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GENÇLİK ALANINDA ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

 Gençler ve gençlik çalışanları için non-formal ve informal öğrenim
fırsatları sağlar,

 Bu sayede gençlerin kişisel ve sosyo eğitimsel gelişimine katkı
sağlayan temel becerileri kazanmalarına yardımcı olur,

 Topluma aktif katılımlarını teşvik eder,
 İstihdamlarına katkı sağlar,
 Gençlik çalışanlarının mesleki gelişimiyle alakalı alanlarda

becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.
 Yeni kurumsal uygulamaların gelişmesine ve gençlik çalışmalarının

kalitesinin artmasına yardımcı olur.



Desteklenen Faaliyetler

Mobility of young people - Youth exchanges
(Gençlerin Hareketliliği-Gençlik Değişimleri)

Mobility projects for youth workers
(Gençlik Çalışanları için Hareketlilik Projeleri)

 Youth participation activities
(Gençlik Katılım Faaliyetleri)





Başvuru Adresi: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/



GENÇLER İÇİN HAREKETLİLİK

PROJELERİ-

GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ (KA152)



Gençlik Değişimleri

 En az iki farklı ülkeden, gençler tarafından oluşturulan grupların bir
araya gelerek ,

 Kısa bir süre için ilgi duydukları bir konu hakkında, yaygın öğrenme
programlarını (atölye çalışmaları, tartışmalar, simülasyonlar, vb)
uygulayarak yeterliliklerini geliştirdikleri ,

 Bunu yaparken de Avrupa Gençlik Hedeflerinden ilham aldıkları
projelerdir.



Gençlik Değişimi Faaliyetlerinin Amaçları

 Kültürlerarası diyalog ve öğrenmeyi ve Avrupalı olma duygusunu
güçlendirmek,

 Gençlerin beceri ve tutumlarını geliştirmek,

 Avrupa değerlerini güçlendirmek ve önyargıları,klişeleri yıkmak,

 Sosyal açıdan ilgili konularda farkındalığı artırmak ve bu sayede
topluma dahiliyeti ve aktif katılımı teşvik etmek



Uygun Olmayan Faaliyetler

 Akademik çalışma ziyaretleri
 Finansal kar sağlamayı amaçlayan değişim faaliyetleri
 Turizm kapsamındaki değişim faaliyetleri
 Festivaller
 Tatil amaçlı seyahatler
 Gösteri turları
 Yetişkinler tarafından gençlere yönelik olarak düzenlenen eğitim

kursları



Genel Başvuru Kriterleri-1



Genel Başvuru Kriterleri-2



*Program Ülkeleri (AB Üyeleri)



*Program Ülkeleri (AB Üyesi Olmayan)



HİBE KALEMLERİ



1- Kurumsal Destek Hibesi

 Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ile doğrudan bağlantılı
maliyetlerin karşılandığı hibe kalemidir.

 Birim maliyete göre katılımcı sayısı (grup liderleri,
kolaylaştırıcılar ve refakatçiler hariç) üzerinden hesaplanır.

 Katılımcı başına 100 Avro’dur.



2- Seyahat Hibesi

 Refakatçiler ve kolaylaştırıcılar dahil olmak üzere katılımcıların yerleşik
oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat
masraflarının karşılandığı hibe kalemidir.

 Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan Mesafe Bandı Hesaplayıcısı
üzerinden başlangıç noktası ve faaliyetin gerçekleştiği yer arasındaki
mesafeye göre hesaplanır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 Peşpeşe farklı ülkelerde gerçekleşen (itinerant) faaliyetlerin seyahat
hibeleri hesaplanırken mesafeler hesaplanır ve toplama denk gelen band
dikkate alınır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


2- Seyahat Hibesi



3- Bireysel Destek Hibesi

 Yeme,içme, konaklama maliyetleri için kullanılan hibe
kalemidir.

 Kişi başı, günlük olarak hesaplanmaktadır.

 Grup liderleri,refakatçiler ve gerekli olması durumunda
kolaylaştırıcılar için de verilir.

 Faaliyet başlangıç tarihinden bir gün öncesi ve bitiş tarihinden
bir gün sonrası olmak üzere seyahat günlerini de kapsar.



3- Bireysel Destek Hibesi

 Bireysel destek hibesi günlük olarak
faaliyetin gerçekleştiği ülke baz alınarak
hesaplanır.



4- Dahiliyet Desteği

 İmkanı kısıtlı katılımcılar için hareketlilik faaliyetlerinin
düzenlenmesine yönelik maliyetlerin karşılandığı hibe kalemidir.

