Ευκαιρίες για νέους ερευνητές:
Πρόγραμμα Erasmus+
Aθήνα, 7 Νοεμβρίου 2019

Ελίνα Μαυρογιώργου, Τομέας Προβολής και Αξιοποίησης
Αποτελεσμάτων Erasmus+ EM/IKY

Τι ευκαιρίες προσφέρει
το πρόγραμμα ERASMUS+;
 Δίνει δυνατότητες και ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατάρτιση για όλες τις ηλικίες
 Δίνει την ευκαιρία ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης νέων εμπειριών
 Επιτρέπει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την απόκτηση νέων γνώσεων

 Ενισχύει την εξωστρέφεια των συμμετεχόντων οργανισμών
 Εξοικειώνει τους συμμετέχοντες με μια άλλη κουλτούρα
 Καλλιεργεί την κατανόηση της διαφορετικότητας
 Ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την ανεξαρτησία των ατομικών συμμετεχόντων
 Ενισχύει το επαγγελματικό προφίλ των συμμετεχόντων

Βασική Δράση 1: Κινητικότητα
Προώθηση
δραστηριοτήτων
κινητικότητας

Βελτίωση
δεξιοτήτων
Κατανόηση
εκπαιδευτικών
πολιτικών & πρακτικών
μεταξύ των
ευρωπαϊκών χωρών

Εκσυγχρονισμός
& ευρωπαϊκή
εξωστρέφεια
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων
Εναρμόνιση/
σύγκλιση
εκπαιδευτικών
συστημάτων

Κινητικότητα φοιτητών

• Φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (και
υποψήφιοι διδάκτορες)/ Συνολικά έως 12 μήνες
ανά κύκλο σπουδών
• Από 3-12 μήνες για σπουδές (από το 2ο έτος και
μετά)
• Από 2-12 μήνες για πρακτική άσκηση
• Μηνιαία χρηματοδότηση κατά μέσο όρο:
450 € για σπουδές και 500 € για πρακτική άσκηση
• Αίτηση: Γραφείο Erasmus+ Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης

Κινητικότητα προσωπικού για
διδασκαλία & επιμόρφωση
 Μετακίνηση διδακτικού προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης για διδασκαλία
 Επιμόρφωση προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε
Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ερευνητικά Κέντρα,
επιχειρήσεις, εταιρείες ή άλλους οργανισμούς του εξωτερικού
 Η διάρκεια της κινητικότητας προσωπικού μπορεί να κυμανθεί από
2 μέρες μέχρι 2 μήνες ( μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών
ταξιδιού).

Διεθνής Κινητικότητα Φοιτητών &
Προσωπικού Erasmus+
 Σε όλους τους κύκλους σπουδών (Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό,
Διδακτορικό)

 3 έως 12 μήνες για σπουδές
 2 έως 12 μήνες για πρακτική άσκηση (έναρξη το 2018)
 3 έως 12 μήνες για συνδυασμό σπουδών & πρακτικής άσκησης
 Έως 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών
 700 € μηνιαία επιχορήγηση (για τους φοιτητές)
 Για προσωπικό (διδασκαλία / επιμόρφωση ή συνδυασμός αυτών)
 από 5 ημέρες έως 2 μήνες (180 € την ημέρα/ 126 € από την 15η ημέρα)
(Ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας 8 ώρες/ εβδομάδα ή 4 ώρες/εβδομάδα στο συνδυασμό)
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Έξοδα ταξιδίου (Φοιτητές & Προσωπικό)
Διανυόμενες αποστάσεις

Ποσό

Μεταξύ 10 και 99 χιλιομέτρων:

20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα
7

Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/library/scholarships-catalogue_en
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Υποτροφίες για Erasmus Mundus Joint
Master Degrees

ΚΑ2- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ


Διεθνικό σχέδιο: κατ’ελάχιστον 3 οργανισμοί από τρεις διαφορετικές
συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα, χώρες



Διατομεακή Συνεργασία μεταξύ ποικίλων φορέων (σχολεία, δημόσιος τομέας,
βιομηχανία, αγορά εργασίας, επιμελητήρια, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα,
φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, ΜΚΟ κλπ) για την αντιμετώπιση κοινών θεμάτων,
ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγές καινοτόμων πρακτικών



