμετϊπιςθ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου και των προβλθμάτων που
αυτι ςυνεπάγεται, κακιςτϊντασ εφικτι τθν επιτυχία για όλουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των παιδιϊν μεταναςτϊν, για παράδειγμα με τουσ εξισ
τρόπουσ: ενδυνάμωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ όλων των παραγόντων εντόσ του
ςχολείου, κακϊσ και με τισ οικογζνειεσ και άλλουσ ενδιαφερόμενουσ εκτόσ ςχολείου·
βελτίωςθ τθσ μετάβαςθσ μεταξφ των διαφόρων βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ·
υποςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ δικτφων μεταξφ ςχολείων, τα οποία προάγουν
ςυνεργατικζσ και ολοκλθρωμζνεσ προςεγγίςεισ ςτθ διδαςκαλία και τθν μάκθςθ·
βελτίωςθ τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.
Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε προςιτι και ποιοτικι προςχολικι εκπαίδευςθ και
φροντίδα, και ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ των ςυςτθμάτων και λιψθ μζτρων για τθν
κατάλλθλθ θλικιακά ανάπτυξθ των παιδιϊν, ϊςτε να επιτυγχάνονται καλφτερα
μακθςιακά αποτελζςματα και να διαςφαλίηεται μια καλι αρχι ςτθν εκπαίδευςθ για
όλουσ, για παράδειγμα με τουσ εξισ τρόπουσ: τθν περαιτζρω βελτίωςθ του ποιοτικοφ
πλαιςίου τθσ ΕΕ· τθ διαςφάλιςθ ότι τα οφζλθ τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ
μεταβιβάηονται και ςτισ άλλεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ· και τθν ανάπτυξθ νζων
μοντζλων εφαρμογισ, διαχείριςθσ και χρθματοδότθςθσ.
ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ: Ανάπτυξθ ικανοτιτων για τθ διοργάνωςθ και τθν αναγνϊριςθ
των περιόδων εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αναγνϊριςθσ
των ικανοτιτων τυπικισ εκπαίδευςθσ κακϊσ και των εγκάρςιων ικανοτιτων που
αναπτφςςονται μζςω τθσ μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ, για παράδειγμα με τουσ
εξισ τρόπουσ: τθν ανάπτυξθ και τθ διάδοςθ των εργαλείων και μθχανιςμϊν
αναγνϊριςθσ· τθν ανταλλαγι και τθν προϊκθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν· τθν ανάπτυξθ
τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των ςχολείων για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυμμετοχισ των
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μακθτϊν ςε διακρατικά προγράμματα και ανταλλαγζσ ομότιμων· τθν εξαςφάλιςθ
κατάλλθλων προτφπων αςφάλειασ για τουσ 120 μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διακρατικι κινθτικότθτα· και τθ κζςπιςθ βιϊςιμων ςυμπράξεων μεταξφ οργανιςμϊν
που διοργανϊνουν διαςυνοριακζσ ανταλλαγζσ μάκθςθσ ςτο επίπεδο τθσ γενικισ
εκπαίδευςθσ.
Οι ανωτζρω προτεραιότθτεσ παρατίκενται αναλυτικά ςτθν αγγλικι ζκδοςθ του Οδθγοφ
προγράμματοσ Erasmus+ (English, Version 1 (2019): 24/10/2018, ςελ.104).
Επιπλζον πλθροφορίεσ για τισ προτεραιότθτεσ κακϊσ και ζγγραφα πολιτικισ για τον τομζα
τθσ Σχολικισ Εκπαίδευςθσ περιζχονται ςτον Οδθγό για τουσ αξιολογθτζσ
https://www.iky.gr/erasmus-plus-key1-action-1/aitiseis-ka1-mathisiakikinitikotita/item/1461.
Επιςθμαίνεται ότι, προκειμζνου να χρθματοδοτθκοφν, οι Στρατθγικζσ Συμπράξεισ πρζπει να
καλφπτουν υποχρεωτικά είτε α) τουλάχιςτον μία οριηόντια προτεραιότθτα τθσ Δράςθσ είτε
β) τουλάχιςτον μία ςυγκεκριμζνθ προτεραιότθτα ςχετικι με τον τομζα τθσ ςχολικισ
εκπαίδευςθσ.
Επιλζξιμοι ςυμμετζχοντεσ φορείσ
χολεία (Δθμόςια – Ιδιωτικά) ι/και οποιοςδιποτε οργανιςμόσ - δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ- που
δραςτθριοποιείται ςε κάκε πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ ςτον κοινωνικό και
οικονομικό τομζα και μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθν εκπλιρωςθ των ςτόχων του
προγράμματοσ Erasmus+ για τον τομζα τθσ Σχολικισ Εκπαίδευςθσ.
Ο κατάλογοσ των επιλζξιμων ελλθνικϊν ςχολείων για τθ δράςθ ΚΑ2-Στρατθγικζσ
Συμπράξεισ ανταλλαγϊν μεταξφ ςχολείων (School Exchange Partnerships) βρίςκεται
αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΙΚΤ.
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φνκεςθ τρατθγικϊν υμπράξεων – Αιτιςεισ
I.

