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MALİ VE AKDİ ŞARTLAR

I.
BİRİM KATKILARINA BAĞLI BÜTÇE KALEMLERİNE UYGULANABİLİR
KURALLAR
I.1 Birim katkılarının uygunluk şartları
Hibenin birim katkısına dönüştüğü durumda, birimlerin sayısı aşağıdaki şartlara uymalıdır:
(a) Birimler, fiilen Özel Şartlar Madde I.2.2’de belirtilen dönem içerisinde
kullanılmış veya üretilmiş olmalıdır.
(b) Birimler projenin uygulanması için gerekli veya proje tarafından üretilmiş
olmalıdır
(c) Birimlerin sayısı özellikle bu ekte belirtilen kayıt ve belgelerce desteklenecek
şekilde tanımlanabilir ve doğrulanabilir olmalıdır.
I.2 Birim katkıları için hesaplama ve destekleyici belgeler
A.

Seyahat

(a) Hibe miktarının hesaplanması: refakatçiler dahil olmak üzere, katılımcı sayısı
(gelen ve giden), Sözleşmenin Ek IV bölümünde belirtilen, ilgili mesafe bandı için
geçerli olan birim katkıyla çarpılarak hesaplanır. Mesafe bandı başına birim
maliyet, seyahat başlangıç yeri ve varış yeri arasındaki gidiş-dönüş seyahat için
ödenen hibe miktarını temsil eder.
Uygulanabilecek mesafe bandının belirlenebilmesi için yararlanıcı, Komisyon’un
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
adresindeki
çevrim içi mesafe hesaplayıcısını kullanarak tek yön seyahat mesafesini belirtir.
Mobility Tool+, seyahat için ayrılacak hibe miktarını geçerli birim katkı oranlarına
dayalı olarak hesaplar.
Başlangıç noktasının gönderen kuruluşun bulunduğu, faaliyetin gerçekleştirildiği
yerin de ev sahibi kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılır. Farklı bir başlangıç
noktası ya da faaliyet yerinin rapor edilmesi halinde yararlanıcı, bu farklılığın
sebebini belirtir.

Seyahat gerçekleştirilmediyse ya da Erasmus+ Programı haricindeki kaynaklar
tarafından karşılandıysa (örneğin hareketlilik katılımcısı, masrafları Sözleşme
kapsamında karşılanan faaliyetten başka bir faaliyet için hâlihazırda aynı yerde
bulunuyorsa) yararlanıcı, bu durumun söz konusu olduğu her bir hareketlilik için
Mobility Tool+’da raporlar. Böyle bir durumda seyahat masrafları için hibe desteği
sağlanmaz.

(b) Hibeyi hak etme: Hibe almaya hak kazandıran şart, katılımcının rapor edilen
seyahati fiilen gerçekleştirmiş olmasıdır.
(c) Personel için destekleyici belgeler: Gönderen kuruluş ve ev sahibi kuruluş arasında
gerçekleşen seyahat için; faaliyete katıldığına dair, ev sahibi kuruluş tarafından
imzalanmış katılımcının adını, faaliyetin amacını ve başlama ve bitiş tarihini
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gösteren katılım belgesi. Mesafe bandında değişikliğe neden olacak biçimde,
gönderen kuruluşun bulunduğundan farklı bir yerden ve/veya ev sahibi kuruluşun
bulunduğundan farklı bir yere seyahat edilmesi halinde, gerçekleşen seyahat
programı seyahat biletleriyle veya seyahat başlangıç ve varış yerlerini belirten
faturalarla desteklenecektir.
(d) Öğrenci için destekleyici belgeler: Ev sahibi kurum tarafından hazırlanan ve
aşağıdaki bilgileri içeren belge:
-Öğrencinin adı

-Not dökümünde yurtdışındaki hareketlilik faaliyetinin başlangıç ve bitiş tarihi
(veya ona ekli belge)

B.

Gönderen kuruluşun bulunduğundan farklı bir yerden ve/veya ev sahibi kuruluşun
bulunduğundan farklı bir yere seyahat edilmesi gibi istisnai durumlarda,
gerçekleşen seyahat programı seyahat biletleriyle veya seyahat başlangıç ve varış
yerlerini gösteren faturalarla desteklenir.