Χάραξη στρατηγικής σε επίπεδο συμμετεχόντων οργανισμών



Σκοπός: ανάπτυξη – μεταφορά – εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών



Συμβολή στην επίτευξη των προτεραιοτήτων που τίθενται σε επίπεδο Ε.Ε.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (ενδεικτικά)
• ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΠΟΧΗ
• ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
• ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
• ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ στους
ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
• Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ενδεικτικά)
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

• Αναγνώριση
επαγγελματικών
προσόντων/μαθησιακών
αποτελεσμάτων
• Εφαρμογή αρχών και των εργαλείων της Συμφωνίας της
Μπολόνια
• Ενίσχυση κινητικότητας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•
•
•
•
•
•

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ/ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ:
Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών με βάση τα μαθησιακά
αποτελέσματα
Κάλυψη αναγκών φοιτητών
Συνάφεια με αγορά εργασίας και κοινωνικές ανάγκες
Ευέλικτη μάθηση/διεπιστημονική προσέγγιση/χρήση ψηφιακών
εργαλείων
Δημιουργία νέων μαθημάτων με βάση τις ελλείψεις σε
δεξιότητες/επαγγελματικός προσανατολισμός φοιτητών
Ψηφιακές & Επιχειρηματικές δεξιότητες φοιτητών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

•
•
•
•
•

ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Παροχές κινήτρων και ανάπτυξη πολιτικών ανθρωπίνων πόρων
για τους ακαδημαϊκούς
Κατάρτιση ακαδημαϊκών σε νέες εκπαιδευτικές
μεθόδους/διεπιστημονική προσέγγιση/ χρήση ΤΠΕ
Ενθάρρυνση ανταλλαγής καλών πρακτικών
Δημιουργία περισσότερων διαδικτυακών μαθημάτων
Σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την καινοτομίασυνεργασία και με μη ακαδημαϊκούς φορείς

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

•
•

•
•
•

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
Σύνδεση με την τοπική κοινότητα
Ενίσχυση ισότιμης πρόσβασης και αύξηση ποσοστού
ολοκλήρωσης σπουδών από μειονεκτούσες ομάδες και πρόσφυγες
Ευέλικτος
σχεδιασμός
προγραμμάτων
σπουδών
(μερική/διαδικτυακή ή μικτή φοίτηση)
Ενίσχυση πολιτικής και κοινωνικής υπευθυνότητας της
ακαδημαϊκής κοινότητας
Αναγνώριση εθελοντικής και κοινωνικής εργασίας φοιτητών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
 Μέτρηση
απόδοσης
πολιτικών/συστημάτων/λειτουργίας
μεμονωμένων ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Μελέτη αναγκών της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας-πρόβλεψη
αναγκών σε νέες δεξιότητες
 Ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας
αποφοίτων
ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΝ:
 Καλές πρακτικές διδασκαλίας, καινοτομία, συνάφεια με τοπική
κοινωνία, αποτελεσματική και αποδοτική χρηματοδότηση

Παραδείγματα/ Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης


Μελέτες Αναγκών
αναμόρφωσης/ εμπλουτισμού
προγραμμάτων σπουδών



Εκπαιδευτικό υλικό για νέα κοινά μαθήματα/κοινά
προγράμματα σπουδών (συνάφεια με τις ανάγκες της
αγοράς/μελέτη πραγματικών περιπτώσεων)



Oδηγοί
Διδασκαλίας,
προγραμμάτων σπουδών



Δημιουργία οn line Εκπαιδευτικής πλατφόρμας



Νέο εκπαιδευτικό υλικό που επιτρέπει το συνδυασμό
εικονικής εκπαίδευσης και φυσικής παρουσίας των
φοιτητών



Ηλεκτρονικά εργαλεία καθοδήγησης/επαγγελματικού
προσανατολισμού για τους φοιτητές

Οδηγοί

αναδιαμόρφωσης

Στόχευση  Πεδίο (VET, AE, HE, SE)
Παραδείγματα:
• ΕΕΚ – ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για κατάρτιση μίας
συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας (αγορά εργασίας)
• Εκπαίδευση Ενηλίκων – on-line πλατφόρμα για την εκπαίδευση
εθελοντών που ασχολούνται π.χ. με την κακοποίηση των γυναικών
• Ανώτατη Εκπαίδευση – Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών –
νέο μάθημα
• Σχολική Εκπαίδευση – εκπαιδευτικό υλικό με στόχο λ.χ. την
αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των μαθητών από κοινωνικά
μειονεκτούσες ομάδες-πρόσφυγες

