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Yeni Dönem Erasmus+ Programı 

•2021-2027

•Yeni öncelikler

•Yeni faaliyetler



• bilgi, iletişim ve 
teknoloji araçlarının
etkin kullanımı, 

• sanal öğrenme ve 
sanal işbirliği

2021-2027 Erasmus+ Programı – Öncelikler ve 
Özellikler*

• kaynakları koruma, 
• enerji kullanımını

azaltma,
• sürdürülebilir ulaşım

yollarını tercih etme
• Yeşil Mutabakat 

Eylem Planı

• Dahil Etme ve 
Çeşitlilik Stratejisi 
(Inclusion and
Diversity Strategy)

• Tüm alanlarda eşit
fırsatlar ve erişim

• ortak ülkelerin 
katılımı

*diğer öncelik ve özellikler için 2021 yılı Erasmus+ Program Rehberi incelenmelidir.

• Eğitim ve işgücü 
piyasası arasındaki 
geçişin 
kolaylaştırılması

• AB Tanınma Araçları:
•EQF, EQAVET, 

Europass…



Erasmus+ 2021-2027
ERASMUS+

Ana Eylemler

KA1

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

KA2

Kurum ve Kuruluşlar 
Arasında İşbirliği

İşbirliği için Ortaklıklar
Mükemmeliyet için 

Ortaklıklar

Mesleki Eğitim 
Mükemmeliyet 

Merkezleri (CoVE)

Öğretmen 
Akademileri

Erasmus Mundus

Yenilikçilik için 
Ortaklıklar

Yenilikçilik için 
İttifaklar 

(Alliances for
Innovation)

İleriye Dönük Ortaklıklar 
(Forward Looking

Partnerships (2022))

KA3

Politika Geliştirme ve İşbirliği

Jean Monnet



Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar

• Politika
Öncelikleri

• Amaç ve Kapsam

• Uygun Faaliyetler

• Bütçe

• Başvuru



Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- POLİTİKA ÖNCELİKLERİ

2025 Avrupa Eğitim Alanı hedefleri

European Education Area (europa.eu)

2025’e kadar öğrenme, eğitim ve araştırma yapmanın sınırlarla engellenmediği, 

okumak, öğrenmek veya çalışmak için 

bir diğer Üye Devlette zaman geçirmenin norm olduğu bir Avrupa

• Diplomaların karşılıklı tanınması 

• Müfredat hazırlanmasında daha fazla işbirliği eğitim sistemlerinin günümüz dünyasında şart olan 

tüm bilgi, beceri ve yeterlikleri içermesini sağlamak için önerilerde bulunmak

• Hayatboyu öğrenmeyi desteklemek 

• Eğitimde inovasyonun ve dijital becerilerin anakımlaştırılması

– (Dijital Eğitim Eylem Planı: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-

action-plan_en ) 

• Avrupa üniversiteler ağı

• Eğitime yatırım

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en


Beceriler ve Yetkinlikler (Skills and Qualifications)

Skills and qualifications - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=en


2025 yılı hedefleri

Pact for Skills

Avrupa Beceriler Gündemi (European Skills Agenda) 
Skills and qualifications - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=en




•12•2-8

•9-11
•BECERİLER İÇİN 
ANLAŞMA                       
(PACT for SKILLS)                          
(Endüstri Ekosistemlerinde 
mevcut becerilerin 
geliştirilmesi için eğitim 
verme)

Güçbirliği
Hayatboyu
Öğrenme 
Araçları

Yatırım 
Yapma 

Beceri 
Geliştirme





Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- AMAÇ

 Avrupa’nın yenilikçilik kapasitesini artırmak
• yükseköğretim, temel ve sürekli mesleki eğitim, işletmeler ve araştırma

kurum/kuruluşları
• bilgi akışı

 inisiyatif duygusunun ve girişimci anlayışın* gelişimini desteklemek
• yükseköğretim ve mesleki eğitim için yeni müfredat tasarlamak
• sosyal girişimcilik dahil

 yeni beceriler geliştirmek

 beceri uyumsuzluklarına odaklanmak

*İnisiyatif Duygusu ve Girişimci Anlayış (sense of initiative and entrepreneurial mind-sets): Planlama ve
yönetme yeteneğinin yanı sıra yaratıcılık, yenilik ve risk alma yoluyla fikirleri eyleme dönüştürme yeteneği



Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- KAPSAM

 bilgi gelişimine* (knowledge development) uyarlanabilir nitelikte; birbiriyle 

uyumlu ve kapsamlı, sektörel veya sektörler arası faaliyetler

*Bilgi Gelişimi; bilginin üretilmesi (örn. ARGE), dışarıdan edinilmesi (örn. güçbirlikleri), saklanması, 

yaygınlaştırılması, kullanılması ve değerlendirilmesi süreçlerini kapsar.

 yenilikçiliği güçlendirmek için dijital becerilere odaklanmak,

 yeşil becerileri de kapsayan mesleki eğitim programlarıyla Döngüsel ve 

daha yeşil bir ekonomiye geçişi desteklemek



Girişimler ve Eğitim 
için İttifaklar                            

(Alliances for
Education and
Enterprises)

LOT1
Becerilere İlişkin 
Sektörel İşbirliği 
İttifakları-Model 
Projeler

(Alliances for Sectoral
Cooperation on Skills-
implementing the
Blueprint)

LOT2

Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- YAPI



Başvuru Sahibi (Applicant): Zorunlu

• Diğer ortaklar adına başvuruyu yapan katılımcı ortak

Tam Ortaklar (Full Partners): Zorunlu

• Projenin tamamlanmasına aktif olarak katkı sunan katılımcı ortaklar

Bağlı Ortaklar (Affiliated Entities): Opsiyonel

• Projenin hedeflerine ulaşmasına ve faaliyetlerinin gerçekleşmesine katkı sunan

kurum/kuruluşlar

• Ortaklık kompozisyonundaki minimum sayılara dahil olmazlar; ancak bütçeden

pay alabilirler. Bu sebeple bütçe tablolarında gösterilirler.

İlgili Ortaklar (Associated Partners): Opsiyonel

• Projenin faaliyetlerinin gerçekleşmesine katkı sunan kurum/kuruluşlar

• Ortaklık kompozisyonundaki minimum sayılara dahil olmazlar ve bütçeden pay

almazlar. Bu sebeple bütçe tablolarında listelenmezler.

Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- ORTAKLARIN ROLLERİ



BAŞVURU SAHİBİ

• PROGRAM ÜYESİ 
ÜLKELER

• 27 AB Üyesi Ülke

• Türkiye

• Kuzey Makedonya

• Sırbistan

• İzlanda

• Norveç

• Lihtenştayn

ORTAKLAR

• ERASMUS+ PROGRAM 
ÜYESİ ÜLKELER VE ORTAK 
ÜLKELER

• Erasmus+ Program 
Rehberi (2021), Sayfa: 33

Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- GEÇERLİ ORTAKLAR



Girişimler ve Eğitim için İttifaklarLOT1
• yükseköğretim kurumları, mesleki eğitim sağlayıcıları, işletmeler

• bir veya birkaç ekonomik sektör

• GİRİŞİMCİLİK ve BECERİ GELİŞTİRİLMESİ

• yükseköğretim veya mesleki eğitim konusunda (EĞİTİM)

• yükseköğretim, mesleki eğitim, kamu ve özel sektör arasında bilgi üretimini ve akışını 
kolaylaştırmak

• GİRİŞİM=Kâr amacı güden ve gütmeyen kuruluşlar 

Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- LOT1



• Başvuru sahibi Program Üyesi* ülkelerde yerleşik olmalı

• Program Üyesi ve Ortak** ülkelerden kamu veya özel tüzel kişiler ortak, bağlı 

kuruluş veya ilgili ortak olabilir

• en az 4 Program Üyesi ülkeden minimum 8 ortak (full partner)

• en az 3 girişim (veya firma veya odalar, sendikalar gibi temsilci kuruluşlar) VE 3 

eğitim sağlayıcı (Mesleki Eğitim veya Yükseköğretim) ortak (full partner)

• en az 1 mesleki eğitim sağlayıcı kurum VE 1 yükseköğretim kurumu ortak (full

partner)

*Program Üyesi ülkeler: 27 AB Üyesi ülke, Türkiye, Kuzey Makedonya, Sırbistan, İzlanda, Norveç, Lihtenştayn

