
  
 

 

 

   

        
         

        

    
 

           
           

          
         

      
     

 
           
             

        
        

 
 

    

     
          

          
            
            
      

          
          

       

  

         
          

         
            

          
           

        
          

          
 

             
       

 
            
    

 
      

        
          

            
   

 

 

            
    

        
           

          
    

 
 

Οδηγȩς προγράμματος 

ǋǆδεǌǈǉǀ επǈǒǎǏǀǄǆσǆ ΖπǗ ǉǎǌδǘǊǈΖ τǆǐ ƪƪ ǄǈΖ τǎ σǘǌǎǊǎ τǆǐ πεǏǈǗδǎǑ ǉǈǌǆτǈǉǗτǆτΖǐ ǊǎǄǁǅǎǌτΖǈ ǔǐ στǆǏǈǅǗǋεǌǎǈ 
ǋετΖǉǈǌǎǘǋεǌǎǈ σǑǋǋετƿǒǎǌτεǐ ǉΖǇǙǐ επǔφεǊǎǘǌτΖǈ ΖπǗ τǎ πǊΖǁσǈǎ ǉǈǌǆτǈǉǗτǆτΖǐ ǉΖǈ τǈǐ σǒετǈǉƿǐ ǎǏǄΖǌǔτǈǉƿǐ 
δǏΖστǆǏǈǗτǆτεǐ. ƻǐ εǉ τǎǘτǎǑ, ǆ επǈǒǎǏǀǄǆσǆ ǄǈΖ τǆǌ ǉƾǊǑǓǆ τǔǌ ǎǏǄΖǌǔτǈǉǙǌ δΖπΖǌǙǌ ǒǏǆǋΖτǎδǎτεǁτΖǈ ǉΖǈ 

ǄǈΖ τǎǑǐ εǌ ǊǗǄǔ σǑǋǋετƿǒǎǌτεǐ. 

ƶτǆǌ πεǏǁπτǔσǆ ǉǈǌǆτǈǉǗτǆτΖǐ ǋετΖǍǘ ƹǔǏǙǌ τǎǑ ƴǏǎǄǏƾǋǋΖτǎǐ ǉΖǈ ƹǔǏǙǌ ƪτΖǁǏǔǌ , τǎ ǉǎǌδǘǊǈ ǎǏǄΖǌǔτǈǉǀǐ 
ǑπǎστǀǏǈǍǆǐ ǑπǎǊǎǄǁǅετΖǈ ǋε ǃƾσǆ τǎǌ ΖǏǈǇǋǗ ǗǊǔǌ τǔǌ εǍεǏǒǗǋεǌǔǌ σǑǋǋετεǒǗǌτǔǌ ΖπǗ τǈǐ ƹǙǏεǐ τǎǑ 
ƴǏǎǄǏƾǋǋΖτǎǐ ǉΖǈ τǔǌ εǈσεǏǒǗǋεǌǔǌ σǑǋǋετεǒǗǌτǔǌ ΖπǗ τǈǐ ƹǙǏεǐ ƪτΖǁǏǎǑǐ. Ƴǈ σǑǋǋετƿǒǎǌτεǐ ǋε ǋǆδεǌǈǉǀ 
επǈǒǎǏǀǄǆσǆ ΖπǗ ǉǎǌδǘǊǈΖ τǆǐ ƪ.ƪ. ǄǈΖ ǎǊǗǉǊǆǏǆ τǆǌ πεǏǁǎδǎ ǉǈǌǆτǈǉǗτǆτΖǐ ǋπǎǏǎǘǌ ǌΖ πǏǎσǋετǏǆǇǎǘǌ ǔǐ 
ǑπǎστǆǏǈǅǗǋεǌǎǈ ǋετΖǉǈǌǎǘǋεǌǎǈ σǑǋǋετƿǒǎǌτεǐ ǉΖǇǙǐ επǔφεǊǎǘǌτΖǈ τǎǑ πǊΖǈσǁǎǑ ǉǈǌǆτǈǉǗτǆτΖǐ ǉΖǈ τǔǌ 
δǏΖστǆǏǈǎτǀτǔǌ πǎǑ ǒǏǆǋΖτǎδǎτǎǘǌτΖǈ ΖπǗ τǎ ǉǎǌδǘǊǈ ǎǏǄΖǌǔτǈǉǀǐ ǑπǎστǀǏǈǍǆǐ. 