Bireysel destek

(a) Hibe miktarının hesaplanması:
Öğrenci hareketliliği için:
Hibe miktarı, her bir katılımcı başına gün/ay sayısı sözleşmenin Ek IV bölümünde belirtilen,
ilgili ev sahibi ülke için gün/ay başına geçerli olan birim katkıyla çarpılarak hesaplanır. Uzun
dönemli hareketliliklerde tamamlanmamış ay varsa, hibe miktarı tamamlanmamış ayın gün
sayısını ay başına birim katkısı olan 1/30 ile çarparak hesaplanır.
Öğrenim hareketliliği katılımcısı olan ve dezavantajlı şartları olan öğrencilerin ulusal seviyede
belirtilen uygunluk ölçütlerini sağlamaları halinde bireysel destek miktarı arttırılacaktır.
Yükseköğretim öğrenci hareketliliği durumunda, başlangıç ve bitiş günleri aşağıdaki gibi
sayılacaktır:

Başlangıç tarihi, öğrencinin ev sahibi kuruluşta hazır bulunması gereken ilk gün olmalıdır. Bu,
ilk dersin, düzenlenen bir karşılama organizasyonunun ya da dil ve kültürler arası çalışma
derslerinin ilk günü olabilir.

Bitiş tarihi, öğrencinin ev sahibi kuruluşta hazır bulunması gereken son gün olmalıdır. Bu, sınav
döneminin/derslerin son günü olabilir).
Personel hareketliliği için:

Hibe miktarı, her bir katılımcı başına gün sayısı Sözleşmenin Ek IV bölümünde belirtilen ilgili
ev sahibi ülke için gün başına geçerli olan katkıyla çarpılarak hesaplanır. Faaliyetten önceki
gün ile faaliyetten sonraki seyahat günü uygunsa bireysel destek için hesaplamaya dahil
edilebilir.
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Her 2 faaliyet türü için:

Eğer beklenen kalma süresi hibe sözleşmesinde belirtilenden daha uzunsa, yararlanıcılar:









Ya geriye kalan hibe miktarının uygun olması durumunda, yararlanıcının yurtdışındaki
hareketlilik dönemi devam ederken hibe sözleşmesinde uzayan süreyi hesaba katacak
şekilde değişiklik yapar;

Ve ya, yurtdışındaki hareketlilik dönemi sırasında yararlanıcıyla anlaşarak, eklenen
günlerin "sıfır-hibe" (hibelendirilmeyen süre) dönemi olarak ele alınacağı konusunda
mutabakata varabilir.
Hareketlilik bittikten sonra hibe miktarı artırılamaz.

Eğer onaylanmış kalma süresi hibe sözleşmesinde belirtilenden uzunsa, ek günler “sıfırhibe” olarak kabul edilir.
Kalma süresi boyunca bir kesinti meydana gelirse, kesinti dönemi hibenin bireysel
desteği için hesaba katılmaz.

Katılımcının yararlanıcı ile imzaladığı sözleşmesini "mücbir sebepten", yani
katılımcının kontrolü dışında olan ve kendi hata veya ihmalinden kaynaklanmayan
öngörülemez bir istisnai durum veya olaydan ötürü feshetmesi halinde, katılımcı,
yararlanıcı ile katılımcı arasında imzalanan sözleşmedeki Madde 2.2'de tanımlanan
şekilde hareketlilik döneminin fiili süresine karşılık gelen kısmını alma hakkına sahiptir.
Geriye kalan tüm fonlar, yararlanıcıyla farklı şekilde mutabakata varılmadığı sürece,
iade edilmek zorundadır.

Katılımcının yararlanıcı ile imzaladığı hibe sözleşmesini "mücbir sebepten", yani
katılımcının kontrolü dışında olan ve kendi hata veya ihmalinden kaynaklanmayan
öngörülemez bir istisnai durum veya olaydan ötürü askıya alınması halinde, hareketlilik
bitiş tarihinin hareketlilik projesinin nihai tarihini aşmaması şartıyla, katılımcının
kesintiden sonra faaliyetlerine devam etmesine izin verilir. Bu durum Hareketlilik
Aracı+’da bir kesinti süresi ile birlikte tek bir hareketlilik olarak rapor edilir.