Στρατθγικι Σφμπραξθ (Αίτθςθ ΚΑ201): Συνεργαςία μεταξφ φορζων που
εμπλζκονται ςτθν εκπαίδευςθ ι ςε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομζα. Μετζχουν
τουλάχιςτον τρεισ (3) φορείσ από τρεισ (3) διαφορετικζσ χϊρεσ του
Προγράμματοσ

II.

«Συμπράξεισ ανταλλαγϊν μεταξφ ςχολείων» (School Exchange Partnerships)
(Αίτθςθ ΚΑ229): Συνεργαςία μόνο μεταξφ Σχολείων. Θ ςφμπραξθ αποτελείται από
τουλάχιςτον δφο (2) ςχολεία από δφο (2) διαφορετικζσ χϊρεσ του Προγράμματοσ.
τθ ςφμπραξθ δεν μποροφν να ςυμμετζχουν περιςςότερα από ζξι (6) ςχολεία.

Διάρκεια τρατθγικϊν υμπράξεων
Οι Στρατθγικζσ Συμπράξεισ (Αίτθςθ ΚΑ201) μποροφν να ζχουν διάρκεια που κυμαίνεται
από 12 ζωσ 36 μινεσ με κυμαινόμενθ ζναρξθ από 1/9/2019-31/12/2019. Εξαίρεςθ
αποτελοφν οι Συμπράξεισ Ανταλλαγϊν μεταξφ ςχολείων (Αίτθςθ ΚΑ229) οι οποίεσ μποροφν
να ζχουν κατά κανόνα διάρκεια από 12 ζωσ 24 μινεσ. Οι ςυμπράξεισ που περιλαμβάνουν
«μεγάλθσ διάρκειασ κινθτικότθτα μακθτϊν για φοίτθςθ ςτο εξωτερικό» (long-term mobility
of pupils) μποροφν να διαρκζςουν ζωσ 36 μινεσ, εφόςον το πρόγραμμα εργαςίασ τουσ το
δικαιολογεί.

IX.