**Ortak ülkeler: 2021 Erasmus+ Program Rehberi, 33. sayfa 

Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- LOT1-ORTAKLIK YAPISI

4 
program üyesi ülke

8 
tam ortak

3 işgücü piyasası aktörü
+

3 eğitim sağlayıcı

1 yükseköğretim kurumu
+

1 mesleki eğitim sağlayıcı

LOT1



Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- LOT1- ORTAKLIKTA YER ALABİLECEK KURULUŞLAR

• Yükseköğretim Kurumları (PROGRAM ÜYELERİNDEKİLERİN GEÇERLİ ECHE SAHİBİ OLMALARI GEREKİR)

• VET sağlayıcıları

• VET sağlayıcılarının ağları

• Küçük ve orta ölçekli veya büyük işletmeler (sosyal girişimler dahil)

• Araştırma enstitüleri

• Sivil toplum kuruluşları

• Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde kamu kurumları

• Eğitim, öğretim ve gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşlar

• Eğitim, öğretim veya gençlik kuruluşlarını veya işletmelerini temsil eden aracılar

• Akreditasyon, belgelendirme, tanıma veya yeterlilik kuruluşları

• Ticaret, sanayi veya çalışma odaları, zanaat odaları

• Avrupa’da veya ülke çapındaki sosyal ortaklar

• Uzun süreli bakım dahil hastaneler veya diğer bakım kurumları

• Bölgesel veya ulusal düzeyde eğitim, öğretim veya istihdamdan sorumlu makamlar

• İstihdam hizmetleri sunan kurumlar

• Ulusal istatistik ofisleri

• Ekonomik kalkınma ajansları

• Sektörel veya profesyonel dernekler

• Beceriler alanında çalışan sektörel birlikler

• Kariyer rehberliği, profesyonel danışmanlık, bilgi hizmetleri ve istihdam hizmetleri sağlayan kuruluşlar



•Yenilikçiliği Güçlendirmek

Yeni öğretim metotları geliştirmek (multidisipliner program, öğrenci merkezli ve gerçek sorunlara

dayalı öğretim teknikleri… gibi)

Şirketlerdeki sürekli eğitim programlarını geliştirmek ve denemek

• İnisiyatif Duygusu ve Girişimci Anlayış Becerileri Geliştirmek

Yeni hizmet, ürün, prototip, startup gibi sonuçlara ulaştıracak yeni öğrenme fırsatları geliştirmek,

uygulamak

•Yükseköğretim, Mesleki Eğitim, Girişimler ve Araştırma Kuruluşları arasında Bilgi

Akışını Sağlamak

 Karşılıklı güven, tanınma ve belgelendirme yollarıyla kapsayıcı ve birbiriyle bağlantılı bilgi akış

yolları tanımlamak

Girişimlerde, programa tamamen dahil edilmiş, belgelendirilmiş ve tanınmış çıraklık faaliyetleri,

öğrenci ve personel değişimleri, veri analizleri

•Piyasanın Dayanıklılıkla İlgili İhtiyaçları ve Gelişmekte Olan Meslekleri Belirlemek

Toplumsal sorunları çözmek için kamusal alanda ihtiyaç duyulan becerilerin belirlenmesi (ör. iklim

değişikliği, sağlık) ve dayanıklılığı teşvik etmek,

Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- LOT1 - UYGUN FAALİYETLER



Becerilere İlişkin Sektörel İşbirliği İttifakları 
(Model Projeler)LOT2

• SEKTÖREL BECERİ GELİŞTİRME

• Beceri eksiklikleri, boşlukları  uyumsuzlukları ile mücadele (beceri arz ve talep uyumunu 
artırma) (Avrupa için Yeni Endüstri Stratejileri Belgesi)

• uluslararası eğitim öğretim programlarının, öğretim tekniklerinin tasarlanması ve eğitimlerin 
verilmesi

• yükseköğretim, mesleki eğitim kurumları ve işgücü piyasasından kurumlar (karar vericiler, 
belgelendirme kuruluşları ve sektörel birliklerin ortaklıkta olması tercih edilir)