Όσǎǌ ΖφǎǏƾ τǈǐ εǇǌǈǉƿǐ ǉǎǈǌǎπǏΖǍǁεǐ/τǎǑǐ ǎǋǁǊǎǑǐ ǉǈǌǆτǈǉǗτǆτΖǐ, ǆ επǈǒǎǏǀǄǆσǆ ǋπǎǏεǁ ǌΖ δǈΖǌεǋǆǇεǁ ǋετΖǍǘ 
ǗǊǔǌ τǔǌ εǇǌǈǉǙǌ ǋεǊǙǌ, σǘǋφǔǌΖ ǋε τǎǑǐ ǉΖǌǗǌεǐ πǎǑ ƿǒǎǑǌ σǑǋφǔǌǆǇεǁ ΖπǗ ǉǎǈǌǎǘ. ƶε πεǏǁπτǔσǆ 
ǉǈǌǆτǈǉǗτǆτΖǐ ǋετΖǍǘ ǒǔǏǙǌ ετΖǁǏǔǌ ǉΖǈ ǒǔǏǙǌ τǎǑ πǏǎǄǏƾǋǋΖτǎǐ, ǆ επǈǒǎǏǀǄǆσǆ ǎǏǄΖǌǔτǈǉǀǐ ǑπǎστǀǏǈǍǆǐ 
δǈΖǌƿǋετΖǈ στǎǑǐ εǌδǈΖφεǏǗǋεǌǎǑǐ ετΖǁǏǎǑǐ σε ΖǋǎǈǃΖǁΖ Ζπǎδεǉτǀ ǃƾσǆ πǎǑ σǑǋφǔǌεǁτΖǈ ΖπǗ τΖ σǑǋǋετƿǒǎǌτΖ 
ǈδǏǘǋΖτΖ. 