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΒΑΙΚΗ ΔΡΑΗ 2

1. Οι αιτιςεισ υποβάλλονται μόνο ςτθν αρμόδια Εκνικι Μονάδα τθσ χϊρασ του
υντονιςτι. Ο αιτϊν φορζασ-Συντονιςτισ είναι υπεφκυνοσ να υποβάλλει τθν αίτθςθ για
το ςφνολο τθσ ςφμπραξθσ.
2. Οι αιτιςεισ για τθ δράςθ ΚΑ2 (ΚΑ201 & ΚΑ229) κα είναι ςε μορφι WEB.
3. Στισ Στρατθγικζσ Συμπράξεισ μποροφν να ςυμμετζχουν ωσ ςυνδεδεμζνοι εταίροι
(associated partners), φορείσ από τον δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα οι οποίοι κα
ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν του ςχεδίου είτε κα
λειτουργιςουν υποςτθρικτικά ςτισ δραςτθριότθτεσ διάχυςθσ και βιωςιμότθτασ των
αποτελεςμάτων του. Στθν ζδρα τουσ μποροφν να υλοποιθκοφν Ρολλαπλαςιαςτικζσ
Δράςεισ (multiplier events). Οι ςυνδεδεμζνοι εταίροι, ο ρόλοσ των οποίων κα πρζπει να
περιγράφεται με ςαφινεια ςτθν αίτθςθ, δε κεωροφνται επίςθμα εταίροι τθσ
ςφμπραξθσ και δε λαμβάνουν χρθματοδότθςθ.
4. Τα ςχολεία που τελοφν υπό τθν εποπτεία εκνικϊν αρχϊν άλλθσ χϊρασ (π.χ. γαλλικά
λφκεια, γερμανικά ςχολεία, ςχολεία των βρετανικϊν ενόπλων δυνάμεων) υποβάλλουν
αίτθςθ ςτον εκνικό οργανιςμό τθσ εποπτεφουςασ χϊρασ.
5. Διευκρινίηεται ότι για τισ «Συμπράξεισ ανταλλαγϊν μεταξφ ςχολείων» (School Exchange
Partnerships), θ διαδικαςία τθσ ζγκριςθσ- μετά τθν αξιολόγθςθ και τθν επιλογι ςε εκνικό
επίπεδο των ςυμπράξεων που ςυγκεντρϊνουν τθν υψθλότερθ βακμολογία με βάςθ τα
κριτιρια ποιοτικισ αξιολόγθςθσ- εμπεριζχει ζνα ακόμθ ςτάδιο, αυτό τθσ εκκακάριςθσ
του προχπολογιςμοφ (budget clearing) που διενεργείται κεντρικά από τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι και ςυνίςταται ςτθν κατανομι των διακζςιμων κοινοτικϊν πόρων ςτισ
εγκεκριμζνεσ ςυμπράξεισ..
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6. φμβαςθ Επιχοριγθςθσ:
a.
Στισ τρατθγικζσ ςυμπράξεισ, εφόςον εγκρικοφν, θ ςφμβαςθ επιχοριγθςθσ
(multibeneficiary grant agreement) υπογράφεται μεταξφ του Συντονιςτι και τθσ
Εκνικισ Μονάδασ τθσ χϊρασ του και θ κοινοτικι επιχοριγθςθ καταβάλλεται ςτο
υντονιςτι, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια τθν κατανζμει αναλογικά ςτουσ εταίρουσ.
b.
Στισ υμπράξεισ «ανταλλαγϊν μεταξφ ςχολείων», παρά το γεγονόσ ότι ζνα από
τα ςχολεία που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα αναλαμβάνει το ςυντονιςμό και
υποβάλλει αίτθςθ εκ μζρουσ όλων των ςυμμετεχόντων ςχολείων, από τθν ςτιγμι
που μια Στρατθγικι Σφμπραξθ αποκλειςτικά μεταξφ ςχολείων επιλζγεται, κάκε
ςχολείο που ςυμμετζχει υπογράφει ςυμφωνία επιχοριγθςθσ (monobeneficiary
grant agreement) με τθν Εκνικι Μονάδα τθσ χϊρασ του και λαμβάνει τθν
επιχοριγθςθ από τθν Εκνικι Μονάδα τθσ χϊρασ του.

ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΧΕΔΙΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ ΤΜΠΡΑΞΕΩΝ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΔΑΠΑΝΗ

Οι κανόνεσ χρθματοδότθςθσ για τθ Δράςθ ΚΑ2 Στρατθγικζσ Συμπράξεισ ςτον Τομζα τθσ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ περιγράφονται ςτον Οδθγό του Ρρογράμματοσ (Erasmus+
Guide) ςτθ διεφκυνςθ https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus ςτισ ςελ.117-123
(αγγλικι ζκδοςθ).
Οι ςτρατθγικζσ ςυμπράξεισ περιλαμβάνουν από ςχζδια ςυνεργαςίασ που υποςτθρίηουν τθν
ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν και τα οποία μποροφν ν’ αποτελοφνται μόνο από ςχολικά
ιδρφματα ζωσ περιςςότερο ςφνκετα ςχζδια μεγάλθσ κλίμακασ με επίκεντρο τθν ανάπτυξθ
και τθν ανταλλαγι καινοτόμων αποτελεςμάτων ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και
τθσ κατάρτιςθσ. Οι δαπάνεσ που προκφπτουν από τα διάφορα είδθ ςχεδίων κα είναι
αναγκαςτικά διαφορετικζσ.
Συνεπϊσ, το προτεινόμενο μοντζλο χρθματοδότθςθσ αποτελείται από διάφορεσ κατθγορίεσ
δαπανϊν που κα επιλζγονται από τουσ αιτοφντεσ ςφμφωνα με τισ δραςτθριότθτεσ που
επικυμοφν να αναλάβουν και τα αποτελζςματα που επικυμοφν να επιτφχουν.