• 14 endüstriyel ekosistemden biri

• Devam eden 21 model projenin işlediği ekosistemlerden birinde ise, bu projeden farklı 
konular ve alanları işlemeli ( Blueprint for sectoral cooperation on skills - Employment, Social
Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu) )

Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- LOT2

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=en


• Başvuru sahibi Program Üyesi ülkelerde yerleşik olmalı

• Program ve Ortak üyesi ülkelerden kamu veya özel tüzel kişiler ortak, bağlı kuruluş 

veya ilgili ortak olabilir

• en az 8 Program Üyesi ülkeden minimum 12 ortak (full partner)

• en az 5 işgücü piyasası aktörü  (girişimler, şirketler veya odalar, sendikalar gibi 

temsilci kuruluşlar) VE 5 eğitim sağlayıcı (Mesleki Eğitim veya Yükseköğretim) ortak 

(full partner)

• en az 1 mesleki eğitim sağlayıcı kurum VE bir yükseköğretim kurumu ortak (full

partner)

Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- LOT2-ORTAKLIK YAPISI

8 
program üyesi ülke

12
tam ortak

5 işgücü piyasası aktörü
+

5 eğitim sağlayıcı

1 yükseköğretim kurumu
+

1 mesleki eğitim sağlayıcı

LOT2



Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- LOT1- ORTAKLIKTA YER ALABİLECEK KURULUŞLAR

• Yükseköğretim Kurumları (PROGRAM ÜYELERİNDEKİLERİN GEÇERLİ ECHE SAHİBİ OLMALARI GEREKİR)

• VET sağlayıcıları

• VET sağlayıcılarının ağları

• Küçük ve orta ölçekli veya büyük işletmeler (sosyal girişimler dahil)

• Araştırma enstitüleri

• Sivil toplum kuruluşları

• Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde kamu kurumları

• Eğitim, öğretim ve gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşlar

• Eğitim, öğretim veya gençlik kuruluşlarını veya işletmelerini temsil eden aracılar

• Akreditasyon, belgelendirme, tanıma veya yeterlilik kuruluşları

• Ticaret, sanayi veya çalışma odaları, zanaat odaları

• Avrupa’da veya ülke çapındaki sosyal ortaklar

• Uzun süreli bakım dahil hastaneler veya diğer bakım kurumları

• Bölgesel veya ulusal düzeyde eğitim, öğretim veya istihdamdan sorumlu makamlar

• İstihdam hizmetleri sunan kurumlar

• Ulusal istatistik ofisleri

• Ekonomik kalkınma ajansları

• Sektörel veya profesyonel dernekler

• Beceriler alanında çalışan sektörel birlikler

• Kariyer rehberliği, profesyonel danışmanlık, bilgi hizmetleri ve istihdam hizmetleri sağlayan kuruluşlar



Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- LOT2- KAPSAMDAKİ 14 EKOSİSTEM

1. Turizm

2. Hareketlilik-Taşımacılık-Otomotiv

3. Havacılık ve Savunma

4. İnşaat

5. Gıda-Tarım

6. Düşük Karbon Enerji Yoğun Sektörler

7. Tekstil

8. Yaratıcılık ve Kültürel Endüstriler

9. Dijital

10. Yenilenebilir Enerji

11. Elektronik

12. Perakende

13. Sosyal Ekonomi

14. Sağlık



•Sektörel İşbirliklerine Yönelik Stratejik bir Yaklaşım Geliştirmek

Sosyal ortakların, eğitim sağlayıcılarının, kamunun ve sanayideki anahtar paydaşlar arasında;

ayrıca mikro ve büyük ölçekli şirketler ile SME’ler arasında sürüdürülebilir bir işbirliği mekanizması

oluşturmak

Verili ekosistemdeki yeni beceriler edindirme ve mevcut becerileri geliştirme desteklerinin bir

haritasını çıkarma ve bu sistemlerden hangilerinin bir üst modele geçirileceğini bularak diğer

firmalara da yaygınlaştırma

•Sektör Çapında Uzlaşılmış Temel Eğitim Programlarını Tasarlama

 İlk yıl için: Verili endüstri ekosistemindeki mesleklerde Covid19 krizinden kaynaklanan ve yeşil ve

dijital dönüşüm için gerekli olan beceri ihtiyaçlarının belirlenmesi

Devam eden yıllarda: Gelişmekte olan meslekler için eğitim programları geliştirilmesi

