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Δςπϊπη 2020
10εηήρ Αναπηςξιακή ηπαηηγική ηηρ Δ.Δ. «Δςπϊπη 2020»
ηψσορ: Αληηκεηώπηζε ησλ ειιείςεσλ ηνπ αλαπηπμηαθνύ κνληέινπ ηεο Δ.Δ.
θαη δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ ζπλζεθώλ γηα κηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη
ρσξίο απνθιεηζκνύο αλάπηπμε.
3 Πποηεπαιψηηηερ:
 Έξςπνη ανάπηςξη: αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο βαζηδόκελεο ζηε γλώζε
θαη ηελ θαηλνηνκία.
 Γιαηηπήζιμη οικονομική ανάπηςξη: πξνώζεζε κηαο πην απνδνηηθήο
ζηε ρξήζε πόξσλ, πην πξάζηλεο θαη πην αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο.
 Ανάπηςξη συπίρ αποκλειζμοωρ: κηα νηθνλνκία κε πςειή απαζρόιεζε
πνπ ζα επηηπγράλεη θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή.

Δςπϊπη 2020
5 ζηψσοι ζε επίπεδο Δ.Δ. για ηο 2020
1. Απαζσψληζη: Απαζρόιεζε ηνπ 75% ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 20-64
εηώλ
2. Έπεςνα και Ανάπηςξη: Τν 3% ηνπ ΑΔΠ ηεο Δ.Δ. πξέπεη λα επελδύεηαη
ζηελ Έξεπλα θαη ηελ Αλάπηπμε

3. Κλιμαηική αλλαγή και ενεπγειακή βιυζιμψηηηα:
• Μείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% (ή θαη 30%,
εθόζνλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ) ζε ζρέζε κε ην 1990
• Δμαζθάιηζε ηνπ 20% ηεο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο

• Αύμεζε θαηά 20% ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο

Δςπϊπη 2020
5 ζηψσοι ζε επίπεδο Δ.Δ. για ηο 2020
4. Δκπαίδεςζη:
• Μείσζε ησλ πνζνζηώλ πξόσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θάησ
από 10%

• Οινθιήξσζε ηξηηνβάζκησλ ζπνπδώλ ηνπιάρηζηνλ γηα ην 40% ηεο
ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 30-34 εηώλ
5. Καηαπολέμηζη ηηρ θηϊσειαρ και ηος κοινυνικοω αποκλειζμοω:
Μείσζε ηνπιάρηζηνλ θαηά 20 εθαηνκκύξηα ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ή
θηλδπλεύνπλ λα βξεζνύλ ζε θαηάζηαζε θηώρεηαο θαη θνηλσληθνύ
απνθιεηζκνύ
Σηόρνη ηεο Σηξαηεγηθήο αλά ρώξα:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_el.pdf

Δςπϊπη 2020
7 Δμβλημαηικέρ Ππυηοβοςλίερ
Έξςπνη ανάπηςξη

1. Ψεθηαθό ζεκαηνιόγην γηα ηελ Δπξώπε
2. Έλσζε Καηλνηνκίαο
3. Νενιαία ζε θίλεζε
Γιαηηπήζιμη οικονομική ανάπηςξη
4. Μηα Δπξώπε πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πόξνπο ηεο
5. Μηα βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο
Οικονομική ανάπηςξη συπίρ αποκλειζμοωρ
6. Αηδέληα γηα λέεο δεμηόηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο
7. Δπξσπατθή πιαηθόξκα θαηά ηεο θηώρεηαο

Πολςεηέρ Γημοζιονομικψ
Πλαίζιο 2014-2020
Σο ζςνολικψ ανϊηαηο ψπιο ηυν δεζμεωζευν πος έσει
πποηείνει η Δςπυπαφκή Δπιηποπή για ηην πεπίοδο 2014-2020
είναι 959.988 διρ εςπϊ

Πποχπολογιζμψρ για ηην Δςπϊπη (2014-2020):
ηψσορ είναι να ζςμβάλει ζε μια έξςπνη, βιϊζιμη και συπίρ
αποκλειζμοωρ ανάπηςξη. Σα πποηεινψμενα μέηπα οθείλοςν να
επιηπέτοςν ηη σπημαηοδψηηζη ηυν ζηψσυν ηηρ ζηπαηηγικήρ
«Δςπϊπη 2020»

Υπημαηοδψηηζη
Υπημαηοδψηηζη

Μοπθέρ Υπημαηοδψηηζηρ
 Δςκαιπίερ θεμαηικήρ σπημαηοδψηηζηρ: Η ρξεκαηνδόηεζε είλαη βαζηθά
ζεκαηηθή κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο - πεξηβάιινλ, έξεπλα, εθπαίδεπζε ελώ εθπνλείηαη θαη πινπνηείηαη από δηάθνξεο Υπεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο.
 Γιαπθπυηικά ηαμεία: Απνηεινύλ ηα κεγαιύηεξα θνηλνηηθά κέζα
ρξεκαηνδόηεζεο, κέζσ ησλ δηαθόξσλ ζεκαηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη
θνηλνηηθώλ πξσηνβνπιηώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο. Οη
δηθαηνύρνη ρξεκαηνδνηήζεσλ από ηα Γηαξζξσηηθά Τακεία ιακβάλνπλ
άκεζε ζπλεηζθνξά γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ έξγσλ ηνπο. Σεκεηώλεηαη
όηη ε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ε επηινγή ησλ έξγσλ γίλεηαη ζε
εζληθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν.

 Υπημαηοδοηικά μέζα: Τα πεξηζζόηεξα από ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα είλαη
δηαζέζηκα έκκεζα κόλν, κέζσ ησλ εζληθώλ δηακεζνιαβεηώλ
ρξεκαηνδόηεζεο. Η δηαρείξηζε πνιιώλ από απηά ηα πξνγξάκκαηα γίλεηαη
από ην Δπξσπατθό Τακείν Δπελδύζεσλ.

Μοπθέρ Υπημαηοδψηηζηρ

ERASMUS+
ηο νέο Εσρωπαϊκό Πρόγραμμα
για ηην Εκπαίδεσζη, ηην Καηάρηιζη,
ηη Νεολαία και ηον Αθληηιζμό
(2014-2020)
Ίδρσμα Διατείριζης
Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων
& Οργανιζμός Νεολαίας
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ERASMUS+
Η δομή ηος νέος Ππογπάμμαηορ
Existing Programmes
Lifelong learning Programme
Comenius, Erasmus, Leonardo,
•
Grundtvig

Youth in Action Programme

International HE Programmes
Erasmus Mundus, Tempus, Alpha,
Edulink,
Bilateral Programmes

A single integrated programme
with 3 key Actions

Erasmus+
1.
3.
2.
Learning Co-operation Policy
Mobility
projects Support

Specific activities: - Jean Monnet
- Sport
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ERASMUS+
Βαζική Γπάζη 1:
Μαθηζιακή κινηηικψηηηα αηψμυν
Γικαιοωσοι:

•

•
•
•

•

Πξνζσπηθό: εθπαηδεπηηθνί, εθπαηδεπηέο, δηεπζπληέο
ζρνιείσλ θαη άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ
ηνκέα ηεο λενιαίαο (youth workers)
Σπνπδαζηέο: Σπνπδαζηέο ηξηηνβάζκηαο (including
joint/double degree students) θαη
ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
Σπνπδαζηέο Δπηπέδνπ Masters: Θα κπνξνύλ λα
επσθειεζνύλ από
εγγπεκέλν δάλεην γηα όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ
ηνπο
Νένη από ΜΚΟ, ηνπηθνύο θνξείο θαη άηππεο νκάδεο:
εζεινληηζκόο θαη
αληαιιαγέο λέσλ
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ERASMUS+
Βαζική Γπάζη 2:
ςνεπγαζία για Καινοηομία και
Ανηαλλαγή Καλϊν
Ππακηικϊν
• Σηξαηεγηθέο Σπκπξάμεηο
κεηαμύ Ιδξπκάησλ εθπαίδεπζεο/
Δπισοπηγοωμενερ
δπαζηηπιψηηηερ:

θαηάξηηζεο ή κεηαμύ νξγαλώζεσλ λενιαίαο θαη/ή άιισλ ζρεηηθώλ
θνξέσλ

• Μεγάιεο θιίκαθαο ζπλεξγαζίεο κεηαμύ Ιδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο /
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη εηαηξεηώλ, νλνκαδόκελεο
‘Knowledge Alliances’ (HE) θαη ‘Sector Skills Alliances’ (VET)
• IT support platforms, όπσο eTwinning, EPALE, EYP
• Γηεζλήο Γηάζηαζε: Σπλεξγαζία κε ηξίηεο ρώξεο, κε έκθαζε ζηηο
γεηηνληθέο ρώξεο
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ERASMUS+

•

Βαζική Γπάζη 3:
Τποζηήπιξη
Υπνζηήξημε ηεο πξνώζεζεο
ησλ Δπξσπατθώλ πνιηηηθώλ
(ET 2020,
Μεηαππςθμίζευν
Πολιηικήρ
EU youth strategy, Bologna and Copenhagen processes and EU
2020 strategy) κέζσ ηεο «Αλνηθηήο Μεζόδνπ Σπληνληζκνύ (Open
Method of Coordination)»

• Υπνζηήξημε ησλ Δπξσπατθώλ εξγαιείσλ δηαθάλεηαο (ECTS,
ECVET, EQF, Europass, ENQA, ENQAVET, EQAR, NARIC,
Eurydice, Euroguidance etc.)

• Υπνζηήξημε ηνπ δηαιόγνπ κε Φνξείο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ
εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη λενιαία
• Γηεζλήο δηάζηαζε: Υπνζηήξημε ηνπ δηαιόγνπ κε ηξίηεο ρώξεο θαη κε
δηεζλείο νξγαληζκνύο
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ERASMUS+
Πποχπολογιζμψρ ηος Erasmus+ (1/2)
ςνολικψρ Πποχπολογιζμψρ γηα όιε ηελ πεξίνδν
14.7 δηζεθαηνκκύξηα Δπξώ 2014-20:
Πποχπολογιζμψρ για ηο 2014
γηα Κύπξν: € 8.084.635

όινπο ηνπο ηνκείο γηα ηελ

Πποχπολογιζμψρ ανά κεθάλαιο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε: 77,5%
Νενιαία: 10%
Δγγπήζεηο γηα ζπνπδαζηηθά δάλεηα: 3,5%
Φξεκαηνδόηεζε ησλ Δζληθώλ Υπεξεζηώλ: 3,4%
Έμνδα δηαρείξηζεο: 1.9%
Jean Monnet: 1,9%
Αζιεηηζκόο: 1,8%
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ERASMUS+
Πποχπολογιζμψρ ηος Erasmus+ (2/2)
Καηαμεπιζμψρ πποχπολογιζμοω ανά δπάζη (ειάρηζηα
πνζνζηά):
1. ΚΑ1: 63%
2. ΚΑ2: 28%
3. ΚΑ3: 4,2%

Καηαμεπιζμψρ πποχπολογιζμοω ανά ηομέα εκπαίδεςζηρ/
Καηαπηιζηρ (ειάρηζηα πνζνζηά)
1.
2.
3.
4.

Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: 43%
Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε: 22%
Σρνιηθή Δθπαίδεπζε: 15%
Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ: 5%
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ERASMUS+
Αλλαγέρ – καινοηομίερ
πος ειζάγει ηο Erasmus+ (1/2)
•

Έκθαζε ζηελ αξιοποίηζη ηυν
αποηελεζμάηυν θαη ζηνλ
αληίθηππν
ζηα
• Πιήξεο καηάπγηζη
ηηρ διαδικαζίαρ
σοπήγηζηρ αηομικϊν
ηδξύκαηα/νξγαληζκνύο/ζπζηήκαηα
ςποηποθιϊν – όιεο
νη αηηήζεηο, γηα όιεο ηηο δξάζεηο, ππνβάιινληαη
από ην ίδξπκα/νξγαληζκό
• Καηάπγηζη ηυν ιδιαιηεποηήηυν θάζε ηνκέα – θνηλνί θαλνληζκνί
ζπκκεηνρήο γηα όινπο ηνπ ηνκείο
• Καηάπγηζη ηεο ζπγρξεκαηνδόηεζεο ζηηο πιείζηεο δξάζεηο
• Καηάπγηζη ησλ Δζληθώλ πξσηνβνπιηώλ ζην ηνκέα ηεο λενιαίαο κε
ζθνπό ηελ ελίζρπζε ησλ δηαθξαηηθώλ πξσηνβνπιηώλ
• Πξνώζεζε ηεο διαηομεακήρ ζςνεπγαζίαρ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε
ηνλ θόζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο
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ERASMUS+
Αλλαγέρ – καινοηομίερ
πος ειζάγει ηο Erasmus+ (2/2)
• Πξνώζεζε ηεο Γιεθνοωρ ζςνεπγαζίαρ κε ηε ζπκκεηνρή
Ιδξπκάησλ/νξγαληζκώλ από ρώξεο εηαίξνπο (ηξίηεο ρώξεο)
• Σρεδόλ πιήξεο καηάπγηζη επισοπηγήζευν με βάζη ηα
ππαγμαηικά έξοδα (εθηόο ζηε πεξίπησζε αηόκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο) – εηζαγσγή ηνπ κνλαδηαίνπ θόζηνπο (unit cost) γηα όιεο ηηο
θαηεγνξίεο εμόδσλ
• Ηλεκηπονική ςποβολή όισλ ησλ πξνηάζεσλ – θαηάξγεζε ηεο
ππνβνιήο εληύπσλ – αηηήζεηο θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε – κηα
εκεξνκελία ππνβνιήο θάζε ρξόλν (εθηόο από ηνλ Τνκέα ηεο
Νενιαίαο πνπ ζα ππάξρνπλ ηξεηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο)

