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 Uluslararası İlişkiler Ofisi 

 
Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı 



Erasmus+ 

 KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 

 KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği 
 Stratejik Ortaklıklar 

 Sektörel Beceri Ortaklıkları 

 Bilgi Ortaklıkları 

 Gençlik alanında Kapasite Geliştirme 

 KA3: Politika Reformuna Destek Geliştirme 

 Jean Monnet 

 Spor 
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KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için 
İşbirliği 

 Bu faaliyet ile eğitim kurumları, gençlik 
örgütleri, iş dünyası, yerel/bölgesel otoriteler 
ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, 
öğretim ve gençlik aktiviteleri bağlamında 
kurumsal işbirlikleri (ortaklıklar) 
oluşturulması teşvik edilerek, bu ortaklıklar 
yoluyla iyi ve yenilikçi uygulamaların değişim 
ve geliştirilmesi ile yaratıcılık, girişimcilik ve 
istihdam edilebilirliğin artırılması 
hedeflenmektedir. 
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KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için 
İşbirliği 

 KA2 faaliyeti başlığı altında 3 alt faaliyet 
bulunmaktadır: 

 
 Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Türk Ulusal 
Ajansına yapılacaktır.) 

 Sektörel Beceri Ortaklıkları (Başvurular 
Yürütme Ajansına yapılacaktır.) 

 Bilgi Ortaklıkları (Başvurular Yürütme 
Ajansına yapılacaktır. ) 

 Gençlik alanında Kapasite Geliştirme 
(Başvurular Yürütme Ajansına yapılacaktır. ) 
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KA2: Stratejik Ortaklıklar 

 Stratejik Ortaklıklar yüksek kaliteli eğitim, 
öğretim ve gençlik çalışması, kurumsal 
modernizasyon ve toplumsal yenilik getiren 
deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla 
eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet 
gösteren kurum/kuruluşlara ve farklı sosyo-
ekonomik sektörlerde aktif olan işletmelere, 
kamusal otoritelere ve sivil toplum 
kurum/kuruluşlarına işbirliği yapma fırsatı 
sunmaktadır. Teklif, bu faaliyetlerin proje için 
açıklanan hedeflere ulaşmanın en uygun yolu 
olduğunu ortaya koyduğu sürece, Erasmus+ 
Stratejik Ortaklıkların uygulayabileceği faaliyetler 
açısından büyük bir esneklik sunmaktadır.  
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KA2: Stratejik Ortaklıklar 

 Başvuru Yapan Kuruluş: Tüm ortaklar 
adına sadece Koordinatör Kuruluş başvuru 
yapacaktır.  

 Başvuru Şekli: Sadece online başvuru 
yapılacaktır. İmzalı belgeler taranarak 
ekler kısmına eklenecektir. 

 Başvuru Yapılacak Kurum: Koordinatör 
kuruluşun ulusal ajansı 
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KA2: Stratejik Ortaklıklar 

 Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2014 

 Ortak sayısı: 3 farklı program ülkesinden 
en az 3 kurum 

 Proje Süresi: 2 ya da 3 yıl 
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KA2: Stratejik Ortaklıklar 

 Bütçe Miktarı: Her yıl için en fazla 150 000 
Avro 

 Bütçe Kalemleri: Uygun Maliyetler 
başlığında aşağıdaki kalemler 
bütçelendirilmektedir:  
 Proje Yönetimi ve Uygulaması 

 Ulus ötesi Proje Toplantıları 

 Fikri Çıktılar  

 Çoğaltıcı Etkinlikleri 

 İstisnai Maliyetl 

 Özel İhtiyaç Desteği 
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KA2: Stratejik Ortaklıklar: Bütçe 
Kalemleri 

 Proje Yönetimi ve Uygulaması 
 Proje yönetimi: planlama, finansman, 
koordinasyon ve ortaklar arasında iletişim vb. 

 Küçük ölçekte öğrenim/öğretim/eğitim 
materyalleri, araçları, yaklaşımları 

 Sanal işbirliği ve yerel proje etkinlikleri: 
Öğrenenlerle sınıf içi proje çalışması, gençlik 
çalışmaları etkinlikleri, tümleşik/gömülü 
öğrenim/eğitim etkinliklerinin organizasyonu ve 
danışmanlığı vb. 

 Bilgi, promosyon ve yaygınlaştırma: Broşürler, 
el ilanı, internet bilgileri vb. 
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KA2: Stratejik Ortaklıklar: Bütçe 
Kalemleri 

 Ulus ötesi Proje Toplantıları 

 Uygulama ve koordinasyon amacıyla proje 

ortaklarının ev sahibi bir proje ortağı ülkesindeki 
toplantıya katılması.  