Διαχείριςθ Σχεδίου και Υλοποίθςθ
Διακρατικζσ Συναντιςεισ για το Σχζδιο
Ρνευματικά Ρροϊόντα
Ρολλαπλαςιαςτικζσ Δράςεισ
Ειδικζσ Κατθγορίεσ Δαπανϊν κατ’ εξαίρεςθ
Επιχοριγθςθ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ
Διεκνικζσ Δραςτθριότθτεσ Μάκθςθσ, Διδαςκαλίασ και Κατάρτιςθσ/Επιμόρφωςθσ με
επιμζρουσ κατθγορίεσ για:
o Επιχοριγθςθ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν ταξιδίου
o Επιχοριγθςθ για τθν κάλυψθ των ατομικϊν δαπανϊν
o Επιχοριγθςθ για γλωςςικι υποςτιριξθ (ιςχφει μόνο για μακροχρόνια
κινθτικότθτα)
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Δαπάνεσ κατ’ εξαίρεςθ για ακριβά ταξίδια

Επισημαίνεται ότι:
Θ πρϊτθ κατθγορία «Διαχείριςθ και Τλοποίθςθ του ςχεδίου» είναι θ μόνθ κατθγορία
δαπάνθσ που λαμβάνουν όλοι οι τφποι Στρατθγικϊν Συμπράξεων ανεξαιρζτωσ
ςτόχευςθσ και ςφνκεςθσ, κακϊσ ςτόχοσ τθσ είναι να ςυνειςφζρει ςτισ δαπάνεσ με τισ
οποίεσ επιβαρφνεται κάκε ςχζδιο.
Μόνο οι ςτρατθγικζσ ςυμπράξεισ που υποςτθρίηουν τθν καινοτομία (Αίτθςθ ΚΑ201)
μποροφν να αιτθκοφν επιχοριγθςθσ για τθν παραγωγι «Ρνευματικϊν Ρροϊόντων» και
τθν πραγματοποίθςθ «Ρολλαπλαςιαςτικϊν Δράςεων».
Θ χρθματοδότθςθ γίνεται με ςυνειςφορά ανά μοναδιαίο κόςτοσ δαπάνθσ (Unit
Costs). Εξαιροφνται οι κατθγορίεσ δαπανϊν: «Ειδικζσ Κατθγορίεσ δαπανϊν κατ’
εξαίρεςθ», «Επιχοριγθςθ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ» και «Δαπάνεσ κατ’ εξαίρεςθ
για ακριβά ταξίδια» για τισ οποίεσ θ επιχοριγθςθ παρζχεται με βάςθ τισ πραγματικζσ
δαπάνεσ (Real Cost).
Θ ςυνολικι επιχοριγθςθ του ςχεδίου είναι το ποςό που προκφπτει αν
πολλαπλαςιαςτεί το ποςό των 12.500 ευρϊ με τθ διάρκεια του ςχεδίου ςε μινεσ. Το
ανϊτατο όριο επιχοριγθςθσ ανζρχεται ςτισ 450.000 ευρϊ για ςχζδια με διάρκεια 36
μινεσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι «Συμπράξεισ ανταλλαγϊν μεταξφ ςχολείων» (School
Exchange Partnerships) για τισ οποίεσ ορίηεται το ανϊτατο ποςό των 16. 500 ευρϊ ανά
ζτοσ και ανά ςυμμετζχον ςχολείο. Διευκρινίηεται ότι «Επιχοριγθςθ για άτομα με
ειδικζσ ανάγκεσ» και για «Δαπάνεσ κατ’ εξαίρεςθ για τθν κάλυψθ ταξιδίου υψθλοφ
κόςτουσ» παρζχονται επιπλζον του ανϊτατου ποςοφ που ορίηεται ανωτζρω.