• Δηζαγσγή δηαθόξσλ ηλεκηπονικϊν επγαλείυν πνπ ζα
ππνζηεξίδνπλ όιε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ ζρεδίσλ
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ERASMUS+
Αποκενηπυμένερ Γπάζειρ
Γηαρείξηζε από ηηο Δζληθέο Υπεξεζίεο. Σηελ Κύπξν:
- ΙΓΔΠ Γηά Βίνπ Μάζεζεο (γηα ηνπο ηνκείο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο)
- Οξγαληζκόο Νενιαίαο (γηα ηνλ ηνκέα ηεο Νενιαίαο)
• ΚΑ1 – Κινηηικψηηηα για ζκοποωρ Δκπαίδεςζηρ/
Καηάπηιζηρ (ζε ψλοςρ ηοςρ Σομείρ)
• ΚΑ2 – ηπαηηγικέρ ςμππάξειρ (ζε ψλοςρ ηοςρ Σομείρ)
• ΚΑ3 – Γιαπθπυμένορ Γιάλογορ (ζηον Σομέα ηηρ
Νεολαίαρ)
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ERASMUS+

Βαζική Γπάζη 1

Μαθηζιακή κινηηικψηηηα αηψμυν
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ERASMUS+
Γιασειπιζηικέρ ππψνοιερ
για ηην κινηηικψηηηα
• Τποβολή μιαρ αίηηζηρ από θάζε Ίδξπκα/νξγαληζκό γηα όιεο ηηο
κνξθέο θηλεηηθόηεηαο (εθπαηδεπόκελνπο – όπνπ ηζρύεη – θαη
πξνζσπηθό)
• Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηελ θηλεηηθόηεηα έρνπλ κόλν εθπαηδεπηηθνί/
εθπαηδεπηέο, άηνκα πνπ ζπνπδάδνπλ ή βξίζθνληαη ζε αξρηθή
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (κε εμαίξεζε ηνπο απνθνίηνπο θαηά ηνλ
πξώην ρξόλν κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο), λένη, εζεινληέο θαη
εξγαδόκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο Νενιαίαο (Youth Workers)

• Σηελ αίηεζε ζα αλαθέξεηαη ο απιθμψρ κινηηικοηήηυν, οι σϊπερ
πποοπιζμοω και η διάπκεια ηηρ κινηηικψηηηαρ γηα θάζε ρώξα. Τν
αηηνύκελν πνζό ζα ππνινγίδεηαη απηόκαηα. Διαζηηθόηεηα όζνλ
αθνξά αιιαγέο ζηηο ρώξεο πξννξηζκνύ θαη ηε δηάξθεηα ησλ
θηλεηηθνηήησλ.
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ERASMUS+
Γιαζθάλιζη ηηρ ποιψηηηαρ
ζηην Κινηηικψηηηα
σολική Δκπαίδεςζη και Δκπαίδεςζη
Δνηλίκυν: Υπνβνιή Δπξσπατθνύ Σρεδίνπ
Αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ηεο αίηεζεο
• Σπιηοβάθμια Δκπαίδεςζη: Σπκκεηνρή θαηόρσλ Erasmus Charter
•

• Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη: Γηαπίζηεπζε
ηδξπκάησλ/νξγαληζκώλ, πνπ ζα δηθαηνύληαη λα ππνβάιινπλ
απινπνηεκέλε αίηεζε ζπκκεηνρήο (από ην 2015 – πξόζθιεζε γηα
δηαπίζηεπζε κέζα ζην 2014)
• Νεολαία (EVS): Η δηαπίζηεπζε νξγαληζκώλ ζηα πιαίζηα ηνπ Youth
in Action ζα παξακείλεη ζε ηζρύ κέρξη ηα ηέιε Ινπιίνπ 2014
• Πξόλνηεο γηα πλήπη αναγνϊπιζη ησλ απνηειεζκάησλ
(εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε) ηεο θηλεηηθόηεηαο
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ERASMUS+
•

Έξοδα ηαξιδίος: Μνλαδηαίν θόζηνο (unit cost)
αλάινγα κε ηελ απόζηαζε (distance bands –
European rates)
• Έξοδα διαβίυζηρ: Μνλαδηαίν θόζηνο αλάινγα κε ηε δηάξθεηα
(κέξεο ή κήλεο – National rates: Η Δζληθή Υπεξεζία δηθαηνύηαη λα
κεηώζεη ην Δπξσπατθό maximum rate ζην πνζνζηό πνπ επηζπκεί
αλάινγα κε ηε δήηεζε)
• Οπγανυηικά έξοδα: Μνλαδηαίν θόζηνο αλάινγα κε ηνλ αξηζκό
θηλεηηθνηήησλ (European rates)
• Γλυζζική πποεηοιμαζία: Μνλαδηαίν θόζηνο αλάινγα κε ηνλ
αξηζκό ζπκκεηερόλησλ (κόλν γηα κεγάιεο δηάξθεηαο θηλεηηθόηεηα
εθπαηδεπνκέλσλ Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο θαη εζεινληώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Νενιαίαο)
• Σέλη ζεμιναπίος: Μνλαδηαίν θόζηνο αλάινγα κε ηηο κέξεο (κόλν γηα
17
Σρνιηθή Δθπαίδεπζε θαη Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ)

ERASMUS+
Γλυζζική Πποεηοιμαζία
•

Τποζηήπιξη για γλυζζική πποεηοιμαζία κόλν
γηα θηλεηηθόηεηα δηάξθεηαο πέξαλ ησλ 2 κελώλ –
πέξαλ ηνπ 1 κελόο γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηεο
Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο/ Καηάξηηζεο

• Υπνζηήξημε γηα ηε γλϊζζα διδαζκαλίαρ/επγαζίαρ (όρη ηεο ρώξαο)
• On-line language courses κόλν γηα πέληε γιώζζεο (EN, FR, DE,
ES, IT). Γηα ηηο ππόινηπεο ζα θαηαβάιιεηαη επηρνξήγεζε κε βάζε
κνλαδηαίν θόζηνο (κόλν ζηελ ΔΔΚ θαη Νενιαία)
• Γηα ηα νn-line language courses, ζα παξαρσξνύληαη «άδειερ»
ζςμμεηοσήρ, ηηο νπνίεο ε Δζληθή Υπεξεζία ζα θαηαλέκεη ζηα
ηδξύκαηα (ζα δεηνύληαη θαηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο)
• Θα γίλεηαη αξιολψγηζη ππιν και μεηά ηην κινηηικψηηηα γηα λα
παξαθνινπζείηαη ε πξόνδνο ησλ ζπκκεηερόλησλ

18

ERASMUS+
Δγγςημένο Γάνειο για ζποςδέρ

•
•
•
•

•

•

επιπέδος Master
Αθνξά ζπνπδέο επηπέδνπ Master ζην εμσηεξηθό (ζε ρώξεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο) γηα όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ
Δγγπεκέλν δάλεην από ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδύζεσλ κε
επηηόθην ρακειόηεξν από απηό ηεο αγνξάο
Τν ύςνο ηνπ δαλείνπ γηα 1 ρξόλν είλαη κέρξη 12,000 επξώ θαη γηα 2
ρξόληα 18,000 επξώ
Παξέρεηαη πεξίνδνο ράξηηνο κέρξη 2 ρξόληα από ηε ζηηγκή
νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδώλ, επηηξέπνληαο ζηνλ απόθνηην λα
εξγνδνηεζεί πξηλ αξρίζεη ηελ απνπιεξσκή
Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζε ηξάπεδα ή ρξεκαην- νηθνλνκηθό
νξγαληζκό πνπ ζπκκεηέρεη ζην ζρέδην, ζηε ρώξα ηνπ θνηηεηή ή ζε
άιιε ρώξα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Αλακέλεηαη όηη ν κεραληζκόο ζα είλαη έηνηκνο ην Σεπηέκβξην 2014
γηα ηα πξώηα δάλεηα, γηα ηε ρξνληά 2014-15