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ 

Ƴǈ φǎǈτǆτƿǐ ǉΖǈ τǎ πǏǎσǔπǈǉǗ ǋε ǋǆδεǌǈǉǀ επǈǒǎǏǀǄǆσǆ ΖπǗ ǉǎǌδǘǊǈΖ τǆǐ ƪƪ εǁǌΖǈ ǋετΖǉǈǌǎǘǋεǌǎǈ σǑǋǋετƿǒǎǌτεǐ 
πǎǑ δεǌ ǊΖǋǃƾǌǎǑǌ επǈǒǎǏǀǄǆσǆ ΖπǗ τǆǌ ƪƪ ǄǈΖ τǆ ǋετΖǉǁǌǆσǆ ǉΖǈ τǆ δǈΖǃǁǔσǀ τǎǑǐ, ΖǊǊƾ ǉΖτƾ τΖ Ǌǎǈπƾ 
πǊǆǏǎǘǌ ǗǊΖ τΖ ǉǏǈτǀǏǈΖ ǉǈǌǆτǈǉǗτǆτΖǐ φǎǈτǆτǙǌ ǉΖǈ πǏǎσǔπǈǉǎǘ ǉΖǈ επǔφεǊǎǘǌτΖǈ ΖπǗ ǗǊΖ τΖ πǊεǎǌεǉτǀǋΖτΖ 
τǆǐ ǈδǈǗτǆτΖǐ τǎǑ σπǎǑδΖστǀ ǀ τǎǑ ǋƿǊǎǑǐ πǏǎσǔπǈǉǎǘ τǎǑ πǏǎǄǏƾǋǋΖτǎǐ Erasmus+. ưπǎǏǎǘǌ ǌΖ ǊΖǋǃƾǌǎǑǌ 
πεǏǈφεǏεǈΖǉǀ, εǇǌǈǉǀ ǀ ƾǊǊǎǑ τǘπǎǑ επǈǒǎǏǀǄǆσǆ πǎǑ ǉΖǊǘπτεǈ τǈǐ δΖπƾǌεǐ ǉǈǌǆτǈǉǗτǆτƾǐ τǎǑǐ. Ƴ ΖǏǈǇǋǗǐ τǔǌ 
ǋετΖǉǈǌǎǘǋεǌǔǌ σǑǋǋετεǒǗǌτǔǌ ǋε ǋǆδεǌǈǉǀ επǈǒǎǏǀǄǆσǆ ΖπǗ ǉǎǌδǘǊǈΖ τǆǐ ƪƪ ǄǈΖ τǎ σǘǌǎǊǎ τǆǐ πεǏǈǗδǎǑ 
ǉǈǌǆτǈǉǗτǆτΖǐ πǏǎσǋετǏƾτΖǈ στΖ στΖτǈστǈǉƾ στǎǈǒεǁΖ τǎǑ δεǁǉτǆ επǈδǗσεǔǌ πǎǑ ǒǏǆσǈǋǎπǎǈεǁτΖǈ ǄǈΖ τǆǌ ǉΖτΖǌǎǋǀ 
τǎǑ πǏǎǖπǎǊǎǄǈσǋǎǘ τǆǐ ƪƪ ǋετΖǍǘ τǔǌ ǒǔǏǙǌ, ǉΖǈ ǄǈΖ ǉǈǌǆτǈǉǗτǆτΖ ǋετΖǍǘ ƹǔǏǙǌ τǎǑ ƴǏǎǄǏƾǋǋΖτǎǐ ǉΖǈ ǄǈΖ 
ǉǈǌǆτǈǉǗτǆτΖ ǋετΖǍǘ ƹǔǏǙǌ τǎǑ ƴǏǎǄǏƾǋǋΖτǎǐ ǉΖǈ ƹǔǏǙǌ ƪτΖǁǏǔǌ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ƷΖ ƾτǎǋΖ ǋε εǈδǈǉƿǐ ΖǌƾǄǉεǐ ǋπǎǏǎǘǌ ǌΖ σǑǋǋετƿǒǎǑǌ εφǗσǎǌ ǆ σǔǋΖτǈǉǀ ǀ πǌεǑǋΖτǈǉǀ ǉΖτƾστΖσǆ ǀ ǆ 
ǉΖτƾστΖσǆ τǆǐ ǑǄεǁΖǐ τǎǑǐ εǁǌΖǈ τƿτǎǈΖ Ǚστε ǆ σǑǋǋετǎǒǀ τǎǑǐ στǎ σǒƿδǈǎ/στǆ δǏƾσǆ ǉǈǌǆτǈǉǗτǆτΖǐ δεǌ ǇΖ ǀτΖǌ 
εφǈǉτǀ ǒǔǏǁǐ επǈπǊƿǎǌ ǒǏǆǋΖτǎδǎτǈǉǀ στǀǏǈǍǆ. ƷΖ ǈδǏǘǋΖτΖ ΖǌǙτΖτǆǐ/τǏǈτǎǃƾǇǋǈΖǐ εǉπΖǁδεǑσǆǐ πǎǑ ƿǒǎǑǌ 
επǈǊƿǍεǈ φǎǈτǆτƿǐ ǉΖǈ/ǀ ǋƿǊǆ τǎǑ πǏǎσǔπǈǉǎǘ ǋε εǈδǈǉƿǐ ΖǌƾǄǉεǐ ǋπǎǏǎǘǌ ǌΖ ǑπǎǃƾǊǎǑǌ Ζǁτǆσǆ ǄǈΖ επǈπǊƿǎǌ 
επǈǒǎǏǀǄǆσǆ στǎǌ εǇǌǈǉǗ ǎǏǄΖǌǈσǋǗ, πǏǎǉεǈǋƿǌǎǑ ǌΖ ǉΖǊǘǓǎǑǌ τǈǐ σǑǋπǊǆǏǔǋΖτǈǉƿǐ δΖπƾǌεǐ ǄǈΖ τǆ σǑǋǋετǎǒǀ 
τǎǑǐ στǈǐ δǏΖστǆǏǈǗτǆτεǐ ǉǈǌǆτǈǉǗτǆτΖǐ. ƪπǎǋƿǌǔǐ, ǄǈΖ τΖ ƾτǎǋΖ ǋε εǈδǈǉƿǐ ΖǌƾǄǉεǐ ǆ επǈǒǎǏǀǄǆσǆ ǋπǎǏεǁ ǌΖ 
εǁǌΖǈ ǑǓǆǊǗτεǏǆ ΖπǗ τΖ ΖǌǙτΖτΖ πǎσƾ Ζτǎǋǈǉǀǐ επǈǒǎǏǀǄǆσǆǐ πǎǑ ΖǌΖφƿǏǎǌτΖǈ ǉΖτǔτƿǏǔ. ƷΖ ǈδǏǘǋΖτΖ 
ΖǌǙτΖτǆǐ/τǏǈτǎǃƾǇǋǈΖǐ εǉπΖǁδεǑσǆǐ ǇΖ ΖǌΖǏτǀσǎǑǌ στǎǌ ǈστǗτǎπǗ τǎǑǐ πǊǆǏǎφǎǏǁεǐ ǄǈΖ τǎ πǙǐ ǋπǎǏǎǘǌ ǎǈ 
φǎǈτǆτƿǐ ǉΖǈ τΖ ǋƿǊǆ πǏǎσǔπǈǉǎǘ ǋε εǈδǈǉƿǐ ΖǌƾǄǉεǐ ǌΖ ǅǆτǀσǎǑǌ ΖǑτǀǌ τǆǌ επǈπǊƿǎǌ επǈǒǎǏǀǄǆσǆ. 

ƪπǈπǊƿǎǌ ǒǏǆǋΖτǎδǗτǆσǆ ǄǈΖ φǎǈτǆτƿǐ ǉΖǈ πǏǎσǔπǈǉǗ ǋε εǈδǈǉƿǐ ΖǌƾǄǉεǐ ǋπǎǏεǁ ǌΖ ǒǎǏǆǄǆǇεǁ ǉΖǈ ΖπǗ ƾǊǊǎǑǐ 
πǗǏǎǑǐ σε τǎπǈǉǗ, πεǏǈφεǏεǈΖǉǗ ǉΖǈ/ǀ εǇǌǈǉǗ επǁπεδǎ. 