Χρηματοδότηση
• 300.000 για διετή
Ανώτατη
χρηματοδότηση σε € • 450.000 για τριετή

Τρόποι
Χρηματοδότησης

• Μοναδιαίο
κόστος
• Πραγματικό
κόστος

Yποβολή αίτησης

• Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος;
• Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που εδρεύει σε χώρα
του Προγράμματος

• Πόσοι φορείς μπορούν να συμμετάσχουν;
• Τουλάχιστον 3 φορείς από 3 διαφορετικές χώρες του προγράμματος (max
χρηματοδότηση για 10 εταίρους)
• Ποιος υποβάλλει την αίτηση;
• Ο Συντονιστής στην Εθνική του Μονάδα εκ μέρους ολόκληρης της
εταιρικής σχέσης
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24/3/2020
• Διάρκεια σχεδίων
• 12 έως 36 μήνες (για την Ανώτατη Εκπαίδευση 24-36 μήνες)
• Χρηματοδότηση
• Διάρκεια σε μήνες*12.500€ και max 450.000€ για 3 έτη

ΚΟΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Συμμαχίες
Γνώσης/
KNOWLEDGE
ALLIANCES

ΕΡΕΥΝΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εταιρικές
σχέσεις
μεταξύ επιχειρήσεων
και του ακαδημαϊκού
χώρου, με σκοπό την
ενίσχυση
της
καινοτομίας
και
επιχειρηματικού
πνεύματος
Χαρακτηριστικά:
Kαινοτομία

Βιωσιμότητα
συνεργασίας
Μετρήσιμες αλλαγέςμεταφορά
αποτελεσμάτων

Συμμαχίες Γνώσης

Αμφίδρομη ανταλλαγή
και
συν-δημιουργία
νέας γνώσης μεταξύ
ιδρυμάτων,
επιχειρήσεων
Διαθεματική
προσέγγιση μάθησης
και διδασκαλίας
Ενίσχυση
επιχειρηματικότητας &
επιχειρηματικών
δεξιοτήτων

Τουλάχιστον
6
οργανισμοί από
3
διαφορετικές
χώρες
του Προγράμματος
Τουλάχιστον
2
ιδρύματα
Ανώτατης
Εκπαίδευσης και
2
επιχειρήσεις
Χρηματοδότηση:
700.000 – 1 εκ. €
Διάρκεια: 2 ή 3 έτη
Κεντρική
EACEA

Διαχείριση:

Kαταληκτική
ημερομηνία:
26/02/2020

Date: in 12 pts

Επιλέξιμες δραστηριότητες:
Ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, στις επιχειρήσεις και
στο ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον
Ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας που έχουν διαθεματική
προσέγγιση, είναι φοιτητοκεντρικές και βασισμένες σε
ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων
Οργάνωση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε
συνεργασία με επιχειρήσεις
Από κοινού ανάπτυξη λύσεων για πραγματικά
προβλήματα με τη συνεργασία φοιτητών, καθηγητών και
επαγγελματιών

Ανάπτυξη επιχειρηματικού
πνεύματος και δεξιοτήτων
• Δημιουργία προγραμμάτων ανάπτυξης οριζόντιων
δεξιοτήτων σε συνεργασία με επιχειρήσεις με στόχο την
αύξηση της δυνατότητας απασχόλησης των φοιτητών
• Εισαγωγή επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε διαφορετικούς
τομείς σπουδών με σκοπό την παροχή δεξιοτήτων και
κινήτρων στους φοιτητές για την ενασχόληση με
επιχειρηματικές δραστηριότητες σε διάφορους τομείς
• Μάθηση μέσω της πρακτικής εφαρμογής επιχειρηματικών
δεξιοτήτων-εμπορευματοποίηση υπηρεσιών/προϊόντων
για τη δημιουργία start ups/spin offs