*Kurum/Kuruluşlar için dahiliyet Desteği:
• Grup liderleri, kolaylaştırıcılar ve refakatçiler hariç olarak uygulanır.
• Kişi başı 100 Avro’dur.
*Katılımcılar için dahiliyet desteği:
• İmkanı kısıtlı katılımcı ve onlarla bağlantılı refakatçi, kolaylaştırıcı ve

grup liderleri ile ilişkilimaliyetlerdir.
• Seyahat ve Bireysel destek hibe kalemlerinden hibe talep edilmediyse

gerekçelendirmek kaydıyla buradan talep edilebilir.
• Başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans

tarafından belirlenecek öncelik ve azami sayı kriterlerine göre
onaylanmalıdır.



5- Hazırlık Ziyareti Desteği

 Seyahat ve yeme-içme-konaklama dahil olmak üzere
hazırlık ziyaretinin uygulanmasıyla bağlantılı maliyetlerin
karşılandığı hibe kalemidir.

 Ev sahibi kuruluş katılımcıları hariç her bir kuruluş için 1
katılımcı fonlanabilir.

 Katılımcı başına 575 Avro’dur.
 Amaçlar ve katılımcılar başvuru sahibi tarafından

gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından
onaylanmalıdır.



6- İstisnai Masraflar Bütçe Kalem

 Vize ve vize ile bağlantılımaliyetler,
 İkamet izinleri,
 Aşımaliyetleri,
 Tıbbi rapor vb. maliyetlerin karşılandığı kalemdir.
*Başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans
tarafından onaylanmalıdır. Onaylandığı takdirde gerçekleşen
masraf üzerinden hesaplanan bir hibe kalemi olduğu için
masraflara ilişkin fatura vb. kanıtlayıcı dokümanlar final raporu
aşamasında Başkanlığımıza iletilmelidir.



GENÇLİK ÇALIŞANLARININ

HAREKETLİLİĞİ (KA153)



Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği projeleri

 Gençlik çalışanlarının profesyonel gelişimini ve dolayısıyla
gençlik çalışmalarının kalitesini, yerel, bölgesel, ulusal ve
uluslararası düzeyde ve Avrupa düzeyinde,informal ve
nonformal öğrenme deneyimleri yoluyla destekler.

 Bununla birlikte, özellikle kalite, yenilikçilik ve gençlik
çalışmalarının tanınırlığı anlamında 2019-2027 AB Gençlik
Stratejisinin hedeflerine katkı sağlamayı amaçlar.



Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği Faaliyetlerinin Amaçları

 Gençlik çalışanlarının eğitimsel ve mesleki gelişimleri için
non-formal ve informal öğrenim fırsatları sağlamak,

 AB programları ve ötesinde, gençlere yönelik proje ve
faaliyetlerin kalitesine katkı sağlayacak bir gençlik
çalışanları topluluğu oluşturmak,

 Yerel gençlik çalışmaları uygulaması geliştirmek ve
katılımcılar ve kuruluşlar için kaliteli gençlik çalışması için
kapasite geliştirmek.



Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği Projelerindeki Faaliyetler

1. Profesyonel Gelişim Faaliyetleri (PDA)
 Gençlik çalışanlarının mesleki gelişimini destekleyen ulus

ötesi öğrenim faaliyetleridir.
(Çalışma Ziyareti ve İşbaşı Eğitimi, Ortaklık ve Ağ Kurma,
Eğitim Kursları, Seminer ve Çalıştaylar)
 Her projede en az bir PDA olmalıdır.
2. Sistem Geliştirme ve Destek Faaliyetleri
 Hareketlilik projelerinin sahadaki etkisini artırmaya yönelik

tamamlayıcı faaliyetlerdir.
 Daha tecrübeli ve donanımlı yararlanıcıların yenilikçi

yöntemleri test etmesine ve ortak sorunlara cevap
vermesine olanak sağlar.

 3. Hazırlık Ziyareti



Hibe Almaya Uygun Olmayan Faaliyetler

 Akademik çalışma ziyaretleri
 Finansal kar sağlamayı amaçlayan faaliyetler
 Turizm kapsamındaki faaliyetler
 Festivaller
 Tatil amaçlı seyahatler
 Gösteri turları



Genel Başvuru Kriterleri-1



Genel Başvuru Kriterleri-2



HİBE KALEMLERİ



1- Kurumsal Destek Hibesi

 Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ile doğrudan bağlantılı
maliyetlerin karşılandığı hibe kalemidir.

 Birim maliyete göre katılımcı sayısı (refakatçiler,eğitmenler ve
kolaylaştırıcılar hariç) üzerinden hesaplanır.

