ΔΡΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής
Διαρθρωμένος Διάλογος: συναντήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων
για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας (Υποβολή στο ΙΚΥ)

ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ JEAN MONNET (Υποβολή EACEA)

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση,
την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των
δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου
Μάθησης. Τρεις βασικοί πυλώνες: μαθησιακή κινητικότητα, συνεργασία για την
καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, ενίσχυση σε θέματα μεταρρύθμισης πολιτικών για την εκπαίδευση που αντικατοπτρίζονται σε 3 Βασικές Δράσεις
και θεματικές Υποδράσεις:
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (Υποβολή EACEA)
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2

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ




ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Νεολαίας
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Πρότασης: 1 Οκτωβρίου 2015
Υποβολή μέσω e-forms στο ΙΚΥ
Μέγιστη Επιχορήγηση: 300.000 € για διετή σχέδια, 450.000 € για τριετή
σχέδια
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον Οδηγό (σελ 114) και
σύντομα στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (εν εξελίξει η μεταφορά του προγράμματος ERAS-

Βασική Δράση 2 (ΚΑ2): Συνεργασία για την καινοτομία και
την ανταλλαγή καλών πρακτικών
Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και
της νεολαίας (Υποβολή στο ΙΚΥ – Νεολαία Υποβολή στο ΙΚΥ)
Συμμαχίες Γνώσης (Υποβολή EACEA)
Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Υποβολή EACEA)
Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της νεολαίας (Υποβολή EACEA)
Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της ανώτατης / τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(Υποβολή EACEA)

ΚΑ2 Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Πρότασης: 2 Σεπτεμβρίου 2015
Υποβολή μέσω e-forms στο EACEA (Βρυξέλες)
Μέγιστη Επιχορήγηση: 150.000 €, Έμμεσες 7%
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον Οδηγό (σελ 188) και στο
EACEA

Βασική Δράση 1 (KA1): Κινητικότητα των ατόμων
Για φοιτητές και προσωπικό της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(Υποβολή στο ΙΚΥ)
Για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ (Υποβολή στο ΙΚΥ)
Για το προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης (Υποβολή στο ΙΚΥ)
Για προσωπικό της εκπαίδευσης ενηλίκων (Υποβολή στο ΙΚΥ)
Για νέους και άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας
(Υποβολή στο ΙΚΥ)
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus (Υποβολή EACEA)
Εκδηλώσεις Μεγάλης Κλίμακας της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας
(Υποβολή EACEA)

Συμπράξεις συνεργασίας
Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

MUS+ Νεολαία από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών)



ΚΑ3 Συναντήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη
χάραξη πολιτικής
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Πρότασης: 1 Οκτωβρίου 2015
Υποβολή μέσω e-forms στο ΙΚΥ
Μέγιστη Επιχορήγηση: 50.000 €
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον Οδηγό (σελ 206) και
σύντομα στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (εν εξελίξει η μεταφορά του προγράμματος ERASMUS+ Νεολαία από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΝΟΙΧΤΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