Όσǎǌ ΖφǎǏƾ τǎǑǐ σǑǌǎδǎǘǐ τǔǌ φǎǈτǆτǙǌ ǉΖǈ τǎǑ πǏǎσǔπǈǉǎǘ ǋε εǈδǈǉƿǐ ΖǌƾǄǉεǐ, δǈǉΖǈǎǘǌτΖǈ ǌΖ ǊƾǃǎǑǌ 
επǈπǊƿǎǌ επǈǒǎǏǀǄǆσǆ ǃƾσεǈ πǏΖǄǋΖτǈǉǙǌ δΖπΖǌǙǌ. 

ƮƾǇε ǁδǏǑǋΖ ΖǌǙτΖτǆǐ/τǏǈτǎǃƾǇǋǈΖǐ εǉπΖǁδεǑσǆǐ, ǑπǎǄǏƾφǎǌτΖǐ τǎǌ ƹƾǏτǆ Erasmus ǄǈΖ τǆǌ 
ƧǌǙτΖτǆ/ƷǏǈτǎǃƾǇǋǈΖ ƪǉπΖǁδεǑσǆ, δεσǋεǘετΖǈ ǌΖ εǍΖσφΖǊǁǅεǈ ǈσǗτǈǋǆ πǏǗσǃΖσǆ ǉΖǈ ǁσεǐ εǑǉΖǈǏǁεǐ στǎǑǐ 
σǑǋǋετƿǒǎǌτεǐ ΖπǗ ǎπǎǈǎδǀπǎτε ǑπǗǃΖǇǏǎ. ƶǑǌεπǙǐ, ǎǈ φǎǈτǆτƿǐ ǉΖǈ τǎ πǏǎσǔπǈǉǗ ǋε εǈδǈǉƿǐ ΖǌƾǄǉεǐ ǋπǎǏǎǘǌ 
ǌΖ επǔφεǊǆǇǎǘǌ ΖπǗ τǈǐ ǑπǆǏεσǁεǐ ǑπǎστǀǏǈǍǆǐ πǎǑ πǏǎσφƿǏεǈ τǎ ǁδǏǑǋΖ Ǒπǎδǎǒǀǐ στǎǑǐ φǎǈτǆτƿǐ ǉΖǈ τǎ 
πǏǎσǔπǈǉǗ τǎǑ. 

