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KA101 – Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης
Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός
χρηματοδότησης

Ποσό
Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 499 χλμ.:
180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Για αποστάσεις μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.:
275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Επιχορήγηση
για την
κάλυψη των
δαπανών
ταξιδίου

Συνεισφορά στα έξοδα μετακίνησης των
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων
των προσώπων που τους συνοδεύουν, από
τον τόπο καταγωγής τους στον τόπο της
δραστηριότητας και επιστροφή.

Για αποστάσεις μεταξύ 2.000 και 2.999 χλμ.:
Ποσά μοναδιαίου
κόστους

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Για αποστάσεις μεταξύ 3.000 και 3.999 χλμ.:
530 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Για αποστάσεις μεταξύ 4.000 και 7.999 χλμ.:
820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Κανόνας κατανομής

Ανάλογα με την απόσταση του
συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει
να υπολογίζονται με βάση τον
μετρητή αποστάσεων που
υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή1. Ο αιτών πρέπει να
δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδίου
απλής μετάβασης για τον
υπολογισμό του ποσού της
επιχορήγησης ΕΕ που θα χορηγηθεί
ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ'
επιστροφής2.

Για αποστάσεις 8.000 χλμ. και άνω:
1.100 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Επιχορήγηση
για την
κάλυψη των
οργανωτικών
δαπανών

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την
υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας
(εκτός των εξόδων διαβίωσης των
συμμετεχόντων), συμπεριλαμβανομένης
της προετοιμασίας (παιδαγωγικής,
διαπολιτισμικής, γλωσσικής), της
παρακολούθησης και της υποστήριξης των
συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της
κινητικότητας και της επικύρωσης των

Ποσά μοναδιαίου
κόστους

έως και τον 100ό συμμετέχοντα: 350 ευρώ ανά
συμμετέχοντα
+
πέραν του 100ού συμμετέχοντα: 200 ευρώ ανά
επιπλέον συμμετέχοντα

Ανάλογα με τον αριθμό των
συμμετεχόντων

1 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
2 Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β) να
επιλέξει το ισχύον εύρος απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στα έξοδα μετακίνησης του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη και
επιστροφή.

αποτελεσμάτων της μάθησης

Επιχορήγηση
για την
κάλυψη των
ατομικών
δαπανών

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη
διαβίωση των συμμετεχόντων,
συμπεριλαμβανομένων των συνοδών τους,
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας

Δίδακτρα

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την
καταβολή διδάκτρων για την εγγραφή
στον κύκλο σπουδών

Επιχορήγηση
για άτομα με
ειδικές
ανάγκες

Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα
με τους συμμετέχοντες με αναπηρίες
(εξαιρουμένων των εξόδων μετακίνησης
και διαβίωσης για τους συμμετέχοντες και
τα πρόσωπα που τους συνοδεύουν, τα
οποία ήδη καλύπτονται από τις κατηγορίες
προϋπολογισμού «Επιχορήγηση για την
κάλυψη των δαπανών ταξιδίου» και
«Επιχορήγηση για την κάλυψη των
ατομικών δαπανών»).

Ειδικές
κατηγορίες
δαπανών κατ’
εξαίρεση

Δαπάνες για την παροχή χρηματικής
εγγύησης, κατόπιν αίτησης του εθνικού
οργανισμού.

Ποσά μοναδιαίου
κόστους

Ποσά μοναδιαίου
κόστους

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα
+
μεταξύ της 15ης και της 60ήςημέρας της
δραστηριότητας: 70% του ΠΙΝΑΚΑ 1 ανά ημέρα
ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής
κάθε συμμετέχοντα (εφόσον
απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης
μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη
δραστηριότητα και μίας ημέρας
μετακίνησης μετά τη
δραστηριότητα).

70 ευρώ ανά συμμετέχοντα και ανά ημέρα
Μέγιστο ποσό 700 ευρώ ανά συμμετέχοντα στο
σχέδιο κινητικότητας

Πραγματικές
δαπάνες

100% των επιλέξιμων δαπανών

Πραγματικές
δαπάνες

75% των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα
χρηματοδοτικής στήριξης για την
κάλυψη διδάκτρων, την υποστήριξη
ειδικών αναγκών και την κάλυψη
έκτακτων δαπανών πρέπει να
αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)

Χώρα υποδοχής

Κινητικότητα προσωπικού (ανά ημέρα)

Δανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

160

Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος,
Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Φινλανδία, Ισλανδία,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία

140

Γερμανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας

120

Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία

100

KA102 – Σχέδιο Κινητικότητας για Εκπαιδευόμενους και Προσωπικό ΕΕΚ
A) ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός
χρηματοδότησης

Ποσό
Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 499 χλμ.:
180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Για αποστάσεις μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.:
275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Συνεισφορά στα έξοδα μετακίνησης των
Επιχορήγηση
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των
για την κάλυψη
προσώπων που τους συνοδεύουν, από τον
των δαπανών
τόπο καταγωγής τους στον τόπο της
ταξιδίου
δραστηριότητας και επιστροφή.

