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Yenilikçilik İçin İttifaklar

YENİ BECERİLER
YENİ MÜFREDAT

İŞBİRLİĞİ

GİRİŞİMCİLİK

BECERİ KAZANDIRMA

İNSİYATİF

YENİLİKÇİLİK
YEŞİL BECERİLER

DİJİTAL BECERİLER

Kuruluşunuz mesleki eğitim ve yükseköğretim 
sektörlerinde, yenilik, yeni beceriler ve girişimcilik 
anlayışını artıracak bir ortaklık kurma ile ilgileniyor ise 
AB ve ötesinde ortaklar bulup Yenilikçilik İçin 
İttifaklar projelerine başvuru yapmak tam da size 
göre! 

Yenilikçilik İçin İttifaklar projeleri Erasmus+ tarafından 
yükseköğretimde, temel ve sürekli mesleki eğitimde ve işletmeler 
ve araştırmalar dâhil olmak üzere daha kapsamlı sosyo-ekonomik 
çevrelerde, işbirliği ve bilgi akışı aracılığıyla, yeniliği artırmak 
amacıyla yeni oluşturulan projelerdir. 

Bu proje türü ile gençlerin ve yetişkinlerin iklim değişikliği, hızlı 
dijitalleşme, değişen nüfus özellikleri, yapay zekâ gibi toplumsal 
zorlukların üstesinden gelmeleri ve son derece yenilikçi ve daha 
dayanıklı bir topluma aktif olarak katkıda bulunmaları için ihtiyaç 
duydukları becerilerin sunulması hedeflenmektedir.  

Yenilikçilik İçin İttifaklar kapsamındaki aşağıdaki LOT’lardan 
bir veya birkaçına başvuru yaparak Avrupa’da yeniliği artırmaya siz 
de katkıda bulunabilirsiniz:

Eğitim ve İşletmeler için İttifaklar: 

Eğitim ve İşletmeler için İttifaklar, işletmeleri ve mesleki eğitim ve 
yükseköğretim sağlayıcılarını bir veya birden fazla farklı ekonomik 
sektörlerdeki ortaklıklarda birlikte çalışmak üzere bir araya getiren 
ulusötesi, yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir. Bu projeler, mesleki 
eğitim ve yükseköğretim alanları ile aynı anda ilgili olabilecekleri gibi, 
bahsi geçen bu eğitim alanlarından yalnızca birine de odaklanabilirler. 
LOT1 projeleri aşağıdaki faaliyetlerden bir veya daha fazlasını 
uygulamayı amaçlar: 

Yükseköğretim 
ve mesleki eğitim 

için etkin ve verimli 
eğitim sistemleri 

İnisiyatif alan ve 
girişimci bir zihniyet

Mesleki 
eğitim, 

yükseköğretim, 
araştırma, kamu 

sektörleri ve iş dünyası 
arasında ortaklaşa 
bilgi oluşturulması 

Kurumsal sosyal 
sorumluluk

Becerilerin ilgililiği 
ve kalitesinde 

ilerleme

Yeni, yenilikçi 
ve çok disiplinli 

öğretme ve 
öğrenme

Sektörel Beceri İttifakları (Model uygulaması)

Sektörel Beceri İttifakları (Model Uygulama), belirli bir sektörde 
veya alanda somut beceri gelişimi çözümlerine ilişkin yeni stratejik 
yaklaşımlara ve işbirliğine odaklanır. Bu girişim, sürdürülebilir 
rekabet, sosyal adalet ve dayanıklılığa ilişkin Avrupa Beceriler 
Gündeminin temel eylemi olan Beceriler Anlaşması’nı 
uygulamaktadır.

Beceriler Anlaşması, Sektörel Beceri İttifakları’nı (Model uygulaması) 
kapsamakta ve bu modele dayanmaktadır. Bu nedenle, LOT2 
altındaki ortaklıklar sektörel beceri stratejisi geliştirerek Beceriler 
Anlaşması’nın uygulanmasını desteklemektedir. Bu stratejinin; 
beceri eksiklikleri, açıkları ve uyumsuzluklarını azaltmasının yanı 
sıra, uygun nitelikte ve seviyelerde becerilerin sağlanmasında 
sistematik ve yapısal bir etkiyi sahip olması gerekmektedir. 

