
Leonardo da Vinci: 
Aπό το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση

στο Erasmus+

Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα



http://www.youtube.com/watch?v=JtyByefOvgQ







Τι είναι;
Που στοχεύει;

‘’Αγγίζει’’ το χώρο της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και κατ’ 
επέκταση της αγοράς εργασίας

Με ποιο τρόπο;
Με την κατάρτιση ατόμων σε 
φορέα 
κατάρτισης/επιχείρηση/οργανισμό 
του εξωτερικού (Ευρώπη)

Με την ανάπτυξη διακρατικών 
συνεργασιών ανάμεσα σε 
ελληνικούς και ευρωπαϊκούς 
φορείς για τη δημιουργία 
αποτελεσμάτων που καλύπτουν 
ανάγκες της αγοράς εργασίας



EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

•Πρόγραμμα κατάρτισης

•Επίσκεψη σε 
επιχειρήσεις

On the job training

Σεμινάρια κατάρτισης

Βέλτιστες πρακτικές

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ







Τι είναι «Οι στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις»

•Συνεργασίες διακρατικών φορέων από
διαφορετικούς χώρους και τομείς ΓΙΑ
 την ανταλλαγή καλών πρακτικών
 την ανάπτυξη καινοτομιών
 την ενίσχυση της αναγνώρισης και
πιστοποίησης γνώσεων και
δεξιοτήτων
 Την παραγωγή προϊόντων και
αποτελεσμάτων



•Εκπαιδευτικό υλικό

•Έρευνες, μελέτες

•Γλωσσάρι

•Ιστοσελίδες

•Φυλλάδια

•Οδηγοί

•Προγράμματα σπουδών

•Σεμινάρια

Παραδοτέα-προϊόντα



• Τουλάχιστον 3 φορείς από 3 διαφορετικές χώρες
•ΟΜέγιστος αριθμός φορέων-εταίρων είναι 10
• Η διάρκεια των σχεδίων είναι 2 ή 3 χρόνια
•Ένας φορέας αναλαμβάνει το ρόλο του
δικαιούχου και/ή συντονιστή της κοινοπραξίας
•Η αίτηση υποβάλεται στην Εθνική Μονάδα του
αιτούντος φορέα
•Η Χρηματοδότηση είναι 300.000 ή 450.000
ευρώ

Τεχνικές πληροφορίες



KA2 : Στρατηγικές 
συμπράξεις/εταιρικές σχέσεις

• Διδασκαλία προσωπικού, • Διδασκαλία προσωπικού, 
κατάρτιση προσωπικού

• Μαθητική κινητικότητα
Μακροχρόνιες 
δραστηριότητες
61 ημέρες-12 μήνες

• Joint staff training events• Joint staff training events
• Blended mobility
• Joint project activities by groups of 

school pupils
• Intensive Programmes for learners

Βραχυχρόνιες 
δραστηριότητες

5 ημέρες-60 ημέρες



KA2 : Στρατηγικές συμπράξεις/εταιρικές 
σχέσεις

Programme management and implementation-grant per 
organisation per month

Transnational project meetings- grant per participant

Intellectual outputs-grant for staff costs

Multiplier events- grant based on number of participants

Learning, teaching and training: travel, subsistence, 
linguistic support

Real costs: exceptional costs (equipment, 
subcontracting), special needs









• Παρουσιάσεις της ΕΜ από το info-day
•Οδηγός του Προγράμματος – Erasmus+ Programme Guide
(http: www.iky.gr,

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm )

•Ο οδηγός θα μεταφραστεί από την ΕΜ και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα μέχρι τέλος Απριλίου

• Oδηγός χρήστη εγγραφής Unique Registration Facility (URF)

•Έντυπα αιτήσεων

•Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Πρώτες πληροφορίες για την υποβολή 
της αίτησης



•Οι αιτήσεις υποβάλλονται από νομικές οντότητες
• Στην κινητικότητα ΚΑ1 υποβάλεται ΜΙΑ αίτηση 
ανά φορέα
•Χρήση μόνο e-forms
•Προθεσμία κινητικότητας ΚΑ1: 17/3/2014
•Προθεσμία συνεργασιών-εταιρικών σχέσεων ΚΑ2: 
30/4/2014
•Προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
(ώρα 12.00μ.μ. Βρυξελλών, στην Ελλάδα έχουμε 
διαφορά 1 ώρας)

Σημαντικές πληροφορίες



Πώς θα υποβάλετε την αίτηση-Εγγραφή 
οργανισμών



Βήμα 1ο: Εγγραφή στην ιστοσελίδα των οργανισμών
Participants Portal/Unique Registration Facility

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/d
esktop

Απαιτούμενα
στοιχεία

PIC CODE

Απόκτηση 
ECAS 

Account ή 
χρήση του 
ίδιου

Επωνυμία του 
οργανισμού

Συμπλήρωση 
και ανάρτηση 
νομιμοποιητικώ
ν εγγράφων

Στοιχεία 
επικοινωνίας



You need to log in with your ECAS account



Σύνδεση στο URF
• Σύνδεση με λογαριασμό ECAS Account







Και επειδή οι αριθμοί έχουν σημασία…..
Για την περίοδο 2007-2013, το ΙΚΥ επιτυγχάνοντας 

απορροφητικότητα 94% σε έναν προϋπολογισμό ύψους περίπου 
50.000.000€:

•Κατάρτιση 13.600 ατόμων
•Χρηματοδότηση 817 σχεδίων κινητικότητας κατάρτισης
•Χρηματοδότηση 224 σχεδίων διακρατικών συνεργασιών σε 
διαφόρους τομείς της οικονομίας

Συμμετέχοντες φορείς: Επιμελητήρια, Επαγγελματικές Ενώσεις, 
Επιστημονικοί Σύλλογοι, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, Δήμοι, 
Περιφέρειες, Νοσοκομεία, επιχειρήσεις,
εταιρίες, κ.α.



Προσδοκίες……και όνειρα…..
•20.000 Στρατηγικές Εταιρικές Σχέσεις με τη 
συμμετοχή 125.000 οργανισμών, εταιριών, 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ή μεταφορά 
καινοτομιών και τη δημιουργία προϊόντων

• Χρηματοδότηση 350 Συμμαχιών Γνώσεων 
(Knowledge Alliances) και Συμμαχιών Τομέων 
Δεξιοτήτων (Sector Skills Alliances)
με τη συμμετοχή-συνεργασία 2000 οργανισμών και 
φορέων της αγοράς εργασίας



Kaι λίγο marketing………

•Λιγότερη γραφειοκρατία στην υποβολή, έγκριση και διαχείριση σε

σχέση με το ΕΣΠΑ

•100% χρηματοδότηση

•Εξωστρέφεια φορέων-δικτύωση-ανάπτυξη ευρωπαϊκών συνεργασιών

•Απόκτηση Τεχνογνωσίας και εμπειρίας

•Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

•Κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων και των οργανισμών

•Ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού

•Συνέργειες φορέων από διαφορετικούς χώρους και τομείς της

οικονομίας