Για αποστάσεις μεταξύ 2.000 και 2.999 χλμ.:
360 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Ποσά μοναδιαίου
κόστους

Για αποστάσεις μεταξύ 3.000 και 3.999 χλμ.:
530 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Για αποστάσεις μεταξύ 4.000 έως 7.999 χλμ.:
820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Για αποστάσεις 8.000 χλμ. και άνω:
1.100 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Επιχορήγηση
για την κάλυψη
των
οργανωτικών
δαπανών
3

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την
υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας
(εκτός των εξόδων διαβίωσης των
συμμετεχόντων), συμπεριλαμβανομένης της
προετοιμασίας (παιδαγωγικής,

Ποσά μοναδιαίου
κόστους

έως και τον 100ό συμμετέχοντα: 350 ευρώ ανά
συμμετέχοντα
+

Κανόνας κατανομής
Ανάλογα με την απόσταση
του συμμετέχοντα. Οι
αποστάσεις πρέπει να
υπολογίζονται με βάση τον
μετρητή αποστάσεων που
υποστηρίζεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή3. Ο
αιτών πρέπει να δηλώνει
την απόσταση ενός
ταξιδίου απλής μετάβασης
για τον υπολογισμό του
ποσού της επιχορήγησης
ΕΕ που θα χορηγηθεί ως
ενίσχυση για το ταξίδι μετ'
επιστροφής4.

Ανάλογα με τον αριθμό
των συμμετεχόντων

πέραν του 100ού συμμετέχοντα: 200 ευρώ ανά

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

4 Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β) να
επιλέξει το ισχύον εύρος απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στα έξοδα μετακίνησης του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη και
επιστροφή.

επιπλέον συμμετέχοντα

διαπολιτισμικής, γλωσσικής), της
παρακολούθησης και της υποστήριξης των
συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της
κινητικότητας και της επικύρωσης των
αποτελεσμάτων της μάθησης

Επιχορήγηση
για άτομα με
ειδικές ανάγκες

Ειδικές
κατηγορίες
δαπανών κατ’
εξαίρεση

Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα
με τους συμμετέχοντες με αναπηρίες
(εξαιρουμένων των εξόδων μετακίνησης και
διαβίωσης για τους συμμετέχοντες και τα
πρόσωπα που τους συνοδεύουν, τα οποία
ήδη καλύπτονται από τις κατηγορίες του
προϋπολογισμού «Επιχορήγηση για την
κάλυψη των δαπανών ταξιδίου» και
«Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών
δαπανών»).
Πρόσθετες δαπάνες για την υποστήριξη της
συμμετοχής εκπαιδευόμενων με λιγότερες
ευκαιρίες (εξαιρουμένων των εξόδων
μετακίνησης και ατομικής υποστήριξης για
τους συμμετέχοντες και τα πρόσωπα που
τους συνοδεύουν).
Δαπάνες για την παροχή χρηματικής
εγγύησης, κατόπιν αίτησης του εθνικού
οργανισμού.

Πραγματικές δαπάνες

Πραγματικές δαπάνες

Έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών

Δαπάνες χρηματικής εγγύησης: 75% των
επιλέξιμων δαπανών
Λοιπές δαπάνες: 100% των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα
χρηματοδοτικής στήριξης
για την κάλυψη ειδικών
αναγκών πρέπει να
αιτιολογείται στο έντυπο
της αίτησης

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα
χρηματοδοτικής στήριξης
για την κάλυψη έκτακτων
δαπανών πρέπει να
αιτιολογείται στο έντυπο
της αίτησης

Β) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΕΚ
Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός
χρηματοδότησης

Ποσό
έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – 2.1 ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα
+

Επιχορήγηση
Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαβίωση
για την κάλυψη
Ποσά μοναδιαίου
των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της
κόστους
των ατομικών
δραστηριότητας.
δαπανών

μεταξύ της 15ης και της 60ήςημέρας της
δραστηριότητας: 70% του ΠΙΝΑΚΑ 2 – 2.1 ανά
ημέρα ανά συμμετέχοντα
+
από την 61η ημέρα της δραστηριότητας και έως 12
μήνες: 50% του ΠΙΝΑΚΑ 2 – 2.1 ανά ημέρα ανά
συμμετέχοντα5

Γλωσσική
υποστήριξη

Δαπάνες που συνδέονται με την υποστήριξη
που προσφέρεται στους συμμετέχοντες –πριν
την αναχώρηση ή κατά τη διάρκεια της
δραστηριότητας– προκειμένου να βελτιωθούν
οι γνώσεις τους στη γλώσσα που θα
χρησιμοποιήσουν στις σπουδές ή στην
κατάρτιση κατά τη διάρκεια της
δραστηριότητάς τους.

Ποσά μοναδιαίου
κόστους

Μόνο για δραστηριότητες που διαρκούν από 1 έως
12 μήνες:
150 ευρώ ανά συμμετέχοντα που χρειάζεται
γλωσσική υποστήριξη

Κανόνας κατανομής

Ανάλογα με τη διάρκεια
της διαμονής κάθε
συμμετέχοντα (εφόσον
απαιτείται,
συμπεριλαμβανομένης μίας
ημέρας μετακίνησης πριν
από τη δραστηριότητα και
μίας ημέρας μετακίνησης
μετά τη δραστηριότητα).
Υπό τον όρο ότι: οι
αιτούντες πρέπει να ζητούν
υποστήριξη για τη γλώσσα
στην οποία θα αναπτύξουν
τη δραστηριότητά τους με
βάση τις ανάγκες των
συμμετεχόντων για
γλώσσες που δεν
προσφέρονται από την
κεντρική διαδικτυακή
υπηρεσία.