(b) Hibeyi hak etme:

Hibe almaya hak kazandıran olay, katılımcının raporlamış olduğu yurt dışı faaliyetinin
gerçekleşmiş olmasıdır.
(c) Destekleyici Belgeler:
Personel için:

Yurt dışında gerçekleşmiş olan faaliyetin evsahibi kurum tarafından imzalanmış ve katılımcının
ismini, faaliyetin amacını, başlangıç ve bitiş tarihini belirten katılım belgesi.
Öğrenci için:

Ev sahibi kurum tarafından hazırlanan ve aşağıdaki bilgileri içeren belge:
- Öğrencinin adı
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- Not dökümünde yurtdışındaki hareketlilik faaliyetinin başlama ve bitiş tarihi
(d)

(veya ona ekli beyan)

Raporlama:

Hareketlilik faaliyetlerine iştirak eden katılımcılar, katıldıkları faaliyete ilişkin olarak,
yurtdışında geçirdikleri faaliyet dönemi, hazırlık süreci ve sonrasındaki takip süreci ile ilgili
gerçeğe dayalı bilgileri ve görüşlerini içeren geri bildirimlerini çevrimiçi bir anket aracılığıyla
rapor eder. Rapor sunmayan katılımcılar, Erasmus+ AB fonlarından aldıkları mali katkının bir
kısmını ya da tamamını iade etmekle yükümlendirilebilir.

Minimum süreden uzun süren dönemler için, eğer kalış dönemi hibe sözleşmesinde
belirtilenden 5 gün ve daha azsa, başlangıç ve bitiş tarihleri sözleşmede olduğu şekilde not
dökümünde bildirilmelidir.
C.

Kurumsal destek

(a) Hibe miktarının hesaplanması:

Hibe miktarı, hareketlilik faaliyetlerindeki katılımcıların toplam sayısı sözleşmenin Ek IV
bölümünde belirtilen (aynı katılımcının bir ya da daha fazla hareketliliğe katılım katılmadığı
hesaplanmaksızın), birim katkıyla çarpılarak hesaplanır. Kurumsal desteğin hesaplanmasında
dikkate alınan tüm katılımcı sayısı Ek II’de kayıtlı gelen ve giden hareketliği gerçekleştiren
öğrenci ve personeli içerir. Yararlanıcı Merkezden Erasmus+ AB fonlarından “sıfır-hibe” ile
yararlanan katılımcılar için ek kurumsal destek isteyebilir. Kurumsal destek hibe miktarları
hesaplanırken göz önünde bulundurulan katılımcı sayısı, yurt dışındaki faaliyetlere katılan
refakatçileri ve kurumsal destek hibesinin transfer edilerek organize edildiği hareketlilikleri
kapsamaz. Kurumsal destek hibesinin transfer edilerek organize edildiği ek hareketlilikler için
ek bir kurumsal destek verilmez.
(b) Hibeyi hak etme:

Hibe almaya hak kazandıran olay, katılımcının raporlamış olduğu yurt dışı faaliyetinin
gerçekleşmiş olmasıdır.
(c) Destekleyici belgeler: Yukarıda “B Bireysel destek” bölümünde belirtilen, hareketliliğin
gerçekleştiğini gösteren belgeler.
(d) Raporlama:



%10'luk bir tolerans marjı vardır; bu, toplam öğrenci ve personel hareketlilik
sayısının Sözleşmenin II. Ekinde belirtilen toplam hareketlilik sayısından %10
oranında az olması durumunda kurumsal destek hibesinden kesinti yapılmayacağı
anlamına gelmektedir.
Nihai rapor aşamasında gerçekleştirilen hareketlilik sayısının Ek II’ de belirtilen
sayıdan fazla olması halinde, kurumsal destek hibe miktarı, Ek II’de belirtilen azami
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miktarını aşamaz. Gerçekleşen öğrenci ve personel hareketliliğinin toplam sayısının
Sözleşme Ek II’de belirtilen sayıdan %10’dan daha az olması halinde, kurumsal
destek azaltılmayacaktır.
II. GERÇEKLEŞEN MASRAFLARIN ÖDENMESİNİ TEMEL ALAN BÜTÇE
KATEGORİLERİ İÇİN GEÇERLİ KURALLAR
II.1. Gerçekleşen masrafların ödenmesiyle ilgili şartlar

Hibenin gerçekleşen masrafların ödenmesi biçimini aldığı hallerde, aşağıdaki şartlar geçerlidir:
(a) Yararlanıcı tarafından yapılmış olmalıdır,
(b) Madde I.2.2'de belirtilen dönemde yapılmış olmalıdır,
(c) Ek II'de belirtilen tahmini bütçe veya Madde I.3.3 uyarınca uygun bütçe aktarımları
içerisinde gösterilmiş olmalıdır,
(d) Ek II'de açıklandığı şekilde proje ile bağlantılı olarak yapılmış ve projenin uygulanması
için gerekli olmalıdır,

