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Yeni Dönem Erasmus+ Programı 

 2021-2027 

 Eğitim, öğretim, gençlik, spor

 hareketlilik ve işbirliği fırsatları
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Erişilebilir ve kaliteli dijital
öğrenmeyi geliştirme ve
dijital araçları kullanma
becerilerini artırıma,
karma öğrenme (blended
learning) de dâhil uzaktan
öğrenmeyi teşvik etme

Uçağa alternatif daha
düşük karbonlu araçlarla
seyahat etmeye teşvik
etme; proje faaliyetleri
ile kişilere sürdürülebilir
toplumlar ve yaşam
tarzları için gerekli
anlayış ve becerileri
edindirme

DEMOKRATİK
KATILIM

Aktif vatandaşlık ve
demokratik hayata
katılımı teşvik etme,
sosyal ve kültürler arası
yeterliliklerin, eleştirel
düşünme ve medya
okuryazarlığının
geliştirilmesi

Erasmus+ Program Öncelikleri

Farklı yaşlardan ve farklı
kültürel, sosyal ve ekonomik
geçmişlerden kişilere
ulaşma; engelliler, eğitim
güçlükleri veya göçmen
geçmişi olanlar ile kırsal ve
uzak bölgelerde yaşayanların
da içinde olduğu imkânları
kısıtlı kesimlere odaklanma



Erasmus+ 2021-2027

Erasmus+

Ana Eylemler

KA1

Bireylerin Öğrenme 
Hareketliliği

KA2

Kurum ve Kuruşlar 
Arasında İşbirliği

KA3

Politika Geliştirme 
ve İşbirliği

Jean Monnet



ANA EYLEM 2
İŞBİRLİĞİ İÇİN ORTAKLIKLARI



KA2

İşbirliği İçin Ortaklıklar

(Partnership for
Cooperation)

Küçük Ölçekli Ortaklıklar

(Small Scale
Partnerships)

KA210 SCH

İşbirliği Ortaklıkları

(Cooperation
Partnerships)

KA220 SCH

Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2)



KA2 İşbirliği İçin Ortaklıklar

Amaç;

• Kurumsal kapasite artışı için farklı ölçekteki kurum kuruluşlar arasında 
uluslar arası işbirliği yapılması;

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

• Yüksek kaliteli yenilikçi çıktılar üretilmesi.

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



KA2 - Yatay Öncelikler

2023 Teklif Çağrısı kapsamında sunulan KA2 başvurularının yatay ve/veya sektöre özgü 
önceliklerden en az birini ele alması gerekir.

Tüm sektörler için yatay öncelikler:

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

• Çevre ve iklim değişimi ile mücadele;

• Dijital hazırlık ve esneklik kapasitesinin artırılması yoluyla dijital 
dönüşüm;

• Ortak Değerler ve sivil katılım.



• Dezavantajlarla, erken okul terki ile ve düşük temel becerilerle 

mücadele edilmesi; 

• Öğretmenlerin ve diğer eğitim profesyonellerin 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;

• Okulda yenilikçiliğin desteklenmesi.

Yeni Dönemde Okul Eğitimine Özgü

Öncelikler



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.



ANA EYLEM 2
OKUL EĞİTİMİ ALANINDA

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ORTAKLIKLAR
KA210-SCH



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,

• İmkanı kısıtlı hedef grupların dahil edilmesini desteklemek,

• Aktif Avrupa vatandaşlığını desteklemek ve Avrupa boyutunu yerel
seviyeye getirmektir.



İşbirliği Ortaklıklarına 
nazaran daha kısa 

süreli ve daha düşük 
bütçelidir.

Daha basit koşullarla 
Programa ilk kez 

başvuracaklar için 
kolaylıklar sağlamaktadır. 

KA210-SCH Projeleri



KA210-SCH Projeleri ile yararlanıcılar;

İşbirliği ağları 
oluşturma,

Uluslararası 
kapasitelerini 

artırma, 

Yenilikçi fikir, 
uygulama ve 
yöntemleri     
paylaşma 

fırsatı 
bulacaktır. 



KA210-SCH projelerine kimler başvurabilir?

Bir AB üyesi devlette veya
programla ilişkili üçüncü

ülkede yerleşik olmak
şartıyla eğitim, öğretim, 

gençlik, spor ve diğer
sosyo-ekonomik

sektörlerden tüzel kişiliğe
sahip kamu ya da özel tüm
kurum/kuruluşlar başvuru

yapabilir.

Ortaklık yapısı başvuru 
aşamasında belirlenmiş 

olmalıdır ve en az 2 farklı 
Program Ülkesinden en az 

2 kurum/kuruluş 
içermelidir.



KA210-SCH projelerine kimler katılabilir?

Projede yer alan kurumlardaki okul eğitimi alanında 
çalışanlar, okul öğrencileri, profesyoneller, eğitimciler, 
katılabilir. 

Katılımcıların, ilgili kurumda çalışıyor ya da öğrenim 
görüyor olmaları gerekmektedir. 



Başvuru - I
Ortaklık bünyesindeki tüm kurum/kuruluşlar adına koordinatör kurum tarafından 
başvuru sunulur.