 Bu bütçe kalemi seyahat ve harcırah masraflarını 
içermektedir.  
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KA2: Stratejik Ortaklıklar: Bütçe 
Kalemleri 

 Fikri Çıktılar 

 Projenin fikri çıktılarını ve somut teslim edilebilir 

ürünleri içermektedir. Örneğin: 

 Müfredat 

 Pedagojik ve gençlik çalışmaları materyalleri 

 Açık Eğitim Kaynakları (OER) 

 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araçları 

 Analizler, Çalışmalar, Akran-Öğrenimi metotları 
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KA2: Stratejik Ortaklıklar: Bütçe 
Kalemleri 

 Çoğaltıcı Etkinlikleri:  

 Fikri çıktıları paylaşmak ve 
yaygınlaştırmak için düzenlenecek 

 
 Ulusal ve uluslararası Konferanslar 

 Ulusal ve uluslararası Seminerler 

 Ulusal ve uluslararası Etkinlikler 
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KA2: Stratejik Ortaklıklar: Bütçe 
Kalemleri 

 İstisnai Masraflar 

 Alt yüklenici ya da ürün ve hizmet alımı ile ilgili 

gerçek maliyetleri içermektedir.  

 

 Alt yüklenme (taşeronluk veya mal ve hizmet 
alımı); koordinatör ve ortaklar tarafından makul 
gerekçelerden dolayı  karşılanamayacak olan 
hizmetlerle ilgili olmalıdır.  
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KA2: Stratejik Ortaklıklar: Bütçe 
Kalemleri 

 Özel İhtiyaç Desteği  

  Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ek 

maliyetler  
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Uygun Maliyetler Finansman 
Mekanizması 

Miktar 

Proje Yönetimi ve 
Uygulaması 

Birim maliyetler Koordinatör kurum için aylık 500 
Avro 

 
En fazla aylık 

2750 Avro Ortak kurumlar için aylık 250 Avro 

Ulus ötesi proje 
toplantıları 

Birim maliyetler 100-1999 km her bir toplantıda 
her bir katılımcı için 575 Avro 

  
En fazla yıllık 23 

000 Avro 
2000 km ve + 
her bir toplantıda her bir katılımcı 
için 760 Avro 

Fikri Çıktılar Birim maliyetler - Yönetici: 88 Avro 
-Araştırmacı/Öğretmen/Eğitmen/ 
Gençlik Çalışanı: 74 Avro 
- Teknisyen: 55 Avro 
- İdari personel: 39 Avro 

Sadece 
Türkiye’nin 

içinde 
bulunduğu ülke 

grubu 

Çoğaltıcı Etkinlikleri Birim maliyetler -Her bir yerel katılımcı için 100 
Avro 

En fazla proje 
için 

 30 000 Avro 
Her bir uluslararası katılımcı için 
200 Avro 

İstisnai Maliyetler Uygun maliyetin 
bir kısmı 

Uygun maliyetlerin % 75’i 
karşılanabilir  

En fazla proje 
için 

 50 000 Avro 

Özel İhtiyaç Desteği Uygun maliyetler 
 

Uygun maliyetlerin % 100’ü 
karşılanabilir  
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KA2: Stratejik Ortaklıklar: Bütçe 
Kalemleri 

 Stratejik Ortaklık projesinde uluslararası 
eğitim, öğretim ve ya öğrenim faaliyetleri 
planlanmış ise bu faaliyet kapsamında 
katılımcıların seyahat, harcırah ve dil 
desteği ayrı bir bütçe kaleminde 
belirtilecektir. 
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Uygun 
Maliyetler 

Finansman 
Mekanizma
sı 

Miktar 

Seyahat Birim maliyetler 100-1999 km her bir katılımcı için 275 Avro 

2000 km ve + her bir katılımcı için 360 Avro 

Bireysel Destek Birim maliyetler Uzun dönem eğitim 
ve öğretim görevleri 
 
Gençlik 
çalışanlarının uzun 
dönem hareketliliği 

14 güne kadar olan etkinliklerde her bir 
katılımcı için günlük B1.5 
15-60 gün arası etkinliklerde her bir 
katılımcı için günlük B1.6 
61 gün-12 ay arası etkinliklerde her bir 
katılımcı için günlük B1.7 

Kısa dönem ortak 
personel eğitim 
etkinlikleri 

14 güne kadar olan etkinliklerde her bir 
katılımcı için günlük 100 Avro 
15-60 gün arası etkinliklerde her bir 
katılımcı için günlük 70 Avro 

Uzun dönem 
öğrenci hareketliliği 

Her bir katılımcı için günlük B1.8 

Öğreniciler için kısa 
dönem etkinlikler 
(karma hareketlilik, 
kısa dönem öğrenci 
hareketliliği, yoğun 
programlar) 

14 güne kadar olan etkinliklerde her bir 
katılımcı için günlük 55 Avro 
15-60 gün arası etkinliklerde her bir 
katılımcı için günlük 40 Avro 
 

Dil Desteği Birim maliyetler Sadece 2-12 ay süren faaliyetler için: Dil desteği ihtiyacı olan 
her bir katılımcı için 150 Avro 
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Teşekkürler… 
 

 
erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr 

 
rabiavezne@akdeniz.edutr 

 
Tel: +90 242 227 44 00 -28 46  

Faks: +90 242 310 6629  
  

 

18 

mailto:erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr
mailto:erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr
mailto:erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr
mailto:erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr
mailto:rabiavezne@akdeniz.edutr
mailto:rabiavezne@akdeniz.edutr
mailto:rabiavezne@akdeniz.edutr
mailto:rabiavezne@akdeniz.edutr
mailto:rabiavezne@akdeniz.edutr