5 Στην περίπτωση των συνοδών, ισχύουν οι συντελεστές για το προσωπικό ΕΕΚ. Βλέπε γραμμή του προϋπολογισμού «Ατομική υποστήριξη» στην ενότητα Γ) Πρόσθετη χρηματοδότηση που ισχύει για την κινητικότητα
προσωπικού EEK. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ο συνοδός χρειάζεται να παραμείνει στο εξωτερικό για περισσότερο από 60 ημέρες, οι επιπλέον δαπάνες διαβίωσης πέραν της 60ής ημέρας θα καλυφθούν από τη γραμμή του
προϋπολογισμού «Υποστήριξη ειδικών αναγκών».

Γ) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EEK
Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός
χρηματοδότησης

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαβίωση
Επιχορήγηση
των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων
Ποσά μοναδιαίου
για την κάλυψη των συνοδών των ατόμων που συμμετέχουν
κόστους
των ατομικών
σε προγράμματα κινητικότητας
δαπανών
εκπαιδευόμενων και προσωπικού ΕΕΚ, κατά τη
διάρκεια της δραστηριότητας

Ποσό

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – 2.2 ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα
+
μεταξύ της 15ης και της 60ήςημέρας της
δραστηριότητας: 70% του ΠΙΝΑΚΑ 2 – 2.2 ανά
ημέρα ανά συμμετέχοντα

Κανόνας κατανομής
Ανάλογα με τη διάρκεια
της διαμονής κάθε
συμμετέχοντα (εφόσον
απαιτείται,
συμπεριλαμβανομένης μίας
ημέρας μετακίνησης πριν
από τη δραστηριότητα και
μίας ημέρας μετακίνησης
μετά τη δραστηριότητα).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)

Κινητικότητα
εκπαιδευόμενων

Κινητικότητα προσωπικού
(ή συνοδών)

2.1

2.2

Βέλγιο

92

140

Βουλγαρία

92

140

Τσεχική Δημοκρατία

92

140

Δανία

108

160

Γερμανία

84

120

Εσθονία

72

100

Ιρλανδία

100

160

Ελλάδα

88

140

Ισπανία

84

120

Γαλλία

100

140

Κροατία

72

100

Ιταλία

92

140

Κύπρος

96

140

Λετονία

84

120

Λιθουανία

72

100

Λουξεμβούργο

96

140

Ουγγαρία

88

140

Μάλτα

84

120

Κάτω Χώρες

104

160

Αυστρία

92

140

Πολωνία

88

140

Πορτογαλία

80

120

Ρουμανία

88

140

Σλοβενία

72

100

Σλοβακία

84

120

Φινλανδία

96

140

Σουηδία

104

160

Ηνωμένο Βασίλειο

112

160

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας

84

120

Ισλανδία

100

140

Λιχτενστάιν

88

140

Νορβηγία

88

140

Τουρκία

88

140

KA103 – Σχέδιο Κινητικότητας για Φοιτητές και
Προσωπικό της Ανώτατης/Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Α) ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Επιλέξιμες δαπάνες

Επιχορήγηση
για την
κάλυψη των
οργανωτικών
δαπανών

Επιχορήγηση
για άτομα με
ειδικές
ανάγκες

Δαπάνες που
συνδέονται άμεσα με
την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων
κινητικότητας
(εξαιρούνται τα έξοδα
διαβίωσης και
μετακίνησης των
συμμετεχόντων)

Πρόσθετες δαπάνες
που σχετίζονται άμεσα
με τους συμμετέχοντες
με αναπηρίες

Μηχανισμός
χρηματοδότησης

Ποσό

έως και τον 100ό
συμμετέχοντα: 350 ευρώ
ανά συμμετέχοντα
Ποσά μοναδιαίου
κόστους

Πραγματικές
δαπάνες

+
πέραν του 100ού
συμμετέχοντα: 200 ευρώ
ανά επιπλέον
συμμετέχοντα

100% των επιλέξιμων
δαπανών, όπως έχουν
εγκριθεί από τον εθνικό
οργανισμό

Κανόνας
κατανομής

Ανάλογα με τον
αριθμό των
συμμετεχόντων
στην κινητικότητα

Υπό τον εξής όρο:
το αίτημα
χορήγησης
χρηματοδοτικής
στήριξης πρέπει να
αιτιολογείται σε
ειδικό έντυπο
αίτησης μετά την
επιλογή των
συμμετεχόντων

Β) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Φοιτητές από εξόχως απόκεντρες χώρες και περιφέρειες του προγράμματος
Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών
Από

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, Κύπρος,
Ισλανδία και Μάλτα, Υπερπόντιες Χώρες
και Εδάφη

Προς

Ποσό

Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία,
Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία

750 ευρώ ανά μήνα

Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία,
Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος,
Λουξεμβούργο, Ολλανδία , Πορτογαλία,
Σλοβενία, Ισλανδία, Τουρκία

700 ευρώ ανά μήνα

Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία,
Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία,
Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας

650 ευρώ ανά μήνα

Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου
Απόσταση6

Ποσό

Μεταξύ 100 και 499 χλμ.:
Μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2.000 και 2.999 χλμ.:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3.000 και 3.999 χλμ.:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4.000 και 7.999 χλμ.:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8.000 χλμ. και άνω:

1.100 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Φοιτητές από ή προς χώρες εταίρους
Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών
Από

Προς

Ποσό

Επιλέξιμες χώρες εταίρους

Κύπρος

800 ευρώ ανά μήνα

Κύπρος

Χώρες εταίρους

650 ευρώ ανά μήνα

Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

6

Απόσταση6
Μεταξύ 100 και 499 χλμ.:
Μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.:

Ποσό
180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2.000 και 2.999 χλμ.:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3.000 και 3.999 χλμ.:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4.000 και 7.999 χλμ.:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8.000 χλμ. και άνω:

1.100 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με την απόσταση του συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον online μετρητή απόσταησης που
υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Η απόσταση μιας μετακίνησης
απλής μετάβασης πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης ΕΕ που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το
ταξίδι μετ' επιστροφής.