19
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Βαζική Γπάζη 2

ςνεπγαζία για ηην Καινοηομία και ηην
Ανηαλλαγή
Καλϊν Ππακηικϊν

20

ERASMUS+

•

•
•

•

•
•

Γιασειπιζηικέρ ππψνοιερ
για ηιρ ηπαηηγικέρ
ςμππάξειρ

Σηνρεύνπλ ζηε ζςνεπγαζία θαη δηθηύσζε, ζηελ πνηόηεηα θαη καινοηομία, ζηελ
ανηαλλαγή καλϊν ππακηικϊν, ζηελ αλάπηπμε, αλαγλώξηζε θαη επηθύξσζε
δεξιοηήηυν, ζηε επηρεηξεκαηηθόηεηα θιπ.
Μπνξεί λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ενψρ ζςγκεκπιμένος ηομέα ή να
είναι διαηομεακέρ
Δίλαη απαξαίηεηε ε ζςμμεηοσή 3 ιδπςμάηυν/οπγανιζμϊν/θοπέυν απψ 3
διαθοπεηικέρ σϊπερ. Σηε σολική Δκπαίδεςζη και ζηον ηομέα ηηρ
νεολαίαρ επηηξέπεηαη και ε ζπκκεηνρή μψνο 2 ιδπςμάηυν / οπγανϊζευν
από δύν ρώξεο
Πξνβιέπεηαη κινηηικψηηηα για διδαζκαλία και καηάπηιζη, ε νπνία πξέπεη λα
εληάζζεηαη ζηνπο ζηόρνπο ηεο ζύκπξαμεο
Γηάξθεηα: 2-3 σπψνια (με εξαίπεζη ηον ηομέα νεολαίαρ ψπος η διάπκεια
είναι απψ 6 μήνερ – 2 σπψνια) – κέγηζηε ρξεκαηνδόηεζε: 150 σιλιάδερ/σπψνο
Μόλν ιδπωμαηα/οπγανιζμοί/θοπείρ/ομάδερ πος εδπεωοςν ζηιρ σϊπερ ηος
Ππογπάμμαηορ μποποων να ςποβάλοςν ππψηαζη (σο ζπληνληζηέο). Μπνξεί
λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ιδπωμαηα/οπγανιζμοί/θοπείρ/ομάδερ από ρώξεο
εηαίξνπο αλ ε ζπκκεηνρή ηνπ θξηζεί όηη ζα πξνζθέξεη αμία ζηε ζύκπξαμε. 21

ERASMUS+
Δπισοπήγηζη για ηπαηηγικέρ
ςμππάξειρ (1/2)
• Γιασείπιζη και ςλοποίηζη ηος ππογπάμμαηορ: κνλαδηαίν θόζηνο
αλά Ίδξπκα/Οξγαληζκό/Φνξέα/Οκάδα αλά κήλα (ην ζπληνληζηηθό
ίδξπκα δηθαηνύηαη δηπιάζην πνζό από ηνπο εηαίξνπο) κε κέγηζην
ζπλνιηθό πνζό αλά Σύκπξαμε. Τν κέγηζην ζπλνιηθό πνζό αλά
Σύκπξαμε γηα ηα δηαρεηξηζηηθά έμνδα ππνδεινί κέγηζην αξηζκό
εηαίξσλ ην 10
• ςμμεηοσή ζε project meetings: κνλαδηαίν θόζηνο αλά
ζπκκεηέρνληα, κε κέγηζην ζπλνιηθό πνζό αλά Σύκπξαμε.
Πξνβιέπνληαη δύν πνζά, έλα γηα κηθξέο απνζηάζεηο, θάησ ησλ
2000km, θαη κεγαιύηεξν πνζό γηα κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο
• Κψζηορ για intellectual outputs: επηρνξήγεζε γηα ην θόζηνο
πξνζσπηθνύ πνπ ζα ηα αλαπηύμεη (κνλαδηαίν εκεξήζην θόζηνο αλά
θαηεγνξία πξνζσπηθνύ, θαηά βάζε όρη δηεπζπληηθνύ)
22

ERASMUS+
Δπισοπήγηζη για ηπαηηγικέρ
ςμππάξειρ (2/2)
• Κψζηορ για multiplier events (ζπλέδξηα/ζεκηλάξηα/εθδειώζεηο):
κνλαδηαίν θόζηνο γηα ηελ νξγάλσζε, κε βάζε ηνλ αξηζκό
ζπκκεηερόλησλ (κόλν αλ ππάξρνπλ intellectual outputs)

• Κψζηορ κινηηικψηηηαρ για διδαζκαλία και μάθηζη (κηθξήο ή
κεγάιεο δηάξθεηαο θηλεηηθόηεηα εθπαηδεπνκέλσλ θαη πξνζσπηθνύ
ζηα πιαίζηα ηεο Σύκπξαμεο): κνλαδηαίν θόζηνο γηα ηαμίδη κε βάζε
ηελ απόζηαζε θαη γηα δηαηξνθή αλά ζπκκεηέρνληα κε βάζε ηε
δηάξθεηα
• Κψζηορ Γλυζζικήρ πποεηοιμαζίαρ γηα κεγάιεο δηάξθεηαο
θηλεηηθόηεηα εθπαηδεπνκέλσλ θαη πξνζσπηθνύ: Μνλαδηαίν θόζηνο
αλά ζπκκεηέρνληα
23
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Βαζική Γπάζη 3

Τποζηήπιξη Μεηαππςθμίζευν Πολιηικήρ

24
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Γιαπθπυμένορ Γιάλογορ ςνανηήζειρ νέυν με θοπείρ σάπαξηρ πολιηικήρ
ζηον
ηομέα ηηρ Νεολαίαρ
Παξέρεη ππνζηήξημε ζην δηάινγν κεηαμύ λέσλ θαη
θνξέσλ πνπ ραξάδνπλ πνιηηηθή ζηνλ Τνκέα ηεο
Νενιαίαο,: ζε Δπξσπατθό θαη Δζληθό Δπίπεδν.
Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο
• Δζληθέο θαη δηαθξαηηθέο ζπλαληήζεηο αλάκεζα ζε λένπο θαη θνξείο
ράξαμεο πνιηηηθήο ζηα ζέκαηα ηνπ Γηαξζξσκέλνπ Γηαιόγνπ θαη ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηε δεκνθξαηηθή δσή
• Γξαζηεξηόηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπξσπατθήο Δβδνκάδαο
Νενιαίαο πνπ πξνσζνύλ ην δηάινγν ζε ζέκαηα πνιηηηθήο γηα ηε
λενιαία
• Γξαζηεξηόηεηεο πξνζνκνίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνθξαηηθώλ
ζεζκώλ θαη ησλ θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο

25
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Γιαπθπυμένορ Γιάλογορ ςνανηήζειρ νέυν με θοπείρ σάπαξηρ πολιηικήρ ζηον
ηομέα ηηρ Νεολαίαρ
Δπηιέμηκνη θνξείο: Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο ζε ηνπηθό θαη
Δπξσπατθό επίπεδν θαη ηνπηθνί θνξείο ζπκκεηερνπζώλ ρσξώλ
ςμμεηέσοςζερ σϊπερ: Φώξεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ρώξεο
πνπ γεηηνλεύνπλ κε ηελ ΔΔ

Γιάπκεια ζσεδίυν: 3-24 κήλεο
Τποβολή αίηηζηρ: Μόλν από νξγαληζκνύο ρσξώλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, ζηελ Δζληθή Υπεξεζία ηνπ αηηνύληα
Δπισοπήγηζη: Ταμηδησηηθά έμνδα (κνλαδηαίν θόζηνο κε βάζε ηελ
απόζηαζε, αλά ζπκκεηέρνληα), νξγαλσηηθά έμνδα (κνλαδηαίν θόζηνο
κε βάζε ηνλ αξηζκό εκεξώλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο αλά ζπκκεηέρνληα),
θόζηνο ζπκκεηνρήο αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (100%), exceptional
costs
26
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Κενηπικέρ Γπάζειρ
Γηαρείξηζε από ηελ Δθηειεζηηθή
Υπεξεζία ηεο Γηεύζπλζεο
Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκόο (EACEA)
• ςμμασίερ Γνϊζηρζηηο
(Knowledge
Alliances), ζηνλ ηνκέα ηεο
Βξπμέιιεο
Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

• Σομεακέρ ςμμασίερ Γεξιοηήηυν (Sector Skill Alliances), ζηνλ
ηνκέα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
• Κοινέρ Μεηαπηςσιακέρ ποςδέρ (Joint Master Degrees), ζηνλ ηνκέα
ηεο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
• Ανάπηςξη Ικανοηήηυν (Capacity Building), ζηνλ ηνκέα ηεο
Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Νενιαίαο

• Jean Monnet, ζηνλ ηνκέα ηεο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
• Sport, ζηνλ Τνκέα ηνπ Αζιεηηζκνύ

27

ERASMUS+

•

ςμμασίερ Γνϊζηρ
(Knowledge Alliances)
) κεηαμύ ηξηηνβάζκησλ
Σηόρνη: ε πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζία
ηδξπκάησλ θαη εηαηξεηώλ θαη ε ζπλ-δεκηνπξγία γλώζεο, θαζώο θαη ε
δεκηνπξγία θαηλνηόκσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο

• Απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπιάρηζηνλ 6 ηδξπκάησλ/νξγαληζκώλ από
3 δηαθνξεηηθέο Δπξσπατθέο ρώξεο. Οξγαληζκνί από ηξίηεο ρώξεο
είλαη δπλαηόλ λα ζπκκεηέρνπλ αλ ζα πξνζζέζνπλ αμία ζην ζρέδην
• Απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 2 ηξηηνβάζκησλ ηδξπκάησλ θαη
2 επηρεηξήζεσλ
• Γηάξθεηα: 2-3 ρξόληα – Δπηρνξήγεζε 700Κ – 1Μ Δπξώ
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Σομεακέρ ςμμασίερ δεξιοηήηυν
(Sector Skill Alliances) (VET)

•
–
–
–
–

Σηόρνη (όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλν ηνκέα):
Δθηίκεζε ησλ αλαγθώλ γηα απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο
Αλάπηπμε θαηλνηόκσλ κεζόδσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
Πξνζέγγηζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο
Δπίηεπμε ζπζηεκηθήο επίδξαζεο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε

• Γξαζηεξηόηεηεο:
– Πξνζδηνξηζκόο πξνηύπσλ ηθαλόηεηαο θαη ραζκάησλ (gaps) όζνλ αθνξά
επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο
– Σρεδηαζκόο, εθαξκνγή θαη δηάδνζε λέσλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο

• Σπληζηάηαη ε ζπλεξγαζία νξγαληζκώλ θαηάξηηζεο κε εηδηθνύο ηνπ ηνκέα
θαη θνξείο πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ.
• Γηάξθεηα: 2-3 ρξόληα – Δπηρνξήγεζε 700Κ – 1Μ Δπξώ
29

Κοινέρ Μεηαπηςσιακέρ ποςδέρ
(Joint Master degrees)

•

Σπλέρεηα ηνπ Erasmus Mundus Αction 1

• Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ πξέπεη λα είλαη πιήξσο αλεπηπγκέλν ηε
ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο

• Απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία 3 Ιδξπκάησλ από 3 Δπξσπατθέο ρώξεο
• Δλζαξξύλεηαη ε ζπκκεηνρή Ιδξπκάησλ από ηξίηεο ρώξεο σο πιήξεηο
εηαίξνη
• Πεξίπνπ 80% ησλ θνηηεηώλ πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ρώξεο εθηόο
Δπξώπεο θαη 20% από ηελ Δπξώπε
• Δπηρνξήγεζε: δηαρεηξηζηηθά έμνδα γηα έλα ρξόλν πξνεηνηκαζίαο θαη
κέρξη ηξεηο εηζαγσγέο θνηηεηώλ (ηξία ζπλερόκελα ρξόληα), θαζώο θαη
ππνηξνθίεο 13-20 θνηηεηώλ αλά εηζαγσγή (ηαμηδησηηθά θαη έμνδα
30
δηαβίσζεο)