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ƴǈ φǎǈτǆτƿǐ ǉΖǈ τǎ πǏǎσǔπǈǉǗ ǋπǎǏǎǘǌ ǌΖ ǊΖǋǃƾǌǎǑǌ, πƿǏΖǌ τǆǐ επǈǒǎǏǀǄǆσǆǐ ΖπǗ τǆǌ ƪƪ ǀ Ζǌτǁ τǆǐ 
επǈǒǎǏǀǄǆσǆǐ ΖπǗ τǆǌ ƪƪ (ǋετΖǉǈǌǎǘǋεǌǎǈ σǑǋǋετƿǒǎǌτεǐ ǋε ǋǆδεǌǈǉǀ επǈǒǎǏǀǄǆσǆ ΖπǗ ǉǎǌδǘǊǈΖ τǆǐ ƪƪ) 
πεǏǈφεǏεǈΖǉǀ, εǇǌǈǉǀ ǀ ǎπǎǈΖδǀπǎτε ƾǊǊǆ επǈǒǎǏǀǄǆσǆ, δǈΖǒεǈǏǈǅǗǋεǌǆ ΖπǗ ƾǊǊǎǌ ǎǏǄΖǌǈσǋǗ εǉτǗǐ τǎǑ εǇǌǈǉǎǘ 
ǎǏǄΖǌǈσǋǎǘ (πǒ. ǑπǎǑǏǄεǁǎ ǀ πεǏǈφεǏεǈΖǉƿǐ ΖǏǒƿǐ). Ƴ εǌ ǊǗǄǔ τǘπǎǐ επǈǒǎǏǀǄǆσǆǐ πǎǑ πΖǏƿǒετΖǈ ΖπǗ ƾǊǊεǐ 
πǆǄƿǐ ǒǏǆǋΖτǎδǗτǆσǆǐ εǉτǗǐ τǎǑ πǏǎǖπǎǊǎǄǈσǋǎǘ τǆǐ ƪƪ δεǌ ǑπǗǉεǈτΖǈ στΖ πǎσƾ ǉΖǈ στΖ ǉΖτǙτΖτΖ/ΖǌǙτΖτΖ 
ǗǏǈΖ πǎǑ ǎǏǁǅǎǌτΖǈ στǎ πΖǏǗǌ ƿǄǄǏΖφǎ. 
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	Δικτυο Εθνικων Ομαδων Εμπειρογνωμονων ECVET
	Κεντρα Πορων SALTO Youth
	Δικτυο Eurodesk
	Ποιοσ μπορει να συμμετεχει στο προγραμμα Erasmus+;
	Συμμετεχοντες
	Συμμετεχοντες οργανισμοι
	Επιλεξιμεσ χωρεσ
	Χωρες του προγραμματος
	Χώρες Εταίροι
	Άλλες χωρεσ εταιροι
	Απαιτησεις οσον αφορα τις θεωρησεισ και τις αδειεσ παραμονησ
	Εκπαιδευση και καταρτιση
	Ποιεσ δρασεισ στηριζονται;
	Ποιοι είναι οι στοχοι αυτων των δρασεων;
	Ειδικοί στόχοι
	Νεολαία
	Ποιεσ δρασεισ υποστηριζονται;
	Ποιοι είναι οι στοχοι αυτων των δρασεων;
	Ειδικοί στόχοι
	Τρεισ Βασικεσ Δρασεισ
	Βασικη Δραση 1:  Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων
	Ποιεσ δρασεισ στηριζονται;
	Σχεδια κινητικοτητας στον τομεα της εκπαιδευσης, της καταρτισης και της νεολαιας
	Ποιοι είναι οι στοχοι ενοσ σχεδιου κινητικοτητασ;
	Τι ειναι το σχεδιο κινητικοτητασ;
	Σχέδιο κινητικότητας για φοιτητές και προσωπικό της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
	Ποιοσ είναι ο ρολοσ των οργανισμων που συμμετεχουν σε αυτό το σχεδιο;
	Με ποια κριτηρια αξιολογειται αυτο το σχεδιο;
	Γενικα κριτηρια επιλεξιμοτητασ
	Προσθετα κριτηρια επιλεξιμοτητασ κατά την υλοποιηση της κινητικοτητασ φοιτητων
	Προσθετα κριτηρια επιλεξιμοτητας κατά την υλοποιηση της κινητικοτητασ του προσωπικου
	Ποια πιστοποίηση χρειαζονται οι αιτουντεσ για αυτό το σχεδιο κινητικοτητασ;
	Τι αλλο πρεπει να γνωριζετε σχετικα με αυτη τη δραση;
	Ποιοι ειναι οι κανονεσ χρηματοδοτησησ;
	Α) Κανονεσ χρηματοδοτησης που ισχυουν για ολεσ τις δραστηριοτητες κινητικοτητασ
	Β) Επιχορηγηση για την κινητικοτητα φοιτητων
	Γ) επιχορηγηση για κινητικοτητα προσωπικου
	Πινακασ Α – Ατομικη στηριξη (ποσα σε ευρω ανα ημερα)
	Σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ
	Με ποια κριτηρια αξιολογειται αυτο το σχεδιο;
	Γενικα κριτηρια επιλεξιμοτητασ
	Παροχη επιχορηγησησ
	Τι αλλο πρεπει να γνωριζετε σχετικα με αυτη τη δραση;
	Με ποια κριτήρια αξιολογείται αυτό το σχέδιο;
	Γενικά κριτήρια επιλεξιμοτητασ
	Τι αλλο πρεπει να γνωριζετε σχετικα με αυτη τη δραση;
	Ποιοι ειναι οι κανονεσ χρηματοδοτησησ;
	Α) Κανονεσ χρηματοδοτησης που ισχυουν για ολεσ τις δραστηριοτητες κινητικοτητασ
	Β) Προσθετη χρηματοδοτηση που ισχυει για την κινητικοτητα εκπαιδευομενων ΕΕΚ
	Γ) Προσθετη χρηματοδοτηση που ισχυει για την κινητικοτητα προσωπικου EEK
	Πινακασ 1 – Ατομικη υποστηριξη (ποσα σε ευρω ανα ημερα)
	Σχέδιο κινητικότητας για προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης
	Με ποια κριτηρια αξιολογειται αυτο το σχεδιο;
	Κριτήρια επιλεξιμότητας
	Τι αλλο πρεπει να γνωριζετε σχετικα με αυτη τη δραση;
	Ποιοι ειναι οι κανονεσ χρηματοδοτησησ;
	Πινακασ 1 – Ατομικη στηριξη (ποσα σε ευρω ανα ημερα)
	Σχέδιο κινητικότητας για το προσωπικό της εκπαίδευσης ενηλίκων
	Ποιοσ είναι ο ρολοσ των οργανισμων που συμμετεχουν σε αυτό το σχεδιο;
	Με ποια κριτηρια αξιολογειται αυτο το σχεδιο;
	Κριτήρια επιλεξιμότητας
	Τι αλλο πρεπει να γνωριζετε σχετικα με αυτη τη δραση;
	Ποιοι ειναι οι κανονεσ χρηματοδοτησησ;
	Πινακασ 1 – Ατομικη στηριξη (ποσα σε ευρω ανα ημερα)
	Σχέδιο κινητικότητας για νέους και για ατομα που δραστηριοποιουνται στον τομέα της νεολαίας
	Ποιοσ είναι ο ρολοσ των οργανισμων που συμμετεχουν σε αυτό το σχεδιο;
	Με ποια κριτηρια αξιολογειται αυτο το σχεδιο;