(e) Tanımlanabilir ve doğrulanabilir, özellikle yararlanıcının muhasebe kayıtlarına işlenmiş
ve yararlanıcının yerleşik olduğu ülkenin ilgili muhasebe standartlarına ve
yararlanıcının olağan maliyet muhasebesi uygulamalarına göre belirlenmiş olmalıdır.
(f) İlgili vergi ve sosyal güvenlik mevzuatının gereklerine uygun olmalıdır;
(g) Makul bir şekilde yapılmış, gerekçelendirilmiş ve özellikle ekonomi ve verimlilik
bakımından sağlam mali yönetim prensibine uygun olmalıdır,
(h) Bu Ek’in I. Bölümünde belirtildiği üzere, birim katkı tarafından karşılanmazlar.
II.2. Gerçekleşen masrafların hesaplanması
Özel İhtiyaç desteği

(a) Hibe miktarının hesaplanması: Hibe, gerçekleşen uygun masrafların %100'ünün
ödenmesi şeklindedir.

(b) Uygun masraflar: Engelli katılımcıların ve refakatçilerinin katılımıyla doğrudan ilişkili
olan (gerekçelendirilmiş olması ve "seyahat" ve “bireysel destek” bütçe
kategorilerinden bu katılımcılar için birim katkı talep edilmemiş olması şartıyla seyahat
ve harcırah ile ilgili masraflar dahil) ve bu Ek’in I. Bölümünde belirtilen bir birim katkı
tarafından desteklenen masraflara ilave olan masraflar.
(c) Destekleyici belgeler: Gerçekleşen masrafları belgeleyen, faturayı hazırlayan kuruluşun
adının ve adresinin, tutarın ve para biriminin, fatura tarihinin yer aldığı faturalar.
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(d) Raporlama: Yararlanıcı, özel ihtiyaç desteği gereken herhangi bir katılımcı ve refakatçi
için ilave hibe kullanılmışsa bunu Mobility Tool+’da rapor eder. Bu durumda,
yararlanıcı gerçekleşen ilgili harcamaların gerçek miktarıyla birlikte ilave harcamaların
türünü de Mobility Tool+’da rapor eder. Yararlanıcı, katılımcılar belirlendikten sonra
özel ihtiyaç desteği için Merkez'e talepte bulunabilir.
III. PROJE FAALİYETLERİNİN UYGUNLUK ŞARTLARI

(a) Yararlanıcı, hibe desteği verilen proje faaliyetlerinin Erasmus+ Program Rehberi’nde
her Ana Eylem ve alan için belirtilen kurallara uygun olmasını sağlar.

(b) Erasmus+ Program Rehberi’nde belirtilen ve bu ekteki yönergelerle tamamlanan
kurallar doğrultusunda uygun nitelikleri taşımayan faaliyetler Merkez tarafından uygun
olmayan faaliyetler olarak kabul edilir ve ilgili faaliyetlere tekabül eden hibe miktarının
tamamı iade edilir. Geri ödeme, uygun olmayan faaliyetlerle ilgili hibe verilmiş tüm
bütçe kalemlerini kapsar.
(c) Program Rehberinde belirtilen hareketlilik faaliyetlerinin uygun asgari süresi, seyahat
süresi hariç faaliyetin devam ettiği asgari süredir.

IV. YETERSİZ, KISMİ YA DA GEÇ UYGULAMA DURUMUNDA HİBE KESİNTİSİ
İLE İLGİLİ KURAL VE ŞARTLAR
 Merkez tarafından, projenin yetersiz, kısmi ya da geç uygulanıp uygulanmadığına
yararlanıcının sunduğu nihai rapora (hareketlilik faaliyetinde yer alan bireysel katılımcı
raporları da dâhil) bağlı olarak karar verilebilir.
 Merkez, herhangi başka bir ilgili kaynaktan alınan ve projenin sözleşme hükümlerine
uygun olarak uygulanmadığını kanıtlayan bilgileri de göz önünde bulundurabilir. Diğer
bilgi kaynakları, Merkez’in gerçekleştirdiği izleme ziyaretlerini, ayrıntılı kontrolleri ya
da yerinde denetimleri içerebilir.