ERASMUS+
Ανάπηςξη Γςναηοηήηυν (Capacity Building)
ζηην Σπιηοβάθμια Δκπαίδεςζη

• H δξάζε απηή ζεσξείηαη δηάδνρνο ησλ πξνγξακκάησλ Tempus, Alpha θαη
Edulink

• Σηνρεύεη ζηελ βειηίσζε ηεο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ ηξίησλ
ρσξώλ
• Γύν εηδώλ projects: Joint projects (αληίθηππνο ζην Ίδξπκα), θαη
Structural Projects (αληίθηππνο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα)
• Υπάξρεη πξόλνηα γηα θηλεηηθόηεηα θνηηεηώλ γηα ζπνπδέο θαη γηα
θαηάξηηζε, θαζώο θαη θηλεηηθόηεηα πξνζσπηθνύ
• Απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπιάρηζηνλ 3 Δπξσπατθώλ ρσξώλ (κε
ηνπιάρηζηνλ 1 ίδξπκα ζηελ θάζε κηα) θαη κηαο ηξίηεο ρώξαο (κε
ηνπιάρηζηνλ 2 ηδξύκαηα)
• Γηάξθεηα: 2 – 3 ρξόληα
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Ανάπηςξη Γςναηοηήηυν (Capacity Building)
ζηον ηομέα ηηρ Νεολαίαρ
ηψσοι:
• Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ θαη αληαιιαγώλ αλάκεζα ζε ρώξεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη ρώξεο εηαίξνπο από όιν ηνλ θόζκν
• Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη αλαγλώξηζε ηεο εξγαζίαο ησλ λέσλ
θαη
ηεο άηππεο κάζεζεο
• Δλζάξπλζε
ηεο ζπκκεηνρήο
κε ιηγόηεξεο
επθαηξίεο ζηα θνηλά
Γομή
ζςνεπγαζιϊν:
Απαηηείηαηλέσλ
ε ζπλεξγαζία
ηνπιάρηζηνλ
3 νξγαληζκώλ από 3 δηαθνξεηηθέο ρώξεο, ε κία ηνπιάρηζηνλ από ηηο
νπνίεο λα είλαη ρώξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ε κία ρώξα εηαίξνο
Γιάπκεια: Από 9 κήλεο κέρξη 2 ρξόληα
Υπημαηοδψηηζη: Μέρξη 150,000 Δπξώ ην ζρέδην
32
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Ανάπηςξη Γςναηοηήηυν (Capacity Building)
ζηον ηομέα ηηρ Νεολαίαρ
•
•

•

•
•
•

Κωπιερ δπαζηηπιψηηηερ :
Σηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο κεηαμύ νξγαλώζεσλ λενιαίαο θαη ηνπηθώλ αξρώλ
από ηηο ρώξεο εηαίξνπο
Σπλεξγαζία κεηαμύ νξγαλώζεσλ λενιαίαο θαη νξγαλώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, όπσο επίζεο θαη εθπξνζώπσλ από ην ρώξν
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο εξγαζίαο
Αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ Σπκβνπιίσλ Νενιαίαο, ησλ πιαηθόξκσλ γηα
ηε λενιαία θαη ησλ εζληθώλ θαη ηνπηθώλ αξρώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηε λενιαία
ζε ρώξεο εηαίξνπο
Δλίζρπζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ νξγαλώζεσλ λενιαίαο, ηεο αλάπηπμεο
θαηλνηνκίαο θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο ηνπο
Δθαξκνγή θαη έιεγρνο ησλ πξαθηηθώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηα άηνκα
πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο
Υινπνίεζε ζρεδίσλ θηλεηηθόηεηαο από/πξνο ρώξεο εηαίξνπο (Αληαιιαγέο
λέσλ, Δπξσπατθή Δζεινληηθή Υπεξεζία, θηλεηηθόηεηα αηόκσλ πνπ
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δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα λενιαίαο)

ERASMUS+
Jean Monnet
Πξσηνιεηηνύξγεζε ην 1989 θαη ζήκεξα έρεη
επεθηαζεί ζε 76 ρώξεο
• Πξνσζεί ην Δπξσπατθό κνληέιν ζπλεξγαζίαο ζε όιν ηνλ θόζκν
•

• Νένο ζηόρνο: ε ζπκπεξίιεςε ζηνηρείσλ Δπξσπατθνύ πεξηερνκέλνπ
ζε όια ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πνπ πηζαλόλ λα
επεξεάδνληαη από Δπξσπατθέο λνκνζεζίεο (π.ρ. ηαηξηθή)
• Δπηρνξεγεί δηάθνξεο δξάζεηο δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο Δπξσπατθέο ζπνπδέο, όπσο:
– Σρέδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δπξσπατθή νινθιήξσζε
– Κέληξα Αξηζηείαο Έδξεο Jean Monnet Δπξσπατθέο
– Δλόηεηεο
–
• Έλα ίδξπκα κπνξεί λα ππνβάιεη απηόλνκα πξόηαζε ρσξίο ηε
ζπλεξγαζία άιισλ ηδξπκάησλ
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ERASMUS+
Αθληηιζμψρ (Sport)
ηψσοι
:• Αληηκεηώπηζε δηεζλώλ πξνβιεκάησλ ηνπ Τνκέα όπσο ην ζηήζηκν
αγώλσλ, ε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ, ε βία, ν ξαηζηζκόο θαη ε
κηζαιινδνμία, ηδηαίηεξα ζηνλ καδηθό αζιεηηζκό
• Υπνζηήξημε ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ αζιεηηζκό θαη ηεο δηπιήο
θαξηέξαο γηα ηνπο αζιεηέο
• Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο
πγηεηλήο δσήο κέζα από ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δπισοπηγοωμενερ δπαζηηπιψηηηερ:
• Υπνζηήξημε Σπκπξάμεσλ
• Υπνζηήξημε κε θεξδνζθνπηθώλ Δπξσπατθώλ Αζιεηηθώλ
δηνξγαλώζεσλ
Έμθαζη: Σην Βαζηθό Αζιεηηζκό
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ERASMUS+
Αθληηιζμψρ (Sport)
Δπηρνξεγνύκελεο
δξαζηεξηόηεηεο• Γίθηπα, κε ηε ζπκκεηνρή
5 ηνπιάρηζηνλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ
Σπκπξάμεηο:
• Δγρεηξίδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ
θαιέο πξαθηηθέο, νδεγίεο, εηζεγήζεηο ζε
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα
• Σπλέδξηα, εξγαζηήξηα θιπ. γηα ηελ αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ
• Δλόηεηεο Καηάξηηζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σρεδίνπ

Δπηρνξεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο – Με θεξδνζθνπηθέο δηνξγαλώζεηο :
• Σπλαληήζεηο θαηάξηηζεο γηα αζιεηέο θαη εζεινληέο
• Αζιεηηθνί αγώλεο ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 12
Δπξσπατθέο ρώξεο
• Σπλέδξηα θαη εξγαζηήξηα πνπ δηνξγαλώλνληαη ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο
αγώλεο

Δπηρνξήγεζε: 80% ησλ επηιέμηκσλ εμόδσλ
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ERASMUS+
Υπήζιμερ Πληποθοπίερ

• Πξόζθιεζε ηεο ΔΔ γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ 2014
• Οδεγόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Programme Guide)
• Οδεγόο γηα αμηνιόγεζε ησλ ζρεδίσλ (Guide for Experts)
(ηα πην πάλσ δεκνζηεύνληαη/ζα δεκνζηεπηνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΔΔ θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Δζληθώλ Υπεξεζηώλ)
• Ιζηνζειίδα ηεο ΔΔ:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus• plus/index_en.htm
Ιζηνζειίδεο ησλ Δζληθώλ Υπεξεζηώλ: www.llp.org.cy θαη
ζύληνκα www.erasmusplus.cy
• www.youth.org.cy
Τειέθσλα Δζληθώλθαη
Υπεξεζηώλ:
22448888 (ΙΓΔΠ) θαη
22402644 (Ο.ΝΔ.Κ)
• Facebook ησλ Δ.Υ.: www.facebook.com/diavioumathisis
www.facebook.com/groups/148837298473930/
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Δςκαιπίερ σπημαηοδψηηζηρ
Erasmus +
Βαζική δπάζη 1
Κηλεηηθόηεηα ησλ αηόκσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο,
ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο λενιαίαο (όινη νη ηνκείο)
Κηλεηηθόηεηα ησλ αηόκσλ κόλν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο
Κνηλέο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
Δθδειώζεηο επξσπατθήο εζεινληηθήο ππεξεζίαο κεγάιεο
θιίκαθαο