Ενίσχυση ανταλλαγής γνώσης μεταξύ ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων
Ανάπτυξη
ερευνητικών
δραστηριοτήτων
σε επιχειρήσεις,
ενσωματωμένες
στο πρόγραμμα
σπουδώνπιστοποίηση

Προγράμματα
δοκιμής
καινοτομιών

Ανταλλαγές
φοιτητών,
ερευνητών,
προσωπικού
επιχειρήσεων για
περιορισμένο
χρονικό διάστημα

Συμμετοχή
προσωπικού
επιχειρήσεων σε
διδακτικές και
ερευνητικές
δραστηριότητες

Παραδείγματα
•
•
•
•
•

http://www.innovationalliance.eu/en/
http://fincoda.eu/
https://www.food-sta.eu/
http://teclo.eu/
http://www.knowfact-project.eu/

https://www.food-sta.eu/
Εταίροι: 11 Πανεπιστήμια- 1 ερευνητικό κέντρο- 7 εταιρείες στον
τομέα της αγρο-διατροφής
Δραστηριότητες:
• Ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με μεθόδους και
εκπαιδευτικό υλικό που ήδη χρησιμοποιείται
• Πρακτική άσκηση φοιτητών σε επιχειρήσεις
• Κοινή παρακολούθηση μεταπτυχιακών εργασιών από
ακαδημαϊκούς/εταιρείες
• Κοινή ανάπτυξη οδηγού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός
«βιομηχανικού μάστερ»
• Κοινή ανάπτυξη πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης για
προσωπικό εταιρειών και ακαδημαϊκό προσωπικό
• Κοινή ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό τη βελτίωση του
ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών
• Δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης με εκπαιδευτικό υλικό

Δραστηριότητες Jean Monnet
(Κεντρική Δράση)

Kαταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
αιτήσεων:
20/02/2020
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Δραστηριότητες Jean Monnet

Ενότητες (Modules) Jean
Monnet

Η Ενότητα Jean Monnet αποτελεί ένα σύντομο πρόγραμμα (κύκλο
μαθημάτων) διδασκαλίας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών
(π.χ. Summer school)
Δικαίωμα αίτησης: Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.
Διάρκεια: 3 χρόνια, ώρες διδασκαλίας: 40 ώρες ανά ακαδημαϊκό
έτος (για 3 συνεχόμενα έτη)

Η Έδρα Jean Monnet αποτελεί θέση διδάσκοντος για καθηγητές
πανεπιστημίου με εξειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές

Έδρες Jean Monnet

Κέντρα Αριστείας Jean
Monnet

Δικαίωμα αίτησης: Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.
Διάρκεια: 3 χρόνια, ώρες διδασκαλίας: 90 ώρες ανά ακαδημαϊκό
έτος (για 3 συνεχόμενα έτη – έδρα ανά ίδρυμα)
Ένα Κέντρο Αριστείας Jean Monnet αποτελεί σημείο αναφοράς
γνώσεων και εξειδίκευσης για ζητήματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Ένωση- ένα ανά ίδρυμα
Δικαίωμα αίτησης: Ιδρύματα
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.
Διάρκεια: 3 χρόνια

Ανώτατης

Εκπαίδευσης

σε
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Στήριξη Jean Monnet προς Ενώσεις

Στήριξη Jean Monnet προς
Ενώσεις

Ενίσχυση ενώσεων που έχουν ως στόχο τη μελέτη της διαδικασίας
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Δικαίωμα αίτησης: Οποιαδήποτε οργάνωση καθηγητών και
ερευνητών με εξειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές, σε οποιαδήποτε
χώρα του κόσμου.
Διάρκεια: 3 χρόνια

Δίκτυα Jean Monnet

Σχέδια Jean Monnet

Προάγουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη διεθνικών συνεργασιών
μεταξύ παικτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ευρωπαϊκών
σπουδών (Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κέντρα αριστείας,
πανεπιστημιακά τμήματα, ομάδες, εμπειρογνώμονες)
Δικαίωμα αίτησης: Ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή άλλος
φορέας σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, που δραστηριοποιείται
στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Διάρκεια: 3 χρόνια
Στηρίζουν την καινοτομία, τη γόνιμη αλληλεπίδραση και τη διάχυση
περιεχομένου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω δοκιμής νέων
εκπαιδευτικών μεθόδων, δημιουργίας παιδαγωγικού υλικού,
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων (α/θμια, β/θμια)
Δικαίωμα αίτησης: Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή άλλοι φορείς
σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, που δραστηριοποιούνται30 στον
τομέα των ζητημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κανόνες χρηματοδότησης
Ενότητες Jean Monnet