 Nihai rapor kalite kriterlerine göre değerlendirilecek ve 100 tam puan üzerinden
puanlandırılacaktır. Nihai raporun aldığı puan toplamda 50'nin altındaysa, Merkez
raporlanan tüm faaliyetler uygun ve fiilen yerine getirilmiş olsa bile, eylemin yetersiz,
kısmi ya da geç uygulanması sebebiyle nihai kurumsal destek hibe miktarında kesinti
uygulayabilir.

 Akredite kuruluşları ilgilendiren hallerde Merkez, Projenin yararlanıcı tarafından
verilen kalite taahhüdüne uygun olarak uygulanmadığına hükmederse, yararlanıcıdan
üzerinde mutabakata varılan bir süre içerisinde ek veya alternatif bir eylem planı
geliştirip uygulamaya koymasını ve böylelikle ilgili tüm yükümlülüklerin yerine
getirilmesini sağlamasını isteyebilir. Yararlanıcının eylem planını süresi içinde tatmin
edici bir biçimde uygulamaması halinde, Avrupa Komisyonuna yararlanıcının
Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesini geri çekmesini önerebilir.
 Nihai rapor, hareketlilik katılımcıları raporları ile de bağlantılı olarak aşağıdaki
hususlara odaklanan bir dizi ortak kalite kriteri kullanılarak değerlendirilecektir:
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o Eylemin, hibe sözleşmesinin içeriğine uygun olarak gerçekleştirilme derecesi.

o Eylemin Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesinde ve yürürlükteki
kurumlar arası sözleşmelerinde belirtilen kalite ve uygunluk yükümlülüklerine
göre uygulanma derecesi.



o Hareketlilik katılımcılarına verilecek hibe miktarlarının, Sözleşme Ek V’de
verilen şablonlara uyularak yararlanıcı ve katılımcı arasında yapılan sözleşmede
belirlenen sözleşme hükümlerine uygun olarak kendilerine aktarılma derecesi.

Kurumsal desteğe ilişkin nihai uygun harcama miktarına, yetersiz, kısmi ya da geç
uygulama durumunda aşağıdaki oranlarda hibe kesintisi uygulanabilir:
a. Nihai raporun puanı en az 40 ve 50’den az ise %25;
b. Nihai raporun puanı en az 25 ve 40’dan az ise %50;
c. Nihai raporun puanı 25’den az ise %75.

V. HİBE MİKTARLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

(a) Ek fonların mevcut olması veya fonların yeniden dağıtılması durumunda hibe
miktarında değişiklik


Fonların yeniden dağıtılması çerçevesinde veya Merkezin yararlanıcılara (yeniden)
tahsis edebileceği ek fonların mevcut olması durumunda, Madde I.3.1'de belirtilen
toplam azami hibe miktarı, aşağıdaki şartlar kapsamında arttırılabilir:
-


(b)

(c)



Ana seçim döneminde talebin fazla ve bütçenin kısıtlı olması sebebiyle talep edilen
hibenin tamamı verilememişse;
Ara rapordaki bilgiler ve Hareketlilik Aracı+’da kayıtlı verilere göre, başlangıçta
hibelendirilen hareketliliklerin gerçekleştirilme düzeyi hibe sözleşmesi ile
uyumluysa.

Verilen nihai hibe miktarı, başlangıçtaki hibe başvurusunda başvuru sahibi tarafından
talep edilen hibe miktarını aşamaz.
Özel ihtiyaçlar için hibe artırımı

Yüksek öğretim alanında başvuru aşamasında özel ihtiyaç desteği talep etmek için
hüküm bulunmaması nedeniyle, yararlanıcı katılımcılar seçildikten sonra, koordinatör
ilave hibe talebi başvurusu yapabilir. Bu destek Merkez tarafından katılımcının fiziksel,
zihinsel ya da sağlık durumunun hareketlilik faaliyetini ilave finansal destek olmadan
yerine getirmesinin mümkün olmadığı hallerde sağlanabilir.

Akdi değişiklikler
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Sözleşmenin II.13 maddesi doğrultusunda, yukarıdaki Bölüm V (a) ve (b)’de belirtilen
şekilde hibe üzerinde yapılacak tüm değişiklikler, Sözleşmede değişikliğe gidilmesi
suretiyle yapılır.