•Temel Eğitim Programlarının Uygulanması

 Farklı hedef gruplara uyarlanmış eğitimlerin verilmesiyle ilgili metodoloji geliştirme (karma

öğrenme, simülatörler, yapay zeka kullanımı, artırılmış gerçeklik…gibi yenilikçi yolları kullanarak)

•Proje Kapanışından Sonra Proje Sonuçlarının Genişletilerek Yaygınlaştırılması ve

Kullanılması ile ilgili uzun dönemli Eylem Planları Yapmak

Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar - LOT2 - UYGUN FAALİYETLER



Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- ÖRNEK PROJELER

2021-2027

YENİLİKÇİLİK İÇİN İTTİFAKLAR

Bilgi Ortaklıkları 
(Knowledge 

Alliances)

Sektörel Beceri 
Ortaklıkları 

(Sector Skills
Alliances)

Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

İlgililik (min13 / 25)

•AB mevzuatıyla 
bağlantı

•Tutarlılık

•Amaç

•Yenilikçilik

•Avrupa katma değeri

•Ortakların eğitim 
sektörünü temsiliyeti

•Önerinin, dijital 
becerileri ve yeşil 
becerileri işlemesi

•LOT1-Dayanıklılık 
Becerileri (Ayakta 
Kalma)

•LOT2-Ortakların ilgili 
sektörü temsiliyeti

Tasarım ve Uygulama 
(min16 / 30)

•Uyum

•Yapı

•Metodoloji

•Yönetim

•İş planı

•Yeterliklerin 
tanınması ve 
onaylanması için 
düzenlemeler

•Bütçe

•Mali kontrol

Ortaklığın Kalitesi ve 
İşbirliği Düzenlemeleri 

(min13 / 25)

•Ortaklık yapısı

•Ortakların katkısı

•İşbölümü

•Ortakların yönetimi

•Ortaklara katkı

•Ortak Ülkeler

Etki (min11 / 20)

•Çıktıların kullanılması 
ve yaygınlaştırılması

•Etki

•Açık erişim

•Sürdürülebilirlik

*Toplamda en az 70 puan



LOT1:

• 30 Milyon Avro toplam bütçe

• maks hibe/proje:  

–1 Milyon Avro (2 yıllık projeler)

–1.5 Milyon Avro (3 yıllık projeler)

LOT2: 

• 31 Milyon Avro toplam bütçe

• maks hibe/proje:  

–4 Milyon Avro (4 yıllık projeler)

Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- BÜTÇE



 Her iki LOT için de GÖTÜRÜ usulde hibe:

Projenin başarısı, doğrudan tamamlanan çıktılar üzerinden değerlendirilecek. 

Proje önerisinde ölçülebilir hedefler koymasına odaklanılmalı 

 Geçerli Harcamalar:

Personel giderleri

Seyahat Giderleri

Harcırahlar

Ekipman giderleri

Taşeronluk ve diğer giderler (baskı, yaygınlaştırma, tercüme…gibi)

Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- BÜTÇE



Son başvuru : 7 Eylül 2021 (17:00, BSİ)

Başvuru : Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (European 

Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Bilgi ve Formlar : Funding & tenders (europa.eu) (FTOP)

Örnekler : Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu (ve ua.gov.tr) 

(Knowledge Alliances, Sector Skills Alliances projeleri)

Call ID-Lot1 : ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP

Call ID-Lot2 : ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT

Destek : EACEA-EPLUS-ALLIANCES@ec.europa.eu

Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar- BAŞVURU

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
mailto:EACEA-EPLUS-ALLIANCES@ec.europa.eu


Funding and Tenders Opportunities (FTOP)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home







Başvuru Formu

eForm (Part A):

Katılımcılar, irtibat kişileri, program 

öncelikleri ve talep edilen bütçeye 
ilişkin GENEL KÜNYE 

(Part B):

Teknik tanım ve proje teklifinin

tahmini bütçesi

(Part C):

EQF seviyelerinin seçimi, 

ortaklık yapısı, seçilen 

endüstriyel ekosistem (LOT2)