Στο πλαίςιο των ςτρατθγικϊν ςυμπράξεων οργανϊνονται επίςθσ διακρατικζσ
δραςτθριότθτεσ Μάκθςθσ, Διδαςκαλίασ και Κατάρτιςθσ/Επιμόρφωςθσ των ατόμων,
εφόςον προςδίδουν προςτικζμενθ αξία ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του ςχεδίου (Erasmus+
Guide ςελ. 110, ςτθν Αγγλικι Ζκδοςθ).
Για τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ ιςχφουν επιπλζον κριτιρια επιλεξιμότθτασ ςφμφωνα με τον
πίνακα που ακολουκεί:
Είδθ δραςτθριότθτασ
Μικτι κινθτικότθτα εκπαιδευομζνων που ςυνδυάηει μικρισ διάρκειασ φυςικι
κινθτικότθτα με εικονικι κινθτικότθτα (5θμζρεσ ζωσ 2 μινεσ)
Μικρισ διάρκειασ ανταλλαγζσ ομάδων μακθτϊν (3θμζρεσ ζωσ 2 μινεσ)
Μεγάλθσ διάρκειασ κινθτικότθτα μακθτϊν για φοίτθςθ ςε ςχολείο του εξωτερικοφ (2
ζωσ 12 μινεσ)
Μεγάλθσ διάρκειασ ανάκεςθ διδαςκαλίασ ι κατάρτιςθσ (2 ζωσ 12 μινεσ)
Μικρισ διάρκειασ κοινά προγράμματα κατάρτιςθσ προςωπικοφ (3 θμζρεσ ζωσ 2 μινεσ)
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Σθμειϊνεται ότι θ δραςτθριότθτα «Μικτι κινθτικότθτα εκπαιδευομζνων που ςυνδυάηει
μικρισ διάρκειασ φυςικι κινθτικότθτα με εικονικι κινθτικότθτα» δεν προβλζπεται για τισ
«Συμπράξεισ ανταλλαγϊν μεταξφ ςχολείων» (School Exchange Partnerships).
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X.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ
ΑΙΣΗΕΩΝ