Γ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τα μέλη του προσωπικού θα λαμβάνουν ευρωπαϊκή επιχορήγηση για να καλύπτουν τα έξοδα μετακίνησης και διαβίωσής τους κατά τη διαμονή τους στο εξωτερικό, όπως
ορίζεται παρακάτω:

Μηχανισμός
χρηματοδότησης

Επιλέξιμες δαπάνες

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 499 χλμ.:
180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Για αποστάσεις μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.:
275 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Επιχορήγηση
για την
κάλυψη των
δαπανών
ταξιδίου

Συνεισφορά στα έξοδα
μετακίνησης των
συμμετεχόντων από τον τόπο
καταγωγής τους στον τόπο της
δραστηριότητας και επιστροφή.

Για αποστάσεις μεταξύ 2.000 και 2.999 χλμ.:
Ποσά μοναδιαίου
κόστους

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Για αποστάσεις μεταξύ 3.000 και 3.999 χλμ.:
530 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Για αποστάσεις μεταξύ 4.000 έως 7.999 χλμ.:
820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με την απόσταση του
συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει
να υπολογίζονται με βάση τον
μετρητή αποστάσεων που
υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή7. Ο αιτών πρέπει να
δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδίου
απλής μετάβασης για τον υπολογισμό
του ποσού της επιχορήγησης ΕΕ που
θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το
ταξίδι μετ' επιστροφής.8

Για αποστάσεις 8.000 χλμ. και άνω:
1.100 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Ατομική
στήριξη

7

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα
με τη διαβίωση των
συμμετεχόντων κατά τη
διάρκεια της δραστηριότητας

Ποσά μοναδιαίου
κόστους

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1
ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα
+
μεταξύ της 15ης και της 60ήςημέρας της δραστηριότητας:
70% του ΠΙΝΑΚΑ 3.1 ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής
κάθε συμμετέχοντα (εφόσον
απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης
μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη
δραστηριότητα και μίας ημέρας
μετακίνησης μετά τη
δραστηριότητα).

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

8 Για ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΕΑΝ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ) ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΡΩΜΗ (ΙΤΑΛΙΑ), Ο ΑΙΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Α) ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΑΔΡΙΤΗ-ΡΩΜΗ (1.365,28 ΧΛΜ.)· Β) ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΗΝ
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΔΗΛΑΔΗ, ΜΕΤΑΞΥ

500 ΚΑΙ 1.999 ΧΛΜ.) ΚΑΙ Γ) ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)
Προσωπικό από χώρες του προγράμματος (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1)

Χώρα υποδοχής

Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία,
Ηνωμένο Βασίλειο
Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία,
Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος,
Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία,
Πολωνία, Ρουμανία, Φινλανδία, Ισλανδία,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία
Γερμανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα,
Πορτογαλία, Σλοβακία, Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας

Ελάχιστο-μέγιστο
(ανά ημέρα)
80-160

70-140

60-120

Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία

50-100

Χώρες εταίροι

160

Προσωπικό από χώρες εταίρους (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2)

Χώρα υποδοχής

Ποσό
(ανά ημέρα)

Κύπρος

140

KA104 – Σχέδιο Κινητικότητας για το Προσωπικό της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός
χρηματοδότησης

Ποσό
Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 499 χλμ.:
180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Για αποστάσεις μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.:
275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Επιχορήγηση
για την
κάλυψη των
δαπανών
ταξιδίου

Συνεισφορά στα έξοδα μετακίνησης των
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων
των προσώπων που τους συνοδεύουν, από
τον τόπο καταγωγής τους στον τόπο της
δραστηριότητας και επιστροφή.

Για αποστάσεις μεταξύ 2.000 και 2.999 χλμ.:
Ποσά μοναδιαίου
κόστους

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Για αποστάσεις μεταξύ 3.000 και 3.999 χλμ.:
530 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Για αποστάσεις μεταξύ 4.000 και 7.999 χλμ.:
820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Κανόνας κατανομής

Ανάλογα με την απόσταση του
συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει
να υπολογίζονται με βάση τον
μετρητή αποστάσεων που
υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή9. Ο αιτών πρέπει να
δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδίου
απλής μετάβασης για τον
υπολογισμό του ποσού της
επιχορήγησης ΕΕ που θα χορηγηθεί
ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ'
επιστροφής10.

Για αποστάσεις 8.000 χλμ. και άνω:
1.100 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Επιχορήγηση
για την
κάλυψη των
οργανωτικών
δαπανών

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την
υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας
(εκτός των εξόδων διαβίωσης των
συμμετεχόντων), συμπεριλαμβανομένης
της προετοιμασίας (παιδαγωγικής,
διαπολιτισμικής, γλωσσικής), της
παρακολούθησης και της υποστήριξης των
συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της

Ποσά μοναδιαίου
κόστους

έως και τον 100ό συμμετέχοντα: 350 ευρώ ανά
συμμετέχοντα
+
πέραν του 100ού συμμετέχοντα: 200 ευρώ ανά
επιπλέον συμμετέχοντα

Ανάλογα με τον αριθμό των
συμμετεχόντων

9 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
10 Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β)
να επιλέξει το ισχύον εύρος απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στα έξοδα μετακίνησης του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη και
επιστροφή.