Έδρες Jean Monnet

Κέντρα Αριστείας Jean
Monnet

Στήριξη Jean Monnet προς
Ενώσεις

Δίκτυα Jean Monnet

Σχέδια Jean Monnet

Μέγιστη επιχορήγηση  30.000 € (75% του συνολικού κόστους)
Υπολογισμός κόστους  μοναδιαίο κόστος (unit cost/ώρες
διδασκαλίας) + κατ’αποκοπή ποσό (flat rate)
Μέγιστη επιχορήγηση  50.000 € (75% του συνολικού επιλέξιμου
κόστους)
Υπολογισμός κόστους  μοναδιαίο κόστος (unit cost/ώρες
διδασκαλίας) + κατ’αποκοπή ποσό (flat rate)
Μέγιστη επιχορήγηση  100.000 € (80% του συνολικού επιλέξιμου
κόστους)
Υπολογισμός κόστους  πραγματικές δαπάνες (real costs)
Στήριξη Jean Monnet προς Ενώσεις
Μέγιστη επιχορήγηση 50.000 € (80% του συνολικού επιλέξιμου
κόστους)
Υπολογισμός κόστους  πραγματικές δαπάνες (real costs)

Μέγιστη επιχορήγηση  300.000 € (80% του συνολικού επιλέξιμου
κόστους)
Υπολογισμός κόστους  πραγματικές δαπάνες (real costs)
Μέγιστη επιχορήγηση  60.000 € (75% του συνολικού επιλέξιμου
κόστους)
Υπολογισμός κόστους  μοναδιαίο κόστος (unit cost)
31

Βασική Δράση 2
Ανάπτυξη Ικανοτήτων (Capacity Building) στον τομέα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης (Kεντρική Δράση)
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 Τα σχέδια στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και την διεθνοποίηση της
Ανώτατης Εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους
 Εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε.
 Έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στους λιγότερο ευνοημένους
φοιτητές
Διάρκεια σχεδίων: 2 ή 3 χρόνια
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 05/02/2020
Χρηματοδοτούνται δύο ειδών σχέδια:
1.Κοινά Σχέδια (Joint Projects)
2. Διαρθρωτικά Σχέδια (Structural Projects)
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Επιλέξιμες χώρες εταίροι

Επιλέξιμες χώρεςεταίροι
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Επιλέξιμοι οργανισμοί

Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης
Επιχειρήσεις
ΜΚΟ
Επιμελητήρια
Ερευνητικά κέντρα
Οργανισμοί που παρέχουν εκπαίδευση σε οποιοδήποτε επίπεδο
Μουσεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικοί οργανισμοί
Φορέας επαγγελματικού προσανατολισμού
Δημόσιοι φορείς (συμπεριλαμβάνονται και Υπουργεία)
•Ενώσεις Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχουν ως κεντρικό στόχο
την προαγωγή, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της Ανώτατης
Εκπαίδευσης
•Διεθνείς κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να συμμετάσχουν ως εταίροι
σε σχέδια Ανάπτυξης Ικανοτήτων με δικούς τους πόρους
•Associated partners (π.χ. μη εκπαιδευτικοί οργανισμοί), δεν λαμβάνουν
χρηματοδότηση, δεν υπολογίζονται στον ελάχιστο αριθμό εταίρων

Ποιος μπορεί να
υποβάλει αίτηση;

 Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Μόνο για τα Διαρθρωτικά Σχέδια: νομίμως αναγνωρισμένος εθνικός ή
διεθνής φορέας πρυτάνεων, καθηγητών ή οργάνωση φοιτητών με έδρα μια
χώρα του Προγράμματος ή μια χώρα Εταίρο
Εξαίρεση: Φορείς από τη Λιβύη, τη Συρία και τη Ρωσική Ομοσπονδία
35
δεν μπορούν να είναι αιτούντες

Προτεραιότητες

Εθνικά Σχέδια (National Projects)

