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KA2 İşbirliği İçin Ortaklıklar

Amaç;

• Kurumsal kapasite artışı için farklı ölçekteki kurum/kuruluşlar arasında 
uluslararası işbirliği yapılması;

• Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, 
transfer edilmesi ve/veya uygulanması;

• Yüksek kaliteli yenilikçi çıktılar üretilmesi.

Erasmus+’ın yeni öncelik alanları sürdürülebilir çevre; dahil etme ve 
çeşitlilik ile dijital boyut, tüm proje aşamalarında dikkate alınmalıdır.



KA2 - Yatay Öncelikler

Tüm sektörler için öncelikler:

• Eğitim, öğretim, gençlik ve sporun her alanında dahil etme ve 
çeşitlilik;

• Çevre ve iklim değişikliği ile mücadele;

• Dijital hazırlık ve esneklik kapasitesinin artırılması yoluyla dijital
dönüşüm;

• Ortak Değerler ve sivil katılım.



KA2- Sektörel Öncelikler

Okul Eğitimine özgü öncelikler:

• Dezavantajlarla, erken okul terki ile ve düşük temel becerilerle 
mücadele edilmesi; 

• Öğretmenlerin ve diğer eğitim profesyonellerinin desteklenmesi;
anahtar yeterliliklerin geliştirilmesi;

• Dil öğrenimi ve öğretiminde yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi; 

• STEM ve STEAM yaklaşımlarının güçlendirilmesi; 

• Erken çocukluk eğitimi ve bakımı sistemlerinin kalitesinin artırılması; 

• Ulus-ötesi öğrenme çıktılarının tanınması.



Ortaklık Projelerinin Aşamaları

Planlama

• İhtiyaçlar, hedefler, proje ve 
öğrenme çıktıları, faaliyet 
formatları, programı vb. 
tanımlanması.

Hazırlık

• Faaliyetlerin planlanması, çalışma 
programının geliştirilmesi, pratik 
düzenlemeler, öngörülen 
faaliyetlerin hedef gruplarının 
teyidi, ortaklarla anlaşmaların 
düzenlenmesi vb.

Faaliyetlerin Uygulanması

Takip (Etki ve Yaygınlaştırma)

Faaliyetlerin ve farklı düzeylerdeki 
etkilerinin değerlendirilmesi, proje 

sonuçlarının paylaşılması ve 
kullanılması

Ortaklık projesi, proje teklifi finansman için başvuru öncesinden başlayan dört 
aşamadan oluşur: planlama, hazırlık, uygulama ve takip.
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Küçük Ölçekli Ortaklıklar 

(KA210-SCH)

Amaç;

Erasmus+ deneyimi az olan ya da hiç olmayan (newcomers)
kurum/kuruluşlara ve küçük ölçekli kuruluşlara kurumsal kapasiteleri ve
deneyimleri doğrultusunda uluslararası işbirliği yapma fırsatı sunmak.

 İşbirliği Ortaklıklarına nazaran daha kısa süreli ve daha düşük bütçelidir.

 Daha basit koşullarla Programa ilk kez başvuracaklar için kolaylıklar
sağlamaktadır.



Kimler Başvurabilir?

• Program ülkesinde yerleşik eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet

gösteren ve tüzel kişiliğe sahip tüm kamu ya da özel kurum ya da kuruluşlar

Küçük Ölçekli Ortaklıklara başvuru yapabilir ya da bir başvuruda ortak

olarak yer alabilirler.

• Ortaklık bünyesindeki tüm kurum/kuruluşlar adına koordinatör kurum

tarafından başvuru yapılır.

• Ortaklık yapısı başvuru aşamasında belirlenmiş olmalıdır ve en az 2 farklı

Program Ülkesinden en az 2 kurum/kuruluş içermelidir.



Kimler Katılabilir?

• Projede yer alan kurumlardaki okul öğrencileri, profesyoneller, eğitimciler, okul

eğitimi alanında çalışanlar.

• Bireysel katılımcıların, ilgili kurumda çalışıyor ya da öğrenim görüyor olmaları

gerekmektedir (Katılımcıların, başvuran kurumla bağı resmi olarak

kanıtlanabilmelidir).