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

En az 2 farklı Program Ülkesinden en az 2 kurum/kuruluş içermelidir

Aynı teklif çağrısı döneminde aynı ortaklarla sadece bir başvuru yapılabilir.

Tüm ortaklar Program Ülkelerinden olmalıdır.

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



Başvuru - II

Başvurular için 2 ayrı başvuru dönemi bulunmaktadır:

• 1 Eylül 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında başlayacak projeler için:

en geç 22 Mart 2023 tarihinde Brüksel saati ile 12:00:00

• 1 Ocak 2023 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında başlayacak projeler için:

en geç 4 Ekim 2023 tarihinde Brüksel saati ile 12:00:00



Hibe

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

• Proje hibesi; projenin hedefleri, önerilen faaliyetleri ve beklenen sonuçları 
başlıklarında verilen açıklamalar doğrultusunda belirlenir. 

• Proje bütçesinde planlanan faaliyetlerin listesi ve her bir faaliyete ayrılan hibe payı 
belirtilmelidir.

Hedefler Faaliyetler/Çıktılar Beklenen sonuçlar
Hedefler Faaliyetler/Çıktılar Beklenen sonuçlar



Örnek

Amaç

• Farklı ülkeler 
arasında dil 
öğretiminde 
uygulama 
değişiminin 
desteklenmesi

Faaliyet

• Öğretmenler 
arasında iyi 
uygulamaların 
değişimi için 
atölye 
çalışması

Beklenen Sonuç

• Atölyeye en az 
dört farklı 
ülkeden 40 
öğretmenin 
katılım 
sağlaması



Götürü Usülü(Lump Sum)

• Projelerini planlarken, başvuran kuruluşların - proje ortaklarıyla birlikte -

ihtiyaç ve hedeflerine dayalı olarak, üstlenmek istedikleri faaliyetlere ve elde

etmek istedikleri sonuçlara göre projelerinin maliyetlerini karşılamak için

daha uygun gördükleri bu 2 miktar arasından bir tanesini seçmeleri

gerekecektir.

• Proje, hibeye hak kazanırsa; talep edilen bu toplu miktar toplam hibe tutarı

olur.

• Teklifler, başvuru sahiplerinin talep ettiği götürü miktarı(lump sum) ile

gerçekleştirmeyi taahhüt ettikleri faaliyetleri açıklamalı; ekonomi, verimlilik

ve etkinlik ilkelerini karşılamalıdır.



Başvuruda Hibe Miktarı Seçimi

• İki miktar arasında şüphe olması durumunda, başvuru sahipleri: 

 Benzer sonuçlara ulaşmanın uygun maliyetli(cost-effective) yollarını
bularak veya proje faaliyetlerinin sayısını/ölçeğini bütçeye uyarlayarak
projenin maliyetini düşürebilir, 

 Faaliyetleriyle daha fazla katılımcıya ulaşmayı hedefleyerek, faaliyetlerin
sayısını arttırarak veya ek proje çıktıları üreterek projelerinin ölçeğini
yükseltebilirler. 

• Önerilen proje faaliyetlerinin sayısı, kapsamı ve kompleks oluşu talep edilen
miktarla mütenasipliği; proje hedeflerine uygunlukları ile birlikte, yukarıda
açıklanan değerlendirme kriterleri doğrultusunda kalite değerlendirmesinin
önemli unsurları olacaktır.



Eş Finansman

 Fonların verimli bir şekilde kullanılması ve eş
finansman ilkesine saygı gösterilmesi sağlanırken,
ihtiyaçların diğer finansman kaynaklarıyla
tamamlanması beklenmektedir.

Bu nedenle bütçenin beklenen toplam maliyeti, talep
edilen sabit götürü miktardan daha yüksek olacaktır.



Hibe Kriterleri

İlgililik (30 puan)

-dahil etme ve çeşitlilik önceliğinin ele alınması öncelikli 
değerlendirilir

Proje Tasarımının ve Uygulamanın Kalitesi (30 puan)

Ortaklığın ve İşbirliği Düzenlemelerinin Kalitesi (20 puan)

Etki (20 Puan)

• Toplam 100 puan üzerinden en az 60 puan
• Her kriterden ilgili azami puanın en az yarısı kadar puan
• Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En 

yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir.



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/index/organisations/register-my-organisation
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-10158332-fkmnKxrsEeoKxPHPjxubNUERWzqrb2oX2NVmzMb9ErwJ73bFHSeqc1zQC1tJ4DLCgXCJ8mfYYMqECh5lsCKTR5W-yntOf97TTHqpWj1k3JizzhW-Av59Xibkqf6Z9MolANdX3jM7EpIYzUzubs9jvguRux5Nndohmy3zT4FZbitCcPIhMgKCzuJgS8bbVvj9FGMG1dS


Faydalı Link ve Dokümanlar

• Program Rehberi

• Çevrimiçi Başvuru Formları

• KA2 Götürü Usulü Hibe Modeli El Kitabı

Ortak bulmak için önerilen araçlar:

• European School Education Platform | ESEP (europa.eu)

• Erasmus+ Project Results Platform

https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/teklif-cagrilari/
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://www.ua.gov.tr/media/oh0h5ckn/handbook-on-ka2-lump-sum-2023-for-publication-final.pdf
https://school-education.ec.europa.eu/en
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