Πολυεθνικά Σχέδια (Multi-Country Projects)

Σχέδια που εμπλέκουν τη συμμετοχή μόνο μιας
χώρας εταίρου

Σχέδια στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον 2 χώρες
εταίροι

Ορίζονται από τα Υπουργεία
Παιδείας σε συνεργασία με τις
αντιπροσωπείες της Ε.Ε.
Πρέπει να απαντούν στις:
Εθνικές προτεραιότητες που
έχουν οριστεί για τη χώρα εταίρο
Περιφερειακές προτεραιότητες
για τις περιοχές όπου δεν έχουν
οριστεί εθνικές προτεραιότητες

Ορίζονται από την Επιτροπή
και βασίζονται στις
προτεραιότητες της εξωτερικής
πολιτικής
της Ε.Ε.στις:
Πρέπει
να απαντούν
Περιφερειακές προτεραιότητες
για τις χώρες που βρίσκονται
στην ίδια γεωγραφική περιοχή
(περιφερειακά Σχέδια)
ή

Περιφερειακή/εθνική
προτεραιότητα κοινή για
διαφορετικές περιοχές
(δια-περιφερειακά Σχέδια)
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-goodpractices_en
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Επιλέξιμες δραστηριότητες
Κοινά σχέδια: Εκπαιδευτικό υλικό, πρόγραμμα σπουδών,
μεθοδολογία διδασκαλίας, προγράμματα πρακτικής
άσκησης που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών,
συμβουλευτική φοιτητών, επαγγελματική ανάπτυξη
καθηγητών,
διασφάλιση
ποιότητας,
διεθνοποίηση
ιδρύματος, κ.α.
Διαρθρωτικά σχέδια: ενίσχυση διεθνοποίησης των
συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, εισαγωγή αλλαγών
που σχετίζονται με τη διαδικασία της Μπολόνια (3 κύκλοι
σπουδών,
διασφάλιση
ποιότητας,
διαδικασίες
αναγνώρισης), θέσπιση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), κ.α.
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Κανόνες Χρηματοδότησης

Κανόνες
χρηματοδότησης

 Ελάχιστη ευρωπαϊκή επιχορήγηση: 500.000 ΕΥΡΩ, μέγιστη
επιχορήγηση: 1.000.000 ΕΥΡΩ
Χρήση μοναδιαίου κόστους (unit cost) & πραγματικού κόστους (real
cost)
unit cost: δαπάνες ταξιδίου, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες
διαβίωσης
Exceptional costs για επιπλέον δαπάνες ταξιδίου (80% των
επιλέξιμων δαπανών) σε περίπτωση που το μοναδιαίο κόστος δεν
καλύπτει τουλάχιστον το 65% των δαπανών
Real cost: εξοπλισμός, υπεργολαβία (exceptional costs)
Η συμμετοχή σε Σχέδιο Ανάπτυξης Ικανοτήτων απαιτεί
συγχρηματοδότηση από την πλευρά των δικαιούχων
Δαπάνες συγχρηματοδότησης (π.χ.: δράσεις διάδοσης, εκδόσεις,
λειτουργικά κόστη/overheads costs, κ.λπ.) δεν υπολογίζονται για τον
υπολογισμό της συνολικής επιχορήγησης
5 Κατηγορίες
προϋπολογισμού

Staff

Κατηγορίες
προϋπολογισμού

-

UC

Cost of Stay- UC
Travel -UC / Exceptional costs for
travel (up to 80%)
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Περισσότερες πληροφορίες

•https://www.iky.gr/el/erasmusplus

•https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el
•http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/help/find-opportunity_en
•https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-andexchange-good-practices_en

•https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/programme-guide/introduction/how-to-readprogramme-guide_el

Webinars
• (a) Erasmus Mundus Joint Master Degrees, 19 November
10:00 CET https://webcast.ec.europa.eu/infoday-erasmusmundus-joint-master-degrees
• (b) Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher
Education:
• How to successfully complete and finalise your project
proposal, 12 November 10:00 CET
• Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher
Education: Focus on Asia, 15 November, 10:00 CET
• Links to the CBHE webstreams will soon be available on the
CBHE section of the EACEA funding page:
• https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Ελίνα Μαυρογιώργου, elinamav@iky.gr