Başvuru

Başvurular için 2 ayrı başvuru dönemi bulunmaktadır. 23 Mart ve 4 Ekim 2022 
son başvuru tarihi. 

KA210-SCH kodlu çevrimiçi başvuru formu doldurulmalıdır.

Proje süresi 6 ay ile 24 ay arasında olabilir, başvuru aşamasında seçilir.

Aynı teklif çağrısı döneminde aynı ortaklarla sadece bir başvuru 
yapılabilir.

Tüm ortaklar Program Ülkelerinden olmalıdır. En az 2 farklı Program 
Ülkesinden en az 2 kurum/kuruluş içermelidir.

Başvuru en az bir yatay veya sektöre özgü önceliği ele almalıdır.

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


Başvuru Dönemleri

KA210-SCH için 2 ayrı başvuru dönemi bulunmaktadır:

• 1 Eylül ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında başlayacak projeler için:

en geç 23 Mart 2022 tarihinde Brüksel saati ile 12:00:00

• 1 Ocak ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında başlayacak projeler için:

en geç 4 Ekim 2022 tarihinde Brüksel saati ile 12:00:00



Hibe

• 30.000 Avro ya da 60.000 Avro olarak götürü usulde (lump sum) başvuru 
aşamasında seçilir.

• Projenin hibesi; projenin hedefleri, önerilen faaliyetler ve beklenen sonuçlar
başlıklarında verilen açıklamalar doğrultusunda belirlenir. 

• Proje bütçesi; planlanan faaliyetleri ve her bir faaliyete ayrılan hibe payını
içermelidir.

• Projenin tanımı bölümü; hedefleri, faaliyetleri, beklenen sonuçları ve zaman 
çizelgesini içermelidir.

Hedefler Faaliyetler/Çıktılar Beklenen sonuçlar



Hibe Kriterleri

İlgililik (30 puan)

- Dahil etme ve çeşitlilik önceliğinin ele alınması öncelikli 
değerlendirilir

Proje Tasarımının ve Uygulamasının Kalitesi (30 puan)

Ortaklığın ve İşbirliği Düzenlemelerinin Kalitesi (20 puan)

Etki (20 Puan)



SON HATIRLATMALAR



Önemli!

• Kurumların, projelerini kendi ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde, harici başka kuruluşlardan destek

almadan hazırlamaları gerekmektedir.

• Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında

elenebilecektir.

• Başvuru sahiplerinin başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya

proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden

kaçınmaları gerekmektedir.



Başvuru Öncesi İşlemler

• Tüm başvurular için Avrupa Komisyonu çevrimiçi başvuru formları sayfası 
kullanılmalıdır.

• Sisteme EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir.

• Başvuru sahibi kurum/kuruluşların Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, 
OID) sahip olması gerekmektedir.

• Kuruma ait bir OID mevcut değilse Organisation Registration system for
Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my
organisation” sekmesinden kayıt yapılması gerekmektedir.

• Başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin (Doğruluk Beyanı vs.) de 
başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir.

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-10158332-fkmnKxrsEeoKxPHPjxubNUERWzqrb2oX2NVmzMb9ErwJ73bFHSeqc1zQC1tJ4DLCgXCJ8mfYYMqECh5lsCKTR5W-yntOf97TTHqpWj1k3JizzhW-Av59Xibkqf6Z9MolANdX3jM7EpIYzUzubs9jvguRux5Nndohmy3zT4FZbitCcPIhMgKCzuJgS8bbVvj9FGMG1dS


Faydalı Link ve Dokümanlar

• Program Rehberi

• Çevrimiçi Başvuru Formları

Ortak bulmak için önerilen araçlar:

• School Education Gateway

• eTwinning:

o http://etwinning.meb.gov.tr/

o https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm

• Erasmus+ Project Results Platform

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_en
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
http://etwinning.meb.gov.tr/
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


İletişim

destek@ua.gov.tr

Yardım
Masası

bilgi@ua.gov.tr

Bilgi 
Edinme

okulegitimi@ua.gov.tr

Okul
Eğitimi

mailto:destek@ua.gov.tr
mailto:bilgi@ua.gov.tr
mailto:okulegitimi@ua.gov.tr