	Γενικα κριτηρια επιλεξιμοτητασ
	Προσθετα κριτηρια επιλεξιμοτητασ για τισ ανταλλαγες νεων
	Προσθετα κριτήρια επιλεξιμοτητασ για την Ευρωπαϊκη Εθελοντική Υπηρεσια
	Προσθετα κριτηρια επιλεξιμοτητασ για την κινητικοτητα ατομων που δραστηριοποιούνται στον τομεα της νεολαιασ
	Τι αλλο πρεπει να γνωριζετε σχετικα με αυτη τη δραση;
	Ποιοι ειναι οι κανονεσ χρηματοδοτησησ;
	Α) Ανταλλαγες νεων
	Β) Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
	Γ) Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας
	Δ) Οργανωτικη υποστηριξη (ποσα σε ευρω ανα ημερα/μηνα)
	Ε) Ατομικη υποστηριξη (ποσα σε ευρω ανα ημερα/μηνα)
	Eκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας
	Ποιοι είναι οι στοχοι μιασ εκδηλωσησ ΕΕΥ μεγαλησ κλιμακασ;
	Τι είναι μια εκδηλωση ΕΕΥ μεγαλησ κλιμακασ;
	Ποιεσ δραστηριοτητεσ υποστηριζονται στο πλαισιο αυτησ τησ δρασησ;
	Με ποια κριτηρια αξιολογειται αυτο το σχεδιο;
	Ποιοι ειναι οι κανονεσ χρηματοδοτησησ;
	Πινακασ Α – Δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (ποσά σε ευρω ανα ημέρα)
	Erasmus Mundus Κοινά μεταπτυχιακα προγραμματα σπουδών
	Ποιοι είναι οι στοχοι ενός Erasmus Mundus κοινου μεταπτυχιακου προγραμματοσ σπουδων;
	Τι είναι το Erasmus Mundus κοινο μεταπτυχιακο προγραμμα σπουδων;
	Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτησ τησ δράσης;
	Ποιοσ ειναι ο ρολοσ των οργανισμων που συμμετεχουν σε ένα Erasmus Mundus κοινο μεταπτυχιακο προγραμμα σπουδων;
	Με ποια κριτηρια αξιολογουνται τα Erasmus Mundus κοινα μεταπτυχιακα προγραμματα σπουδων;
	Κριτήρια επιλεξιμότητας
	Προσθετα κριτήρια επιλεξιμοτητασ για τις υποτροφιες
	Πρόσθετες υποτροφίες για φοιτητές από στοχοθετημένες περιφέρειες του κόσμου
	Οι αιτούντες μπορούν να επιλέξουν να μην υποβάλουν αίτηση για αυτές τις πρόσθετες υποτροφίες.
	Για να ληφθεί υπόψη μια αίτηση χρηματοδότησης πρόσθετων υποτροφιών για μια στοχοθετημένη περιφέρεια, η πρόταση πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 2,5 βαθμούς ανά περιφέρεια σύμφωνα με το συγκεκριμένο κριτήριο.
	Τι αλλο πρεπει να γνωριζετε σχετικα με αυτη τη δραση;
	Κατάλογος  Erasmus Mundus κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
	Ποιοι ειναι οι κανονεσ χρηματοδοτησησ;
	Δάνεια μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus+
	Βασικη Δραση 2:  Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ΚΑΛΩΝ πρακτικών
	Ποιες δρασεισ υποστηριζονται;
	Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
	Ποιοι ειναι οι στοχοι και οι προτεραιοτητεσ των στρατηγικων συμπραξεων;
	Ποιες δραστηριοτητεσ υποστηριζονται στο πλαισιο των στρατηγικών συμπράξεων;
	 δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών αρχών με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας και την ενσωμάτωσή τους στις δράσεις της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης
	 δραστηριότητες για τη στήριξη εκπαιδευομένων με αναπηρία/ειδικές ανάγκες με στόχο την ολοκλήρωση των κύκλων εκπαίδευσης και τη διευκόλυνση της μετάβασής τους στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του διαχωρισμού και των διακρίσε...
	 δραστηριότητες για την καλύτερη προετοιμασία και διάθεση των επαγγελματιών εκπαίδευσης και κατάρτισης για την αντιμετώπιση προκλήσεων που αφορούν την ισότητα, την ποικιλομορφία και την ένταξη στο μαθησιακό περιβάλλον
	 δραστηριότητες για την προώθηση της ένταξης των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των νεοαφιχθέντων μεταναστών και δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κρίση των προσφύγων στην Ευρώπη
	 διακρατικές πρωτοβουλίες που προωθούν το επιχειρηματικό πνεύμα και τις επιχειρηματικές δεξιότητες ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την επιχειρηματικότητα (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας), οι οποίες πραγματοποι...
	Ποιοι εχουν δικαιωμα συμμετοχησ στισ στρατηγικεσ συμπραξεισ;
	Με ποια κριτηρια αξιολογουνται οι στρατηγικεσ συμπραξεισ;