Eğitim programlarının tasarlanması göz önüne alındığında, proje 
önerilerinin, gelişmekte olan mesleki profillerin yanı sıra (Avrupa 
Yeterlilikler Çerçevesi- AYÇ- seviyeleri 3-5 arası ve 6-8 arasını 
kapsayan), çalışma çağındaki kişilerin acil beceri ihtiyaçlarına da 
odaklanmaları gerekmektedir. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
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LOT 2: Sektörel Beceri İttifakları (Model uygulaması) 
projelerinde aşağıdaki ana faaliyetler uygulanmalıdır:

Sektörel Beceri İttifaklarına yönelik stratejik yaklaşım

Avrupa’da sektör çapında kabul görmüş “ana” mesleki 
problemler, müfredat ve eğitim programları

Proje çıktılarının artarak yaygınlaştırılmasına yönelik 
uzun vadeli eylem planı 

Sektörel Beceri İttifakları (Model uygulaması) projelerine başvurular 
aşağıdaki 14 endüstriyel ekosistemden birine odaklanmalıdır: (Her bir 
endüstriyel ekosistem başına yalnızca bir başvuru fonlanacaktır.) 

* Eşitlik değerlendirmesi uyarınca, devam eden bir Model Ortaklığı tarafından 

Turizm Yaratıcı ve Kültürel endüstriler

Havacılık ve 
Savunma Tekstil Elektronik

Hareketlilik-Ulaşım-Otomotiv Düşük karbonlu enerji yoğun 
endüstri

Yenilenebilir 
enerji Tarım-Gıda Sağlık Dijital

İnşaat Perakende Yakınlık ve 
Sosyal Ekonomi

kapsanmayan bir ekosistemi kapsayan başvuru daha ilgili olarak değerlendirilecektir. 
Önceki Modelleri Erasmus+ Proje Sonuçlarının Platformunda bulabilirsiniz. 

LOT 1 ve LOT 2’deki proje önerilerinin aşağıdaki konuları 
içermeleri gerekmektedir...

Dijital beceriler Yeşil beceriler

İlgili olması halinde, AB çapındaki araçlar (Avrupa 
Yeterlilikler Çerçevesi-AYÇ-, ESCO, Europass, EQAVET, ESG)

Kimler İttifaklarda yer alabilir?
AB Üye Ülkesi veya Program ile ilişkili üçüncü ülkede kurulmuş 
olan ve bu çağrıya ait Erasmus+ Program Rehberinin Uygunluk 
Kriteri bölümünde listelenen özel veya kamu kurum/kuruluşları tam 
ortak, ilgili kuruluş veya bağlı ortak olarak katılabilir. 

Tam ortaklardan biri koordinatör kurum olacaktır ve Erasmus+ 
hibesine bu kuruluş başvuru yapacaktır. Bu kurum bir AB Üye 
Ülkesinde yasal olarak kurulmuş olmalıdır.

İttifak yapıları: 

Eğitim ve İşletmeler için İttifaklar: 

 ≥3 iş piyasası aktörü*

 ≥3 eğitim ve öğretim sağlayıcısı (Mesleki eğitim ve yükseköğretim)

En az 8 tam ortak

En az 4 AB Üye Ülkesi ve programla ilişkili üçüncü ülkeler 

Sektörel Beceri İttifakları (Model uygulaması):

En az 12 tam ortak

 ≥5 iş piyasası aktörü*

 ≥5 eğitim ve öğretim sağlayıcısı (mesleki eğitim ve yükseköğretim)

En az 8 AB Üye Ülkesi ve programla ilişkili üçüncü ülkeler 

* İş piyasası aktörleri, işletmeler, şirketler veya odalar, sendikalar, birlikler gibi aracılık 

görevi üstlenen temsilci kurumlardır.

LOT1 ve LOT2 ortaklıklarında en az bir yükseköğretim 
kurumu ve en az bir mesleki eğitim sağlayıcısı tam ortak 
olarak bulunmalıdır. 

2022 yılı fon miktarı nedir?
Proje başına azami 

AB hibe tutarı Süre

1 Milyon Avro 2 yıl

1,5 Milyon Avro 3 yıl

4 Milyon Avro 2 yıl

Son başvuru tarihi: 15 Eylül 2022 – 17:00 (Brüksel 
saati ile)

Daha fazla bilgi için: Erasmus+ Program Rehberi

Başvuru işlemi hakkında daha fazla bilgi için:      https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Başvuru adresi:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

Sorularınız için:  EACEA-EPLUS-ALLIANCES@ec.europa.eu. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
mailto: EACEA-EPLUS-ALLIANCES@ec.europa.eu.

