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Detaylı bilgi için:Merkezi Proje 
Nedir?
Erasmus+ Programı, yurt dışında eğitim, öğretim, staj, 
profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik 
aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini destekleyen 
AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe 
programıdır. 

Avrupa Dayanışma Programı gençlerin kendi ülkelerinde 
veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde 
gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde 
bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları 
karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.

Programlarda ülke merkezli ve merkezi olmak üzere farklı 
faaliyetler yer almaktadır. 
• Merkezi projeler, merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa 

Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (European Education 
and Culture Executive Agency, EACEA) tarafından 
yürütülür.

• Bu çerçevede, merkezi projelerin başvuruları Avrupa 
Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapılırken, ülke merkezli 
başvurular AB üyesi ya da programla ilişkili üçüncü 
ülkelerde bulunan ulusal ajanslara yapılmaktadır.
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Mesleki Eğitim 
Alanında Kapasite 
Geliştirme
Sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma bağlamında 
Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerdeki 
gelişmeleri destekler.  Bu ülkelerdeki mesleki 
eğitim kurumlarının ve sistemlerinin uygunluğunu, 
erişilebilirliğini ve yanıt verebilirliğini güçlendirmeyi 
amaçlar.

Mesleki Eğitim 
Mükemmeliyet 
Merkezleri
Bu faaliyet, 
• mesleki ve teknik eğitim ve öğretim sağlayıcıları,
• işverenler, 
• araştırma merkezleri, 
• kalkınma ajansları 
• istihdam merkezleri 

gibi çok çeşitli yerel ortakları bir araya getirip, ağların 
kademeli olarak kurulmasını ve geliştirilmesini 
destekler. Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri diğer 
ülkelerdeki merkezlerle çalışarak girişimci faaliyetleri 
ve yenilikçiliği desteklemeyi, şirketler (özellikle 
KOBİ’ler) için bilgi ve yenilik merkezleri olarak hareket 
etmeyi hedefler.

İleriye Yönelik 
Projeler
Bu eylem, sektörler içinde veya sektörler ve disiplinler 
arasında eğitim ve öğretimin farklı alanlarında 
yenilikçiliği, katılımı ve sosyal girişimciliği teşvik 
etmeyi amaçlamaktadır. İleriye Yönelik Projeler, 
yaygınlaştırma potansiyeline sahip yenilikçi (politika) 
yaklaşımları belirlemeyi, geliştirmeyi, test etmeyi ve/
veya değerlendirmeyi, böylece eğitim ve öğretim 
sistemlerini iyileştirmeyi amaçlayan büyük ölçekli 
projelerdir. İleriye Yönelik Projeler, Lot 1, Lot 2 ve Lot 
3 olmak üzere üç ana faaliyetten oluşmaktadır. 

• Lot 1 kapsamındaki projeler, farklı eğitim sektörleri 
arasında dijital eğitime yöneliktir. 

• Lot 2 kapsamındaki projeler, mesleki eğitim ve 
öğretim sektörüne yöneliktir. 

• Lot 3 kapsamındaki projeler ise yetişkin eğitimi 
sektörüne yöneliktir.

Yenilikçilik İçin 
İttifaklar
Yenilikçilik İçin İttifaklar, mesleki eğitim sağlayıcıları, 
yükseköğretim kurumları ve işletmeler gibi mesleki 
eğitimin tüm paydaşlarını bir araya getirerek 
yenilikçiliği teşvik etmeyi; müfredat geliştirerek 
emek piyasası ve eğitim kurumları arasındaki beceri 
uyumsuzluklarını gidermek için yeni mesleki beceriler 
sağlamayı amaçlar. Bu eylem, Lot 1 ve Lot 2 olmak 
üzere iki ana faaliyetten oluşmaktadır. Lot 1 faaliyeti; 
yükseköğretim, mesleki eğitim ve piyasa aktörleri 
arasında iş birliğini hedeflerken, Lot 2 faaliyeti 
kapsamındaki projeler Program Rehberinde belirtilen 
• Mobilite-Ulaşım-Otomotiv
• Tekstil
• Yenilenebilir Enerji
• Elektronik
• Perakende
• İnşaat
• Havacılık ve Savunma
• Düşük-Karbon Enerji Yoğun Endüstriler
• Turizm
• Tarım-Gıda
• Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler  
• Dijital
• Sosyal Ekonomi
• Sağlık
başlıklarındaki 14 ekosistemden birini seçerek ilgili 
ekosistemde mesleki ve teknik beceriler konusunda 
uzun soluklu stratejik yaklaşım geliştirme amacını 
taşımaktadır.