VI. HİBE YARARLANICISININ KONTROLÜ VE DESTEKLEYİCİ BELGELERİN
SAĞLANMASI

Madde II.27 uyarınca, yararlanıcı, gelen ve giden hareketlilikleri için, sözleşmeyle ilgili olarak
kontrollere ve denetimlere tabi olabilir. Kontrol ve denetimlerin amacı, yararlanıcının almaya
hak kazandığı nihai hibe miktarını belirlemek amacıyla, yararlanıcının hibeyi sözleşmede
belirlenen kurallara göre yönetip yönetmediğini doğrulamaktır.

Nihai rapor kontrolü tüm projeler için uygulanır. Buna ilaveten, eğer proje sözleşmesi Avrupa
Komisyonu tarafından talep edilen Merkez örnekleminde ise veya Merkez sözleşmeyi kendi
yaptığı risk değerlendirmesine dayalı olarak hedeflenen bir kontrol için seçti ise proje ayrıntılı
kontrol veya yerinde denetime konu olabilir.
Merkez asıllarının sunulmasını talep etmediği sürece, yararlanıcı nihai rapor kontrolü ve
ayrıntılı kontrol için Merkez’e destekleyici belgelerin kopyalarını sunar. Merkez, destekleyici
belgelerin asıllarını inceleme sonrasında yararlanıcıya iade eder. Eğer yararlanıcı nihai rapor
kontrolü veya ayrıntılı kontrol için belgelerin asıllarını göndermek için yasal olarak yetkili değil
ise, ilgili yararlanıcı destekleyici belgelerin asılları yerine suretlerini gönderebilir.
Yararlanıcı, Merkez’in tüm kontrol/denetim türleri için, genellikle başka bir kontrol/denetim
türü için belirlenen destekleyici belgeleri veya kanıtları ayrıca talep edebileceğini
unutmamalıdır.
Farklı kontroller aşağıda belirtilenleri kapsar:
a) Nihai rapor kontrolü

Nihai rapor kontrolü, yararlanıcının almaya hak kazandığı nihai hibe miktarını belirlemek için
nihai raporlama aşamasında Merkez’de yapılan incelemedir.
Yararlanıcı Merkez’e Mobility Tool+ aracılığı ile hibe harcamaları ile ilgili aşağıdaki bilgileri
içeren bir nihai rapor sunar:




Aşağıdaki bütçe kategorilerine yönelik olarak kullanılan birim katkılar:

Seyahat

Bireysel destek

Kurumsal destek

Aşağıdaki bütçe kategorilerine yönelik olarak ortaya çıkan gerçekleşen
masraflar:

Özel ihtiyaç desteği

b) Ayrıntılı Kontrol

Ayrıntılı kontrol, destekleyici belgelerin nihai raporlama aşaması esnasında veya
sonrasında, Merkez’de detaylı olarak incelenmesidir.
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Talep üzerine, yararlanıcı Merkez’e tüm bütçe kategorileri için destekleyici belgeleri
sunar.
c) Yerinde kontrol

Yerinde kontroller Merkez tarafından yararlanıcının kurumunda veya projenin
uygulandığı herhangi bir yerde gerçekleştirilen incelemelerdir. Yerinde kontroller
esnasında, yararlanıcı final raporu ve ayrıntılı kontrol için belirtilen destekleyici
belgelerin asıllarını Merkez’in incelemesi için hazır bulundurur.
Üç çeşit yerinde kontrol gerçekleştirilebilir:
Eylem sırasında yer nde denet m

Bu denetim, Merkezin tüm proje faaliyetlerinin ve katılımcıların uygunluk ve
gerçekliğini direkt olarak doğrulayabilmesi ve kurumlar arası sözleşmelerin sonucu
olarak yüklenilen yükümlülüklere uygunluğunu sağlamak için projenin yürütülmesi
esnasında yapılır.
Eylem sonrası yer nde denet m:

Bu denetim, projenin bitiminde, genellikle nihai rapor kontrolünden sonra
gerçekleştirilir.

Yararlanıcı, tüm destekley c belgeler sağlamanın yanısıra, Merkez n yararlanıcının
hesaplarındak proje harcamaları kaydına er ş m n sağlar.
S stem denet m

S stem denet m , yararlanıcının Erasmus Beyannames ve kurumlar arası sözleşmeler
sonucunda üstlendiği yükümlülüklere uyup uymadığını belirlemek için gerçekleştirilen
denetimdir. Yararlanıcı Merkezin tüm proje faaliyetleri ve katılımcıların uygunluk ve
gerçekliğini doğrulamasına olanak sağlar.
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