κινητικότητας και της επικύρωσης των
αποτελεσμάτων της μάθησης

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας:
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα

Επιχορήγηση
για την
κάλυψη των
ατομικών
δαπανών

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη
διαβίωση των συμμετεχόντων,
συμπεριλαμβανομένων των συνοδών τους,
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας

Ποσά μοναδιαίου
κόστους

Δίδακτρα

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την
καταβολή διδάκτρων για την εγγραφή στον
κύκλο σπουδών

Ποσά μοναδιαίου
κόστους

Επιχορήγηση
για άτομα με
ειδικές
ανάγκες

Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα
με συμμετέχοντες με αναπηρίες
(εξαιρουμένων των εξόδων μετακίνησης
και διαβίωσης για τους συμμετέχοντες και
τα πρόσωπα που τους συνοδεύουν, τα
οποία ήδη καλύπτονται από τις κατηγορίες
του προϋπολογισμού «Επιχορήγηση για
την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου» και
«Επιχορήγηση για την κάλυψη των
ατομικών δαπανών»).

Ειδικές
κατηγορίες
δαπανών κατ’
εξαίρεση

Δαπάνες για την παροχή χρηματικής
εγγύησης, κατόπιν αίτησης του εθνικού
οργανισμού.

Πραγματικές
δαπάνες

Πραγματικές
δαπάνες

+
μεταξύ της 15ης και της 60ήςημέρας της
δραστηριότητας: 70% του ΠΙΝΑΚΑ 4 ανά ημέρα
ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής
κάθε συμμετέχοντα (εφόσον
απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης
μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη
δραστηριότητα και μίας ημέρας
μετακίνησης μετά τη
δραστηριότητα).

70 ευρώ ανά συμμετέχοντα και ανά ημέρα
Μέγιστο ποσό 700 ευρώ ανά συμμετέχοντα στο
σχέδιο κινητικότητας

100% των επιλέξιμων δαπανών

75% των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα
χρηματοδοτικής στήριξης για την
κάλυψη διδάκτρων, την υποστήριξη
ειδικών αναγκών και την κάλυψη
έκτακτων δαπανών πρέπει να
αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)
Χώρα υποδοχής

Κινητικότητα προσωπικού

Δανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Ηνωμένο
Βασίλειο

160

Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα,
Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία,
Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Φινλανδία, Ισλανδία,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία

140

Γερμανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία,
Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας

120

Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία

100

KA2 – Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Νεολαίας

Μέγιστη παρεχόμενη επιχορήγηση

Διάρκεια

Ποσό

διετή σχέδια
τριετή σχέδια

300 000 ευρώ
450 000 ευρώ

Επιλέξιμες δαπάνες

Διαχείριση
και
υλοποίηση
σχεδίου

Διαχείριση σχεδίου (π.χ. σχεδιασμός, οικονομικά
ζητήματα, συντονισμός και επικοινωνία μεταξύ
των εταίρων, κ.λπ.)· υλικό, μέσα, προσεγγίσεις
μάθησης/διδασκαλίας/κατάρτισης, κ.λπ. Εικονική
συνεργασία και τοπικές δραστηριότητες σχεδίου
(π.χ. εργασίες στην τάξη με τους μαθητές,
εργασιακές δραστηριότητες στον τομέα της
νεολαίας, οργάνωση και καθοδήγηση των
ενσωματωμένων δραστηριοτήτων
μάθησης/κατάρτισης, κλπ.)· ενημέρωση,
προώθηση και διάδοση (π.χ. φυλλάδια,
ενημερωτικά έντυπα, διαδικτυακές πληροφορίες,
κ.λπ.) Δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση
διακρατικών πρωτοβουλιών στον τομέα της
νεολαίας.

Μηχανισμός
χρηματοδότησης

Ποσά μοναδιαίου
κόστους

Ποσό

Συνεισφορά στις
δραστηριότητες του
συντονιστικού
οργανισμού:
500 ευρώ ανά μήνα

Ποσά μοναδιαίου
κόστους

Κανόνας κατανομής

Συνεισφορά στις
δραστηριότητες των
λοιπών συμμετεχόντων
οργανισμών:
250 ευρώ ανά
συμμετέχοντα οργανισμό
μηνιαίως

Ανώτατο ποσό
ύψους 2.750
ευρώ ανά μήνα

Ανάλογα με τη διάρκεια της
στρατηγικής σύμπραξης και του
αριθμού των συμμετεχόντων
οργανισμών

Για αποστάσεις
μεταξύ 100 και
1.999 χλμ.:

Διεθνικές
συναντήσεις για το
Σχέδιο

Συμμετοχή στις συναντήσεις μεταξύ των εταίρων
του σχεδίου που φιλοξενούνται από έναν από
τους συμμετέχοντες οργανισμούς για την
υλοποίηση και τον συντονισμό του σχεδίου.
Συνεισφορά στα έξοδα μετακίνησης και διαβίωσης

575 ευρώ ανά
συμμετέχοντα για
κάθε συνάντηση
Ανώτατο ποσό
ύψους 23.000
ευρώ ετησίως

Ποσά μοναδιαίου
κόστους

Για αποστάσεις
2.000 χλμ. και
άνω:

Προϋπόθεση: οι αιτούντες πρέπει να
δικαιολογούν την ανάγκη
πραγματοποίησης των συναντήσεων
όσον αφορά κυρίως τον αριθμό των
συναντήσεων και των
συμμετεχόντων. Οι αποστάσεις
πρέπει να υπολογίζονται με βάση
τον μετρητή χιλιομετρικής
απόστασης που υποστηρίζεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

760 ευρώ ανά
συμμετέχοντα για
κάθε συνάντηση

Προϊόντα
πνευματικής
εργασίας
(Πνευματικά
προϊόντα)

Προϊόντα πνευματικής εργασίας (Πνευματικά
προϊόντα)/απτά προϊόντα του σχεδίου (όπως
προγράμματα σπουδών, παιδαγωγικό υλικό και υλικό
σχετικά με την εργασία στον τομέα της νεολαίας,
ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, μέσα ΤΠ, αναλύσεις,
μελέτες, μέθοδοι μάθησης μεταξύ ομολόγων, κ.λπ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – 5.1 ανά διαχειριστή ανά
ημέρα εργασίας στο σχέδιο
Ποσά μοναδιαίου
κόστους

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – 5.2 ανά ερευνητή/
καθηγητή/ εκπαιδευτή/ εργαζόμενο στον
τομέα της νεολαίας ανά ημέρα εργασίας
στο σχέδιο

Υπό τον εξής όρο: Οι δαπάνες
προσωπικού όσον αφορά τους
διαχειριστές και το διοικητικό
προσωπικό αναμένεται να καλυφθούν
από την κατηγορία «Διαχείριση και
υλοποίηση σχεδίου». Για να μην
υπάρξει αλληλοεπικάλυψη με την εν

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – 5.3 ανά τεχνικό ανά ημέρα
εργασίας στο σχέδιο

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – 5.4 ανά διοικητικό
προσωπικό ανά ημέρα εργασίας στο
σχέδιο

100 ευρώ ανά τοπικό
συμμετέχοντα

Πολλαπλασιαστικές
εκδηλώσεις

Ειδικές κατηγορίες
δαπανών κατ’
εξαίρεση

Συνεισφορά στις δαπάνες που συνδέονται με εθνικά
και διακρατικά συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις με
στόχο την ανταλλαγή και τη διάδοση των
πνευματικών προϊόντων του σχεδίου (εξαιρούνται τα
έξοδα ταξιδίου και διαμονής των εκπροσώπων των
συμμετεχόντων οργανισμών που εμπλέκονται στην
εκδήλωση).

Συνεισφορά σε πραγματικές δαπάνες που συνδέονται
με δραστηριότητες υπεργολαβίας ή αγοράς αγαθών
και υπηρεσιών
Δαπάνες για την παροχή χρηματικής εγγύησης,
κατόπιν αίτησης του εθνικού οργανισμού.

Ποσά μοναδιαίου
κόστους

(δηλαδή οι συμμετέχοντες
από τη χώρα στην οποία
διεξάγεται η εκδήλωση)
200 ευρώ ανά διεθνή
συμμετέχοντα (δηλαδή οι
συμμετέχοντες από άλλες
χώρες)

Ανώτατο
ποσό
ύψους
30.000
ευρώ ανά
σχέδιο

75% των επιλέξιμων δαπανών
Πραγματικές
δαπάνες

Ανώτατο ποσό 50.000 ευρώ ανά σχέδιο
(εξαιρουμένων των δαπανών για την
παροχή χρηματικής εγγύησης)

λόγω κατηγορία, οι αιτούντες θα
πρέπει να δικαιολογούν το είδος και το
ύψος των αιτούμενων δαπανών
προσωπικού για κάθε προτεινόμενο
αποτέλεσμα.
Τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι
ποιοτικά και επαρκή ώστε να είναι
επιλέξιμα για αυτού του είδους την
οικονομική στήριξη. Τα αποτελέσματα
θα πρέπει να αποδεικνύουν τη
δυναμική τους αφενός όσον αφορά
την ευρύτερη χρήση και αξιοποίησή
τους, και αφετέρου όσον αφορά τον
αντίκτυπό τους.
Υπό τον εξής όρο: η στήριξη για τις
πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις
παρέχεται μόνο εάν αφορούν άμεσα
τα προϊόντα πνευματικής διανοίας
(Πνευματικά προϊόντα) του σχεδίου.
Το σχέδιο που δεν λαμβάνει
οικονομική στήριξη για προϊόντα
πνευματικής διανοίας (Πνευματικά
προϊόντα) δεν μπορεί να λάβει στήριξη
για την οργάνωση εκδηλώσεων
διάδοσης αποτελεσμάτων.
Υπό τον εξής όρο: Η υπεργολαβία πρέπει
να αφορά υπηρεσίες που δεν μπορούν να
παρέχονται άμεσα από τους
συμμετέχοντες οργανισμούς για λόγους
που αιτιολογούνται δεόντως. Ο
εξοπλισμός δεν μπορεί να αφορά
κανονικό εξοπλισμό γραφείου ή
εξοπλισμό που χρησιμοποιείται συνήθως
από τους συμμετέχοντες οργανισμούς.

Επιχορήγηση για
άτομα με ειδικές
ανάγκες

Πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με τους
συμμετέχοντες με αναπηρίες11

Πραγματικές
δαπάνες

100% των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον εξής όρο: το αίτημα για τις εν
λόγω δαπάνες πρέπει να αιτιολογείται
στην αίτηση.