17 Μαπηίος 2014
30 Αππιλίος 2014, 1 Οκηυβπίος 2014
27 Μαπηίος 2014
3 Αππιλίος 2014

Βαζική δπάζη 2
Σηξαηεγηθέο ζπκπξάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο
θαηάξηηζεο θαη ηεο λενιαίαο (όινη νη ηνκείο)
Κηλεηηθόηεηα ησλ αηόκσλ κόλν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο
Σπκκαρίεο γλώζεο/Τνκεαθέο ζπκκαρίεο δεμηνηήησλ
Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο

30 Αππιλίος 2014
1 Οκηυβπίος 2014
3 Αππιλίος 2014
3 Αππιλίος 2014, 2 επηεμβπίος 2014

Βαζική δπάζη 3
Σπλεδξίαζε κεηαμύ ησλ λέσλ θαη ησλ ππεπζύλσλ γηα ηε
30 Αππιλίος 2014, 1 Οκηυβπίος 2014
ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο

Γπάζειρ ηος ππογπάμμαηορ Jean Monnet
Έδξεο, ελόηεηεο, θέληξα αξηζηείαο, ππνζηήξημε ζε
26 Μαπηίος 2014
ηδξύκαηα θαη ελώζεηο, δίθηπα, ζρέδηα

Γπάζειρ για ηον αθληηιζμψ
Σπκπξάμεηο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνύ
15 Μαΐος 2014
Δπξσπατθέο αζιεηηθέο εθδειώζεηο κε θεξδνζθνπηθνύ
14 Μαπηίος 2014, 15 Μαΐος 2014
ραξαθηήξα

Ππακηικέρ ζςμβοςλέρ για ηην
πποεηοιμαζία ενψρ εςπυπαφκοω
ζσεδίος

Πληποθοπίερ για ηο πϊρ θα
ξεκινήζεηε
Δίκαη επηιέμηκνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα;
Αλήθεη ε ηδέα
κνπ ζηηο επηιέμηκεο δξάζεηο; (έλεγσορ
επιλεξιμψηηηαρ, έλεγσορ αν παπψμοιο ζσέδιο έσει λάβει ήδη
σπημαηοδψηηζη)

Πνην είλαη ην ρξνληθό πιαίζην;
Τη ρξεκαηνδόηεζε κπνξώ λα ιάβσ;
Πνηνη ζα είλαη νη ππόινηπνη εηαίξνη - Αλαδήηεζε θαη επηινγή
εηαίξσλ; Πποζεσηική επιλογή ηυν εηαίπυν - ο διεθνικψρ
σαπακηήπαρ ηυν ανηαγυνιζηικϊν ππογπαμμάηυν απαιηεί ηην
εμπλοκή εηαίπυν απψ διαθοπεηικέρ σϊπερ

Πληποθοπίερ για ηο πϊρ θα
ξεκινήζεηε
Η ηδέα ηνπ ζρεδίνπ – μια καινοηψμορ ιδέα είναι πος
ανηαποκπίνεηαι ζηοςρ ζηψσοςρ και ζηιρ πποηεπαιψηηηερ ηος
ππογπάμμαηορ είναι ηο κλειδί ζηην επιηςσία)
Πξνεηνηκαζία ηεο αίηεζεο – Πποζεκηική μελέηη ψλυν ηυν
πληποθοπιϊν ζσεηικά με ηην ππψζκληζη ςποβολήρ πποηάζευν
(ππψγπαμμα επγαζίαρ, κείμενο ππψζκληζηρ, οδηγψρ ππορ ηοςρ
ςποτηθίοςρ)
Δθαξκνγή ηνπ έξγνπ – γνυζηοποίηζη απψ ηην Επιηποπή ψηι η
ππψηαζή ζαρ ςποβλήθηκε επιηςσϊρ → πεπίπος 3-6 μήνερ για ηην
αξιολψγηζη και επιλογή ηυν έπγυν
Πώο/πνύ βξίζθνπκε ηηο πιεξνθνξίεο
Κωππος

Γίλεηε αμηνινγεηήο!

- Εςπυπαικψ Γπαθείο

Δςπυπαφκψ Γπαθείο Κωππος

Τποζηήπιξη απψ ηο ΔΚΓ

Αποζηολή

Γπαζηηπιψηηηερ

Δθπξνζώπεζε,
πξνβνιή και πξνώζεζε
ηυν θέζευν ηυν μελϊν
ηος ΕΓΚ
Ολοκληπυμένη
πιεξνθόξεζε θαη
ζπκβνπιεπηηθή για ηην
καλωηεπη αξιοποίηζη ηυν
σπημαηοδοηικϊν εςκαιπιϊν

Αλάπηπμε
ζπλεξγαζηώλ,
ζπκκεηνρή ζε
επξσπατθά δίθηπα και
αλάπηπμε έξγσλ

1. Δθπξνζώπεζε, πξνβνιή θαη
πξνώζεζε ζέζεσλ

Δθπξνζσπεί ηοςρ
οπγανιζμοωρ-μέλη
ηος ζε ζςνέδπια,
ζεμινάπια,
ζςνεδπίερ και
εκδηλϊζειρ ζηιρ
Βπςξέλλερ

Γεκηνπξγεί ηιρ
πποχποθέζειρ για
ηην πποϊθηζη ηυν
θέζεϊν ηοςρ και
ενδιαθεπψνηυν
ηοςρ ζε ομάδερ
λήτηρ αποθάζευν
ζε εςπυπαφκψ
επίπεδο

Δμαζθαιίδεη ηην
αςξημένη πποβολή
και παποςζία ηυν
μελϊν ηος ζηα
εςπυπαφκά θεζμικά
ψπγανα, ζηα
πεπιθεπειακά
γπαθεία και ζηα
εςπυπαφκά δίκηςα

2. Οινθιεξσκέλε πιεξνθόξεζε θαη
ζπκβνπιεπηηθή

Παπέσει νινθιεξσκέλε
πιεξνθόξεζε για:
ηιρ εςπυπαφκέρ
σπημαηοδοηικέρ εςκαιπίερ




ηην εςπυπαφκή νομοθεζία


ηιρ νέερ εςπυπαφκέρ
πολιηικέρ

Παπέσει ζπκβνπιεπηηθή για
ηην πιο αποηελεζμαηική
αξιοποίηζη ηυν εςπυπαφκϊν
ππογπαμμάηυν και εςκαιπιϊν

3. Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ, ζπκκεηνρή ζε
επξσπατθά δίθηπα θαη αλάπηπμε ζρεδίσλ
Τν ΔΓΚ δεκηνπξγεί ζπλεξγαζίεο θαη δηαζπλδέζεηο κε
νξγαληζκνύο θαη θνξείο ησλ άιισλ επξσπατθώλ ρσξώλ
Τν ΔΓΚ ζπλεξγάδεηαη κε:

με πεπιζζψηεπα
απψ 250
πεξηθεξεηαθά
γξαθεία ζηιρ
Βπςξέλλερ

με άηνκα-θιεηδηά
ζε εθνικψ και
εςπυπαφκψ
επίπεδο

μια ζειπά
δηεπξσπατθώλ
ζεκαηηθώλ
δηθηύσλ (για
έπεςνα,
εκπαίδεςζη,
πεπιθεπειακή
ανάπηςξη κ.α.)