	Τι αλλο πρεπει να γνωριζετε σχετικα με αυτη τη δράση;
	ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
	Ποιοι ειναι οι κανονεσ χρηματοδοτησησ;
	Συμμαχίες Γνώσης
	Ποιοι ειναι οι στοχοι και οι προτεραιοτητεσ των συμμαχιων γνωσησ;
	Τι είναι οι συμμαχίες γνώσης;
	Ποιες δραστηριοτητεσ υποστηριζονται στο πλαισιο αυτησ τησ δράσης;
	Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των συμμαχιών γνώσης;
	Ποιος είναι ο ρολοσ των οργανισμων που συμμετεχουν στισ συμμαχίες γνώσης;
	Με ποια κριτηρια αξιολογουνται οι προτασεισ συμμαχιών γνώσης;
	Τι αλλο πρεπει να γνωριζετε σχετικα με αυτη τη δράση;
	Ποιοι ειναι οι κανονεσ χρηματοδοτησησ;
	Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων
	Ποιοι είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητες των τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων;
	Τι είναι οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων;
	Ποιεσ δραστηριοτητεσ υποστηριζονται στο πλαισιο αυτησ τησ δρασησ;
	Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων;
	Ποιος είναι ο ρολοσ των οργανισμων που συμμετεχουν στισ τομεακεσ συμμαχιεσ δεξιοτητων;
	Με ποια κριτηρια αξιολογουνται οι προτασεισ τομεακων συμμαχιων δεξιοτητων;
	Κριτήρια επιλεξιμότητας για LOT 1
	Τι αλλο πρεπει να γνωριζετε σχετικα με αυτη τη δράση;
	Ποιοι ειναι οι κανονεσ χρηματοδοτησησ;
	Ανάπτυξη ικανοτήτων/δυνατοτήτων στον τομέα της ανώτατησ/τριτοβάθμιας ς εκπαίδευσης
	Τι είναι τα σχέδια ανάπτυξησ ικανοτήτων;
	Ποιεσ δραστηριοτητεσ υποστηριζονται στο πλαισιο αυτησ τησ δρασησ;
	Τα Διαρθρωτικά Σχέδια μπορούν κατά κανόνα να καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως:
	Ποιοσ ειναι ο ρολοσ των οργανισμων που συμμετεχουν στα σχεδια αναπτυξησ ικανοτητων;
	Ανάλογα με τους στόχους τους, τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων/δυνατοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους πλέον κατάλληλους εταίρους που προέρχονται από διάφορα περιβάλλοντα ώστε να αξιοποιούνται οι διαφορετικές εμπειρίες τους, τα χαρακτηριστικά τους κ...
	Οι εταίροι πρέπει να υποβάλουν εξουσιοδοτήσεις  υπογεγραμμένες από τον συντονιστή και τον κάθε εταίρο, που θα εξουσιοδοτούν τον συντονιστή να δρα εξ ονόματος του και να υπογράφει πιθανή συμφωνία και οποιεσδήποτε μετέπειτα αλλαγές με τον Εκτελεστικό Ορ...
	Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους της δράσης, οι συμμετέχοντες οργανισμοί από επιλέξιμες χώρες εταίρους προορίζονται να είναι ο στόχος του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων. Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που περιγράφονται στην πρόταση ...
	Τα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις επιλέξιμες χώρες εταίρους ενθαρρύνονται να ενεργούν ως αιτούντες, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα.
	Οι συμμετέχοντες οργανισμοί από χώρες του προγράμματος μεταφέρουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε σχέση με τους στόχους του σχεδίου. Ο ρόλος τους είναι να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου και, ως εκ τούτου, οι ανάγκες των ιδρυμ...
	Με ποια κριτηρια αξιολογουνται τα σχεδια αναπτυξης ικανοτητων;
	Κριτήρια επιλεξιμότητας
	Κριτήρια επιχορηγησησ
	Προτεραιότητες
	Ειδικό σκέλος κινητικότητας
	Κριτήρια επιλεξιμότητας
	Η κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού πρέπει να λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό (σε χώρα διαφορετική από τη χώρα του οργανισμού αποστολής και τη χώρα στην οποία ζει ο φοιτητής/το προσωπικό) σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό εταίρο ο οποίος συμμετέχει στο σχ...
	Πρόσθετα κριτήρια χορήγησης
	Τι άλλο θα πρεπει να γνωριζετε για τα σχεδια αναπτυξησ ικανοτητων;
	Περιφερειακή συνεργασία
	Αντίκτυπος και διάδοση
	Ποιοι ειναι οι κανονεσ χρηματοδοτησησ για (κοινα και διαρθρωτικα) σχεδια αναπτυξησ ικανοτητων;
	Πίνακας Α – Δαπάνες του προσωπικού (ποσα σε ευρω ανα ημερα) στις χώρες του προγράμματος