11 Συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που συνδέονται άμεσα με τους συμμετέχοντες με αναπηρίες και τους συνοδούς τους, που συμμετέχουν σε διακρατικές δραστηριότητες διδασκαλίας, κατάρτισης και μάθησης. Μπορούν
να περιλαμβάνονται δαπάνες που σχετίζονται με τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής, εφόσον αυτό δικαιολογείται και εφ 'όσον η επιχορήγηση για αυτούς τους συμμετέχοντες δεν έχει ζητηθεί στις κατηγορίες του προϋπολογισμού
«δαπάνες ταξιδίου» και «ατομική υποστήριξη».

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)
Επιλέξιμες δαπάνες

Επιχορήγηση για
την κάλυψη των
δαπανών ταξιδίου

Επιχορήγηση για
την κάλυψη των
ατομικών δαπανών

Συνεισφορά στα έξοδα
μετακίνησης των
συμμετεχόντων,
συμπεριλαμβανομένων των
προσώπων που τους
συνοδεύουν, από τον τόπο
καταγωγής τους στον τόπο
της δραστηριότητας και
επιστροφή.

Οι μοναδιαίες δαπάνες ανά
ημέρα καλύπτουν τη
διαβίωση των
συμμετεχόντων,
συμπεριλαμβανομένων των
προσώπων που τους
συνοδεύουν, κατά τη
διάρκεια της
δραστηριότητας.

Μηχανισμός
χρηματοδότησης

Ποσό

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 1.999 χλμ.:
275 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Ποσά μοναδιαίου
κόστους

Για αποστάσεις 2.000 χλμ. και άνω:
360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεγάλης διάρκειας
αναθέσεις
διδασκαλίας ή
κατάρτισης

Ποσά μοναδιαίου
κόστους

12 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Μεγάλης διάρκειας
κινητικότητα
εργαζομένων στον
τομέα της νεολαίας
Μικρής διάρκειας
κοινές εκδηλώσεις
κατάρτισης
προσωπικού,
διδασκαλία σε
εντατικά
προγράμματα

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας:
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 – 6.1 ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα
+
μεταξύ της 15ης και της 60ήςημέρας της
δραστηριότητας: ΠΙΝΑΚΑΣ 6 – 6.2 ανά ημέρα ανά
συμμετέχοντα
+
από την 61η ημέρα της δραστηριότητας έως και
τους 12 μήνες: ΠΙΝΑΚΑΣ 6 – 6.3 ανά ημέρα ανά
συμμετέχοντα
έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: 100
ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα
+
μεταξύ της 15ης και της 60ής ημέρας της
δραστηριότητας: 70 ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά
ημέρα

Κανόνας
κατανομής
Υπό τον εξής όρο: οι
αιτούντες θα πρέπει
να δικαιολογούν την
αναγκαιότητα των
δραστηριοτήτων
κινητικότητας για την
επίτευξη των στόχων
και των
αποτελεσμάτων του
σχεδίου.
Οι αποστάσεις πρέπει
να υπολογίζονται με
βάση τον μετρητή
χιλιομετρικής
απόστασης που
υποστηρίζεται από
την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή12. Ο αιτών
πρέπει να δηλώνει
την απόσταση ενός
ταξιδίου απλής
μετάβασης για τον
υπολογισμό του
ποσού της
επιχορήγησης ΕΕ που
θα χορηγηθεί ως
ενίσχυση για το

σπουδών, και
συνοδοί14
Μεγάλης διάρκειας
κινητικότητα
μαθητών
Μικρής διάρκειας
δραστηριότητες για
εκπαιδευόμενους
(μικτή κινητικότητα,
μικρής διάρκειας
κινητικότητα
μαθητών, εντατικά
προγράμματα
σπουδών):

Γλωσσική
υποστήριξη

Δαπάνες που συνδέονται με
την υποστήριξη που
παρέχεται στους
συμμετέχοντες προκειμένου
να βελτιωθούν οι γνώσεις
τους στη γλώσσα
διδασκαλίας ή εργασίας

Ποσά μοναδιαίου
κόστους

ταξίδι μετ'
επιστροφής.13

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 – 6.4 ανά μήνα ανά συμμετέχοντα

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: 55
ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα
+
μεταξύ της 15ης και της 60ήςημέρας της
δραστηριότητας: 40 ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά
ημέρα

Μόνο για δραστηριότητες που διαρκούν από 2 ως 12 μήνες:
150 ευρώ ανά συμμετέχοντα που χρειάζεται γλωσσική υποστήριξη

Υπό τον εξής όρο: το
αίτημα οικονομικής
στήριξης πρέπει να
αιτιολογείται στο έντυπο
της αίτησης και ισχύει
για γλώσσες που δεν
προσφέρονται από την
κεντρική διαδικτυακή
υπηρεσία.

14 Οι συνοδοί δικαιούνται να λαμβάνουν το ίδιο ποσό, ανεξάρτητα από τις μικρής ή μεγάλης διάρκειας δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ο συνοδός πρέπει να διαμείνει στο εξωτερικό
για περισσότερες από 60 ημέρες, οι επιπλέον δαπάνες διαβίωσης μετά την 60η ημέρα θα υποστηρίζονται στο πλαίσιο της κατηγορίας προϋπολογισμού «Κάλυψη ειδικών αναγκών».