Μετά τθν παραλαβι των αιτιςεων, θ Εκνικι Μονάδα κα ακολουκιςει τα ςυγκεκριμζνα
ςτάδια διαχείριςθσ:
1. Ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ
Μετά τθν υποβολι τουσ, οι αιτιςεισ υπόκεινται ςε ζλεγχο με βάςθ τα κριτιρια
επιλεξιμότθτασ που πρζπει να πλθροφν ανάλογα με το είδοσ τθσ δράςθσ ςτο πλαίςιο τθσ
οποίασ υποβάλλονται. Ρροκειμζνου να είναι επιλζξιμθ, κάκε αίτθςθ οφείλει να πλθροί το
ςφνολο των προβλεπόμενων κριτθρίων επιλεξιμότθτασ, όπωσ αυτά ορίηονται ανά δράςθ
ςτθν ενότθτα B και ςυνολικά ςτθν ενότθτα C του Οδθγοφ του Προγράμματοσ.
Επιςθμαίνεται ότι βάςει τθσ αρχισ τθσ μθ ςωρευτικότθτασ (βλ. ςελ. 251, Erasmus+ Guide
2019) αιτιςεισ με ίδιο ι παρόμοιο περιεχόμενο που υποβάλλονται από τον ίδιο ι
διαφορετικοφσ φορείσ κα αποκλείονται.
Ταυτόχρονα οι αιτοφντεσ φορείσ, μζςω τθσ υποβολισ τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Declaration
of Honour), ελζγχονται για τθ ςυμμόρφωςι τουσ με τα άρκρα 136-140 και 141 του
Ευρωπαϊκοφ Δθμοςιονομικοφ Κανονιςμοφ (EU Financial Regulatiοn).
2. Ζλεγχοσ πολλαπλισ υποβολισ αιτιςεων
Σε περίπτωςθ που θ ίδια αίτθςθ ζχει υποβλθκεί ςε περιςςότερεσ από μια Εκνικζσ Μονάδεσ,
κα απορρίπτονται όλεσ οι αιτιςεισ.
3. Ποιοτικι αξιολόγθςθ
Διενεργείται ςφμφωνα με τα κριτιρια ποιοτικισ αξιολόγθςθσ ανά δράςθ που εμφανίηονται
ςτθν ενότθτα B του Οδθγοφ του Ρρογράμματοσ. Ειδικότερεσ πλθροφορίεσ για τθν
αξιολόγθςθ ανά κριτιριο περιζχονται ςτον Οδθγό προσ τουσ Αξιολογθτζσ.
4. Επικφρωςθ οργανιςμϊν
Αιτιςεισ οι οποίεσ, με βάςθ τθν ποιοτικι τουσ αξιολόγθςθ δφνανται να προκρικοφν για
χρθματοδότθςθ, υπόκεινται ςε ζλεγχο για τθν επιβεβαίωςθ τθσ νομικισ ταυτότθτασ των
φορζων που ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο. Ο ζλεγχοσ διενεργείται ςτθ βάςθ των
νομιμοποιθτικϊν εγγράφων, τα οποία οι φορείσ οφείλουν να ζχουν αναρτιςει ςτθν Ρφλθ
Συμμετεχόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Στθν περίπτωςθ που ο αιτϊν φορζασ δεν
διζλκει επιτυχϊσ το ςτάδιο τθσ επικφρωςθσ, θ αίτθςθ απορρίπτεται.
5. Ζλεγχοσ διπλισ χρθματοδότθςθσ
Στο ςτάδιο αυτό οι Εκνικζσ Μονάδεσ κα προβοφν ςε διαςταφρωςθ του περιεχομζνου των
αιτιςεων που πρόκειται να επιλεγοφν για χρθματοδότθςθ μεταξφ των επιμζρουσ δράςεων
του προγράμματοσ. Σε περίπτωςθ που εντοπιςκοφν ςθμαντικζσ ομοιότθτεσ ι και πλιρθσ
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ταφτιςθ, κα απορρίπτονται όλεσ οι ςχετικζσ αιτιςεισ. Θ διαδικαςία αυτι αφορά κατά κφριο
λόγο τισ αιτιςεισ για Στρατθγικζσ Συμπράξεισ.
6. Ζκδοςθ Απόφαςθσ Χρθματοδότθςθσ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ανωτζρω ςταδίων, θ Εκνικι Μονάδα προβαίνει ςτθν ζκδοςθ τθσ
Απόφαςθσ Χρθματοδότθςθσ μετά και από τθν επικφρωςθ των αποτελεςμάτων τθσ
αξιολόγθςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι (Evaluation Committee).
7. Ζλεγχοσ οικονομικισ επάρκειασ
Για τουσ ιδιωτικοφσ αιτοφντεσ φορείσ, οι οποίοι αιτοφνται χρθματοδότθςθσ άνω των 60.000
ευρϊ ελζγχεται θ οικονομικι τουσ επάρκεια βάςει των οικονομικϊν καταςτάςεων που
αναφζρονται ςτο Βιμα 3 του παρόντοσ εγγράφου. Ο ζλεγχοσ οικονομικισ επάρκειασ
δφναται να πραγματοποιθκεί και ςε ιδιωτικοφσ φορείσ που αιτοφνται χρθματοδότθςθσ
κάτω των 60.000 ευρϊ.
8. Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων ςτουσ αιτοφντεσ φορείσ
Θ Εκνικι Μονάδα κα ανακοινϊςει τα αποτελζςματα τθσ επιλογισ προσ τουσ αιτοφντεσ
φορείσ εγγράφωσ και παράλλθλα κα τα δθμοςιοποιιςει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ.
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Χριςιμα Links


Οδθγόσ του Ρρογράμματοσ, Erasmus+ Guide 2019



Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ – EU Login



Ρφλθ Συμμετεχόντων (URF)



WEB Forms Erasmus+



Αναλυτικζσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ WEB Forms Erasmus+