Δπγαλεία ενημέπυζηρ

Ππψζβαζη ζηην
ιζηοζελίδα ηος ΔΓΚ

www.eoc.org.cy

Η ηζηνζειίδα δηαηίζεηαη
ζηελ ελληνική και
αγγλική γλϊζζα θαη
πξνζθέξεη κεηαμύ άιισλ
ελεκέξσζε γηα ην ΔΓΚ,
ηα κέιε ηνπ, γηα όιεο ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΔΓΚ,
ζεκαληηθέο εηδήζεηο γηα
πνιηηηθέο θαη
πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ.,
αλαθνηλώζεηο γηα
ζεκηλάξηα θαη ζεκαληηθέο
εθδειώζεηο, δηαδηθηπαθή
πξόζβαζε ζην κεληαίν
πεξηνδηθό ηνπ ΔΓΚ.

Δπγαλεία ενημέπυζηρ
Δλεκέξσζε ησλ κειώλ ζε θαζεκεξηλή βάζε κε
e-mail alerts θαη ελεκεξσηηθά ζεκεηώκαηα
Μεληαίν Πεξηνδηθό:
 λέα γηα
πνιηηηθέο

Δπξσπατθά

πξνγξάκκαηα

θαη

 ρξήζηκεο εθδόζεηο ηεο Δ.Δ.
 πίλαθα κε ηηο ζεκαληηθόηεξεο εθδειώζεηο
ησλ ηξηώλ κελώλ πνπ έπνληαη
Δβδνκαδηαία Δπηζθόπεζε:
πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ
λέεο πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο
πιεξνθνξίεο γηα ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα

Δπγαλεία ενημέπυζηρ
Πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη
Πξνηάζεηο Σπλεξγαζίαο
ΔΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΔΙ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΑΔΩΝ

ΜΔΟ ΟΡΟ
ΠΡΟΚΛΗΔΩΝ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΑΔΩΝ
(ανά βδομάδα)

ΠΡΟΣΑΔΙ
ΤΝΔΡΓΑΙΑ

ΜΔΟ ΟΡΟ
ΠΡΟΣΑΔΩΝ
ΤΝΔΡΓΑΙΑ
(ανά βδομάδα)

2008

164

3,38

169

3,38

2009

180

3,75

232

4,84

2010

187

3,82

238

4,86

2011

150

2,94

220

4,31

2012

192

3,76

165

3,23

2013

330

6,47

114

2,23

Υάπηηρ Πποθεζμιϊν
Ο Χάξηεο Πξνζεζκηώλ
απνηειεί έλα θαηλνηόκν
δηαδξαζηηθό εξγαιείν πνπ
δηεπθνιύλεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ
ζηελ αλαδήηεζε επξσπατθώλ
επθαηξηώλ ρξεκαηνδόηεζεο.
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη όιεο
ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο
θνηλνηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο
αλά πξόγξακκα ή αλά πεξίνδν
365 εκέξεο ην ρξόλν.

Γπλαηόηεηα εηήζηαο ζπλδξνκήο
κόλν γηα ην Χάξηε Πξνζεζκηώλ!

connect

Υάπηηρ Πποθεζμιϊν
• Έγθαηξε ελεκέξσζε ζρεηηθά
κε ηηο επξσπατθέο
πξνζθιήζεηο ππνβνιήο
πξνηάζεσλ
• Οινθιεξσκέλε θαη έγθπξε
πιεξνθόξεζε
• Πεξίιεςε ηεο πξόζθιεζεο
• Παξνρή ησλ ζπλνδεπηηθώλ
εγγξάθσλ (νδεγίεο πξνο
ηνπο ππνςεθίνπο, θόξκα
ηεο αίηεζεο …θιπ.)
• Σρεηηθέο ειεθηξνληθέο
δηεπζύλζεηο θαη επαθέο
• Δμνηθνλόκεζε ρξόλνπ 60

Υάπηηρ Πποθεζμιϊν

Χάξηεο Πξνζεζκηώλ Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ
ην θιεηδί γηα ηηο επξσπατθέο επθαηξίεο ρξεκαηνδόηεζεο
61

ΔΓΚ «CHECK LIST»
για εηαίποςρ μψνο

• Έρεη δεκηνπξγεζεί ζεκείν
ζηελ ηζηνζειίδα καο γηα
καηαγπαθή ηυν ειδικϊν
ενδιαθεπψνηυν (θεμαηικέρ
ενψηηηερ) θάζε αηόκνπ
εμνπζηνδνηεκέλνπ από ηα
κέιε καο, γηα αςηψμαηη
αποζηολή
ζσεηικϊν
πποζκλήζευν και άλλυν
πληποθοπιϊν.
• Γεν ςπάπσει
πεπιοπιζμψρ ηυν αηψμυν
ανά οπγανιζμψ πος
έσοςν ππψζβαζη.

Σα οθέλη ηος ΔΓΚ με μια μαηιά…
ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ηοσεςμένη, έγκαιπη και έγκςπη πληποθψπηζη με βάζη ηιρ πποηεπαιψηηηερ ηυν
μελϊν.
Βεληίυζη ηηρ ηεσνογνυζίαρ ζαρ για ηιρ απαιηήζειρ-κλειδιά κάθε ππψζκληζηρ.

ΓΙΚΣΤΩΗ

Δνηοπιζμψρ οπγανιζμϊν με παπψμοια ζςμθέπονηα για δημιοςπγία ζςνεπγαζιϊν.
Ένηαξη ηυν μελϊν ζε δίκηςα ειδικοω ενδιαθέπονηορ.
Αξιοποίηζη ηηρ πληποθψπηζηρ απψ ηα δίκηςα ππορ ψθελορ ηυν μελϊν.

ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ
ΥΔΓΙΑ

Δνίζσςζη ηος ποζοζηοω επιηςσίαρ ζηην ςποβολή ζσεδίυν.
Ανεωπεζη αξιψπιζηυν ζςνεπγαηϊν.
Δμπλοκή ηυν μελϊν ζηο εςπυπαφκψ γίγνεζθαι.

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Βεληίυζη ηηρ πποβολήρ και ηυν θέζευν ηυν μελϊν.
Υάπαξη πολιηικήρ μέζυ ζςνηονιζμένυν δπάζευν ηος ΔΓΚ.
Γιεςκψλςνζη ηυν επαθϊν και ηηρ ππψζβαζηρ ζε άηομα-κλειδιά ζηα ψπγανα ηηρ Δ.Δ.

Μεγιζηοποίηζη ηυν εςκαιπιϊν ζςμμεηοσήρ ζε
εςπυπαφκά ππογπάμμαηα!

Κοινυνικά Γίκηςα
Απμεκέλε πξνβνιή ηνπ ΔΓΚ κε παξνπζηάζεηο ζε ζπλέδξηα,
εθεκεξίδεο, ηειενπηηθά θαλάιηα θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο.

Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!
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