13 Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β)
να επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στο κόστος του ταξιδιού του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη
και επιστροφή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)

Διαχειριστής

Καθηγητής/
Εκπαιδευτής/
Ερευνητής/

Τεχνικός

Διοικητικό
προσωπικό

Εργαζόμενος στον
τομέα της νεολαίας
5.1

5.2

5.3

5.4

294

241

190

157

280

214

162

131

Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία,
Σλοβενία

164

137

102

78

Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία,
Ρουμανία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας, Τουρκία

88

74

55

39

Δανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία

Ολλανδία,

Αυστρία,

Σουηδία,

Βέλγιο, Γερμανία,
Ισλανδία

Φινλανδία,

Ηνωμένο

Βασίλειο,

Γαλλία,

Ιταλία,

Καθηγητής/
Εκπαιδευτής/
Ερευνητής/
Διαχειριστής

Τεχνικός

Διοικητικό
προσωπικό

Εργαζόμενος
στον τομέα της
νεολαίας
5.1

5.2

5.3

5.4

Αυστραλία, Καναδάς, Κουβέιτ, Μακάο, Μονακό, Κατάρ, Άγιος Μαρίνος, Ελβετία,
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

294

241

190

157

Ανδόρα, Μπρουνέι, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Ενωμένα Αραβικά
Εμιράτα, Κράτος της Πόλεως του Βατικανού

280

214

162

131

Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Ισημερινή Γουινέα, Χονγκ Κονγκ,
(Δημοκρατία της Κορέας), Ομάν, Σαουδική Αραβία, Ταϊβάν

164

137

102

78

88

74

55

39

Ισραήλ,

Κορέα

Αφγανιστάν, Αλβανία, Αλγερία, Ανγκόλα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα,
Αργεντινή, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Μπανγκλαντές, Μπαρμπάντος, Χιλή,
Λευκορωσία, Μπελίζε,
Μπενίν, Μπουτάν,
Βολιβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Μποτσουάνα, Βραζιλία, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Καμπότζη, Καμερούν,
Πράσινο Ακρωτήριο, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Κίνα, Κολομβία,
Κομόρες, Κονγκό (Μπραζαβίλ), Κονγκό (Κινσάσα), Νήσοι Κουκ, Κόστα Ρίκα,
Κούβα, Τζιμπουτί, Δομίνικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Ανατολικό Τιμόρ,
Ισημερινός, Αίγυπτος, Ελ Σαλβαδόρ, Ερυθραία, Αιθιοπία, Φίτζι, Γκαμπόν, Γκάμπια,
Γεωργία, Γκάνα, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Γουινέα (Δημοκρατία της Γουινέας),
Γουινέα Μπισάου, Γουιάνα, Αϊτή, Ονδούρα, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ιράκ, Ακτή
Ελεφαντοστού, Τζαμάικα, Ιορδανία, Καζαχστάν, Κένυα, Κιριμπάτι, Λαοκρατική
Δημοκρατία της Κορέας, Κοσσυφοπέδιο, Κιργιζία, Λάος, Λίβανος, Λεσόθο,
Λιβερία, Λιβύη, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μάλι, Νήσοι
Μάρσαλ, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Μεξικό, Μικρονησία, Μολδαβία, Μογγολία,
Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, Μιανμάρ, Ναμίμπια, Ναουρού, Νεπάλ,
Νικαράγουα, Νίγηρας, Νιγηρία, Νιούε, Πακιστάν, Παλάου, Παλαιστίνη, Παναμάς,

Παπουασία-Νέα Γουινέα, Παραγουάη, Περού, Φιλιππίνες, Ρουάντα, Σαμόα, Σάο
Τομέ και Πρίνσιπε, Σενεγάλη, Σερβία, Σεϋχέλλες, Σιέρα Λεόνε, Νήσοι Σολομώντος,
Σομαλία, Νότια Αφρική, Σρι Λάνκα, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες,
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Σουδάν, Σουρινάμ, Σουαζιλάνδη, Συρία,
Τατζικιστάν, Τανζανία, Έδαφος της Ρωσίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές
δίκαιο, Έδαφος της Ουκρανίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο,
Ταϊλάνδη, Τόγκο, Τόνγκα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Τυνησία, Τουρκμενιστάν,
Τουβαλού, Ουγκάντα, Ουρουγουάη, Ουζμπεκιστάν, Βανουάτου, Βενεζουέλα,
Βιετνάμ, Υεμένη, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 - ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, (ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑ)
Μεγάλης διάρκειας αναθέσεις καθηκόντων
διδασκαλίας/κατάρτισης - κινητικότητα
ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της νεολαίας

Μεγάλης
διάρκειας
δραστηριότητες
μαθητών

(ευρώ ανά ημέρα)

(ευρώ ανά μήνα)

6.1

6.2

6.3

6.4

Βέλγιο

105

74

53

110

Βουλγαρία

105

74

53

70

Τσεχική Δημοκρατία

105

74

53

90

Δανία

120

84

60

145

Γερμανία

90

63

45

110

Εσθονία

75

53

38

85

Ιρλανδία

120

84

60

125

Ελλάδα
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Κροατία
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Ιταλία
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Κύπρος
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Λετονία
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Λιθουανία
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Λουξεμβούργο
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Φινλανδία
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Σουηδία
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Ηνωμένο Βασίλειο
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Πρώην
Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της
Μακεδονίας

90

63

45

60

Ισλανδία
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Λιχτενστάιν
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105

74

53

135

Τουρκία
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