Μετρθτισ Απόςταςθσ



Οδθγόσ προσ τουσ Αξιολογθτζσ



Ρλθροφορίεσ για Οικονομικι Επάρκεια



10 βιματα για τθν υποβολι αίτθςθσ ΚΑ1



10 βιματα για τθν υποβολι αίτθςθσ ΚΑ2



Ιςτοςελίδα ΙΚΥ Erasmus+



Ρλατφόρμα Αποτελεςμάτων Σχεδίων Erasmus+



Erasmus+ official site
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τοιχεία Επικοινωνίασ
Στοιχεία επικοινωνίασ ςτελεχϊν Τομζα Σχολικισ
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Erasmus+:

Εκπαίδευςθσ

και Υποςτιριξθσ

Ονοματεπϊνυμο

Ιδιότθτα

Τθλζφωνο

Email

Μαγγιϊροσ
Κωνςταντίνοσ

Συντονιςτισ Σχολικισ
Εκπαίδευςθσ ΚΑ1

210.37.26.347

kmaggioros@iky.gr

Υπεφκυνοι Διαχείριςθσ Σχεδίων ΚΑ1
Γαϊτανίδθσ
Ελευκζριοσ
Πουλιδάκθ οφία

Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ
Σχεδίων ΚΑ1
Υπεφκυνθ Διαχείριςθσ
Σχεδίων ΚΑ1

210.37.26.318

elgaitanidis@iky.gr

210.37.26.374

spoulidaki@iky.gr

Υπεφκυνοι Διαχείριςθσ Σχεδίων ΚΑ2
Μαρία
Αδαμοποφλου
Μαρία Κελεποφρθ

Συντονίςτρια Βαςικισ
Δράςθσ 2/ΚΑ2
Υπεφκυνθ Διαχείριςθσ
Σχεδίων ΚΑ2

210.37.26.333

madamopoulou@iky.gr

210.37.26.403

mkelepouri@iky.gr

Ευφροςφνθ
Μαγουλά

Υπεφκυνθ Διαχείριςθσ
Σχεδίων ΚΑ2

210.37.26.317

emagoula@iky.gr

Δρ Σηαγκαρουλάκθ
Χρυςι

Υπεφκυνθ Διαχείριςθσ
Σχεδίων ΚΑ2

210.37.26.381

chtzagaroulaki@iky.gr

Κατερίνα
Σςιρογιάννθ

Υπεφκυνθ Διαχείριςθσ
Σχεδίων ΚΑ2

210.37.26.354

ktsirogianni@iky.gr

Τποςτιριξθ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Erasmus+
Νίκοσ
αμαρτηόπουλοσ

Υποςτιριξθ
Ρλθροφοριακϊν
Συςτθμάτων Erasmus+

210.37.26.322

nsamartzopoulos@iky.gr

Ιωάννθσ Καρκαλάκοσ

Υποςτιριξθ
Ρλθροφοριακϊν
Συςτθμάτων Erasmus+

210.37.26.402

ikarkalakos@iky.gr

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με τθν Εκνικι Μονάδα Erasmus+:
Κδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν (Λεωφόροσ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41, 14234, Νζα Ιωνία,
2103726300). Επίςθσ, μπορείτε να επικοινωνείτε με τθν ομάδα ενθμζρωςθσ του ΙΚΥ μζςω
θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ςτθ διεφκυνςθ infoteam@iky.gr. Ενθμζρωςθ μπορείτε να λάβετε
και από τθν επίςθμθ ςελίδα του IKY ςτο Facebook.
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Θ Εκνικι Μονάδα δφναται να προβεί ςε ςυμπλιρωςθ ι/και τροποποίθςθ του
περιεχομζνου τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ κακϊσ και των πλθροφοριϊν που βρίςκονται
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ςχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ εάν παραςτεί ανάγκθ ι κατόπιν
νεοτζρων οδθγιϊν από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.
Θ Εκνικι Μονάδα διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ αιτοφντεσ οργανιςμοφσ
οποιοδιποτε ςυμπλθρωματικό ζγγραφο κρικεί αναγκαίο για τθ διεκπεραίωςθ των
ενεργειϊν διαχείριςθσ κατά τον κφκλο ηωισ των ςχεδίων.
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