 Katılımcı başına 100 Avro’dur.



2- Seyahat Hibesi

 Refakatçiler ve kolaylaştırıcılar dahil olmak üzere katılımcıların
yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için
yaptıkları seyahatmasraflarının karşılandığı hibe kalemidir.

 Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan Mesafe Bandı
Hesaplayıcısı üzerinden başlangıç noktası ve faaliyetin
gerçekleştiği yer arasındaki mesafeye göre hesaplanır.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 Peşpeşe farklı ülkelerde gerçekleşen (itinerant) faaliyetlerin
seyahat hibeleri hesaplanırken mesafeler hesaplanır ve toplama
denk gelen band dikkate alınır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


2- Seyahat Hibesi



3- Bireysel Destek Hibesi

 Yeme,içme, konaklama maliyetleri için kullanılan hibe
kalemidir.

 Kişi başı, günlük olarak hesaplanmaktadır.

 Gerekli olması durumunda refakatçiler, eğitmenler ve
kolaylaştırıcılar için de verilir.

 Faaliyet başlangıç tarihinden bir gün öncesi ve bitiş tarihinden
bir gün sonrası olmak üzere seyahat günlerini de kapsar.

*Katılımcı başına 1100 Avro’yu geçemez.



3- Bireysel Destek Hibesi

 Bireysel destek hibesi günlük olarak
faaliyetin gerçekleştiği ülke baz alınarak
hesaplanır.



4- Dahiliyet Desteği

 İmkanı kısıtlı katılımcılar için hareketlilik faaliyetlerinin
düzenlenmesine yönelik maliyetlerin karşılandığı hibe kalemidir.

*Kurum/Kuruluşlar için dahiliyet Desteği:
• Eğitmenler, kolaylaştırıcılar ve refakatçiler hariç olarak uygulanır.
• Kişi başı 100 Avro’dur.
*Katılımcılar için dahiliyet desteği:
• İmkanı kısıtlı katılımcı ve onlarla bağlantılı refakatçi, kolaylaştırıcı ve

eğitmen ile ilişkilimaliyetlerdir.
• Seyahat ve Bireysel destek hibe kalemlerinden hibe talep edilmediyse

gerekçelendirmek kaydıyla buradan talep edilebilir.
• Başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans

tarafından belirlenecek öncelik ve azami sayı kriterlerine göre
onaylanmalıdır.



5- Hazırlık Ziyareti Desteği

 Seyahat ve yeme-içme-konaklama dahil olmak üzere
hazırlık ziyaretinin uygulanmasıyla bağlantılı maliyetlerin
karşılandığı hibe kalemidir.

 Ev sahibi kuruluş katılımcıları hariç her bir kuruluş için 1
katılımcı fonlanabilir.

 Katılımcı başına 575 Avro’dur.
 Amaçlar ve katılımcılar başvuru sahibi tarafından

gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından
onaylanmalıdır.



6- Sistem Geliştirme ve Destek Falaliyetleri Hibesi

Tamamlayıcı faaliyetlerin uygulanmasıyla bağlantılı maliyetlerin
karşılandığı hibe kalemidir.
 Dolaylı maliyetler: Yararlanıcının genel yönetim giderlerinin

tamamlayıcı faaliyetlerle bağlantılı kısmını temsil eden (elektrik veya
internet faturası, bina kirası, daimi personel masrafları,vb) harcamalar
için kullanılır (tamamlayıcı faaliyetlerin uygun doğrudan maliyetlerinin
%7’sini geçmemek kaydıyla).

 Uygunmasrafların en fazla 80% lik bölümü hibelendirilir.
 İhtiyaç ve amaçlar başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve

Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır. Onaylandığı takdirde
gerçekleşen masraf üzerinden hesaplanan bir hibe kalemi olduğu için
masraflara ilişkin fatura vb. kanıtlayıcı dokümanlar final raporu
aşamasında Başkanlığımıza iletilmelidir.

 Toplam projemasraflarının en fazla %10’u bu kaleme ayrılabilir.



7- İstisnai Masraflar Bütçe Kalem

 Vize ve vize ile bağlantılımaliyetler,
 İkamet izinleri,
 Aşımaliyetleri,
 Tıbbi rapor vb. maliyetlerin karşılandığı kalemdir.
*Başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans
tarafından onaylanmalıdır. Onaylandığı takdirde gerçekleşen
masraf üzerinden hesaplanan bir hibe kalemi olduğu için
masraflara ilişkin fatura vb. kanıtlayıcı dokümanlar final raporu
aşamasında Başkanlığımıza iletilmelidir.




