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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 — EAC/S11/13
Πρόγραμμα Erasmus+
(2013/C 362/04)
Ανασταλτική ρήτρα
Το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 20142020 που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Νοεμβρίου 2011 (στο εξής «το πρόγραμμα») δεν έχει εγκριθεί
ακόμη από την ευρωπαϊκή νομοθετική αρχή. Ωστόσο, η Επιτροπή αποφάσισε να δημοσιεύσει την παρούσα πρό
σκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό να καταστεί δυνατή η ομαλή υλοποίηση του προγράμματος αμέσως μόλις
εγκριθεί η βασική του πράξη από τον ευρωπαίο νομοθέτη και για να δώσει τη δυνατότητα σε όσους ενδεχομένως
δικαιούνται επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμάσουν την πρότασή τους σε εύθετο χρόνο.
Επιπλέον, η υλοποίηση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εξαρτάται από τις παρακάτω προϋποθέ
σεις:
— την έκδοση από την ευρωπαϊκή νομοθετική αρχή της βασικής πράξης για τη θέσπιση του προγράμματος χωρίς
ουσιαστικές τροποποιήσεις,
— τη θετική γνώμη ή την απουσία ένστασης από την επιτροπή του προγράμματος η οποία έχει συσταθεί στη
βασική πράξη,
— την έγκριση από την Επιτροπή του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2014, μετά τη διαβούλευση με την
επιτροπή του προγράμματος και
— τη διαθεσιμότητα των πιστώσεων που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2014 μετά την
έγκριση του προϋπολογισμού για το 2014 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή, εάν ο προϋ
πολογισμός δεν εγκριθεί, όπως προβλέπεται στο σύστημα προσωρινών δωδεκατημορίων.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν δεσμεύει νομικά την Επιτροπή. Σε περίπτωση ουσιαστικής
τροποποίησης της βασικής πράξης από τους ευρωπαίους νομοθέτες, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα
να εγκαταλείψει ή να ακυρώσει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων και να δρομολογήσει άλλες
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με διαφορετικό περιεχόμενο και κατάλληλες προθεσμίες για την υποβολή.
1. Εισαγωγή και στόχοι
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται και εξαρτάται από την έκδοση του κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θεσπίζει το «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για
την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο από το 2014
έως το 2020. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος Erasmus+ ορίζονται στα άρθρα 5, 11 και 16 του κανονισμού.
2. Δράσεις
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις του προγράμματος Erasmus+:
Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων
— Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
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— Κοινές μεταπτυχιακές σπουδές
— Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας
Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
— Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
— Συμμαχίες γνώσης
— Συμμαχίες τομέα δεξιοτήτων
— Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας
Βασική δράση 3 (ΒΔ3) — Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής
— Διαρθρωμένος διάλογος: Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα
της νεολαίας
Δραστηριότητες Jean Monnet
— Έδρες Jean Monnet
— Ενότητες Jean Monnet
— Κέντρα αριστείας Jean Monnet
— Υποστήριξη Jean Monnet σε ιδρύματα και ενώσεις
— Δίκτυα Jean Monnet
— Σχέδια Jean Monnet
Αθλητισμός
— Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού
— Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
3. Επιλεξιμότητα
Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της
νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+. Επιπλέον, ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται σε εργασίες για τη νεολαία, αλλά όχι απαραίτητα στο
πλαίσιο οργανώσεων νεολαίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για τη μαθησιακή κινητικότητα
των νέων και οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία καθώς και για στρατηγικές εταιρικές σχέσεις στον τομέα
της νεολαίας.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ είναι ανοιχτή στις εξής χώρες (1):
Οι ακόλουθες χώρες του προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του προγράμματος
Erasmus+:
— τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία (2),
— οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες: Τουρκία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (3)
— η Ελβετική Συνομοσπονδία (4)
(1) Με εξαίρεση το πρόγραμμα δράσεις Jean Monnet, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
από ολόκληρο τον κόσμο.
(2) Για τη συμμετοχή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας απαιτείται απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ.
Αν έως τη στιγμή της απόφασης για τη χορήγηση των επιχορηγήσεων το πρόγραμμα Erasmus+ δεν έχει ενσωματωθεί στη
συμφωνία για τον ΕΟΧ, οι συμμετέχοντες από τις εν λόγω χώρες δεν θα χρηματοδοτηθούν και δεν θα συνυπολογιστούν όσον
αφορά το ελάχιστο μέγεθος κοινοπραξιών/συμπράξεων.
(3) Η συμμετοχή της Τουρκίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εξαρτάται από την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των
αρμόδιων αρχών σε καθεμία από τις εν λόγω χώρες αντίστοιχα. Αν έως τη στιγμή της απόφασης για τη χορήγηση των
επιχορηγήσεων δεν έχει υπογραφεί το μνημόνιο συμφωνίας, οι συμμετέχοντες από τη χώρα αυτή δεν θα χρηματοδοτηθούν
και δεν θα συνυπολογιστούν όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθος κοινοπραξιών/συμπράξεων.
(4) Η συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας εξαρτάται από τη σύναψη διμερούς συμφωνίας που θα συναφθεί με τη χώρα
αυτή. Αν έως τη στιγμή της απόφασης για τη χορήγηση των επιχορηγήσεων δεν έχει υπογραφεί η διμερής συμφωνία, οι
συμμετέχοντες από την Ελβετική Συνομοσπονδία δεν θα χρηματοδοτηθούν και δεν θα συνυπολογιστούν όσον αφορά το
ελάχιστο μέγεθος κοινοπραξιών/συμπράξεων.
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Επιπλέον, ορισμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ είναι ανοικτές σε οργανισμούς που προέρχονται από
χώρες εταίρους.
Μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους
λεπτομερείς όρους συμμετοχής.
4. Κριτήρια για την επιχορήγηση
Οι αιτήσεις για τις δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα αξιο
λογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Βασική δράση 1, βασική δράση 3, αθλητισμός (ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα):
— Συνάφεια του σχεδίου
— Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου
— Αντίκτυπος και διάδοση
Βασική δράση 2, δράση Jean Monnet, αθλητισμός (συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού):
— Συνάφεια του σχεδίου
— Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου
— Ποιότητα της ομάδας σχεδίου και των ρυθμίσεων συνεργασίας
— Αντίκτυπος και διάδοση
Μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τα κριτήρια για την επιχορήγηση στις συγκεκριμένες δράσεις.
5. Προϋπολογισμός και διάρκεια των σχεδίων
Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε
1 507,3 εκατομμύρια EUR.
Εκπαίδευση και κατάρτιση: 1 305,3 εκατ. EUR
Νεολαία:

174,2 εκατ. EUR

Jean Monnet:

11,2 εκατ. EUR

Αθλητισμός:

16,6 εκατ. EUR

Το ύψος των επιχορηγήσεων που θα δοθούν, καθώς και η διάρκεια των σχεδίων κυμαίνονται σε συνάρτηση με
παράγοντες όπως το είδος του σχεδίου και ο αριθμός των εταίρων που συμμετέχουν.
6. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων
Όλες οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων που προσδιορίζονται πιο πάνω λήγουν στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα
Βρυξελλών.
Βασική δράση 1
Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
νεολαίας (όλοι οι τομείς)

17 Μαρτίου 2014

Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας

30 Απριλίου 2014

Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας

1 Οκτωβρίου 2014

Κοινές μεταπτυχιακές σπουδές
Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας

27 Μαρτίου 2014
3 Απριλίου 2014
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Βασική δράση 2
Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
νεολαίας (όλοι οι τομείς)

30 Απριλίου 2014

Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας

1 Οκτωβρίου 2014

Συμμαχίες γνώσης/Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων
Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

3 Απριλίου 2014
3 Απριλίου 2014
2 Σεπτεμβρίου 2014

Βασική δράση 3
Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον
τομέα της νεολαίας

30 Απριλίου 2014
1 Οκτωβρίου 2014

Δράσεις του προγράμματος Jean Monnet
Έδρες, ενότητες, κέντρα αριστείας, υποστήριξη σε ιδρύματα και ενώσεις, δίκτυα,
σχέδια

26 Μαρτίου 2014

Δράσεις για τον αθλητισμό
Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού
Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

15 Μαΐου 2014
14 Μαρτίου 2014
15 Μαΐου 2014

Μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους
λεπτομερείς όρους συμμετοχής.
7. Αναλυτικά στοιχεία
Τους λεπτομερείς όρους πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων, μπορείτε
να τους βρείτε στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/erasmusplus/
Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων και οι όροι συμμετοχής και χρηματοδότησης που διατυπώνονται στον εν λόγω οδηγό ισχύουν πλήρως
για την παρούσα πρόσκληση.