	Πίνακας Β – Δαπάνες του προσωπικού (ποσα σε ευρω ανα ημερα) στις χώρες εταίρους
	Κανόνες χρηματοδότησης για το ειδικό σκέλος κινητικότητας
	Πινακασ 1 – Διαβίωση φοιτητών (ποσα σε ευρω ανα μήνα)
	Πινακασ 2 – Διαβίωση προσωπικού (ποσα σε ευρω ανα ημερα)
	Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας
	Ποιοι είναι οι στοχοι των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων;
	Τι είναι τα σχέδια ανάπτυξησ ικανοτήτων;
	Ποιες δραστηριοτητεσ υποστηριζονται απο τα σχέδια ανάπτυξησ ικανοτήτων;
	Ποιος είναι ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν στα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων;
	Με ποια κριτηρια αξιολογουνται τα σχεδια αναπτυξης ικανοτητων;
	Κριτήρια επιλεξιμότητας
	Προσθετα κριτηρια επιλεξιμοτητασ για τις ανταλλαγες νεων
	Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
	Πρόσθετα κριτηρια επιλεξιμοτητασ για την κινητικοτητα εργαζομενων στον τομεα της νεολαιασ
	Ποιοι ειναι οι κανονεσ χρηματοδοτησησ;
	Α) Κανόνες χρηματοδότησησ τησ δραστηριότητασ ανταλλαγών νέων που διεξάγεται στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξησ ικανοτήτων (προαιρετική χρηματοδότηση)
	Β) Κανόνες χρηματοδότησησ για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία που διεξάγεται στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξησ ικανοτήτων (προαιρετική χρηματοδότηση)
	Γ) Κανόνες χρηματοδότησησ τησ κινητικότητασ των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας που διεξάγεται στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξησ ικανοτήτων (προαιρετική χρηματοδότηση)
	Δ) Οργανωτικη και ατομικη υποστηριξη (ποσα σε ευρω ανα ημερα/μηνα)
	Βασικη Δραση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμισεων πολιτικησ
	Ποιες δρασεισ υποστηριζονται;
	Διαρθρωμένος Διάλογος: συναντήσεις μεταξύ των νέων και των ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας
	Ποιος είναι ο στόχοσ των συναντησεων διαρθρωμένου διαλόγου;
	Τι είναι οι συναντήσεισ διαρθρωμένου διαλόγου;
	Ποιεσ δραστηριοτητεσ υποστηριζονται στο πλαισιο αυτησ τησ δρασησ;
	Με ποια κριτηρια αξιολογειται αυτό το σχεδιο;
	Κριτήρια επιλεξιμότητας
	Ποιοι ειναι οι κανονεσ χρηματοδοτησησ;
	Δραστηριότητες Jean Monnet
	Ποιες δρασεισ υποστηριζονται;
	Ποιοι ειναι οι στοχοι του προγραμματοσ Jean Monnet;
	Ενοτητεσ Jean Monnet
	Τι ειναι οι ενοτητεσ Jean Monnet;
	Ποιεσ δραστηριοτητεσ υποστηριζονται στο πλαισιο αυτησ τησ δρασησ;
	Ποιοσ ειναι ο ρολοσ των ιδρυματων που διαθετουν ενοτητεσ Jean Monnet;
	Με ποια κριτηρια αξιολογουνται οι ενοτητεσ Jean Monnet;
	Τι αλλο θα πρεπει να γνωριζετε για τισ ενοτητεσ Jean Monnet;
	Ποιοι ειναι οι κανονεσ χρηματοδοτησησ;
	Εδρεσ Jean Monnet
	Τι ειναι οι εδρεσ Jean Monnet;
	Ποιεσ δραστηριοτητεσ υποστηριζονται στο πλαισιο αυτησ τησ δρασησ;
	Ποιοσ ειναι ο ρολοσ των ιδρυματων που διαθετουν εδρεσ Jean Monnet;
	Με ποια κριτηρια αξιολογούνται οι εδρεσ Jean Monnet;
	Τι αλλο θα πρεπει να γνωριζετε για τισ εδρεσ Jean Monnet;
	Ποιοι ειναι οι κανονεσ χρηματοδοτησησ;
	Κεντρα αριστειασ Jean Monnet
	Τι ειναι τα κεντρα αριστειασ Jean Monnet;
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	Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε για τη στήριξη Jean Monnet στις ενώσεις/συνδεσμουσ;
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	Αυτό το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της αξιολόγησης των αιτήσεων επιχορήγησης και θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:
	 τις ανάγκες των φορέων ΕΕΚ αναφορικά με την ποιότητα της ανάπτυξης και τη διεθνοποίηση (π.χ. όσον αφορά τις αρμοδιότητες διαχείρισης, τις ικανότητες του προσωπικού, νέες μεθόδους διδασκαλίας ή  εργαλεία, την ευρωπαϊκή διάσταση, τις γλωσσικές ικανότη...
	 τον αναμενόμενο αντίκτυπο στους εκπαιδευόμενους, στους δασκάλους, στους εκπαιδευτές και στο υπόλοιπο προσωπικό, καθώς και στους φορείς ΕΕΚ συνολικά
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