ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ AΙΤΗΣΕΩΝ 2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή αιτήσεων από Ιδρύματα/Οργανισμούς και Εθνικές
Κοινοπραξίες (Consortia) Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), στα πλαίσια του
Προγράμματος Erasmus+ Κινητικότητα, «Πρόσκληση 2016».
Η απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ (VET Mobility Charter) συνιστά πιστοποίηση της
επάρκειας και της ικανότητας του Ιδρύματος/Κοινοπραξίας (Consortium) ΕΕΚ για υλοποίηση
υποδειγματικών σχεδίων, διακρατικής κινητικότητας και ενδείκνυται ιδιαίτερα για τα
Ιδρύματα και Οργανισμούς ΕΕΚ που υποβάλλουν κάθε χρόνο αιτήσεις για κινητικότητα.
Επίσης, αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των σχεδίων κινητικότητας που υποβάλλονται,
όσον αφορά την οργάνωση, διαχείριση και επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και
στόχων. Τα ιδρύματα που θα αποκτήσουν τον Χάρτη Κινητικότητας στα πλαίσια της
πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων 2016, θα μπορούν να υποβάλλουν απλούστερης μορφής
αιτήσεις από το 2017.
Για να υποβάλει αίτηση ένας Οργανισμός/Κοινοπραξία (Consortium) πρέπει:
 να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον 3 Σχέδια κινητικότητας ΕΕΚ μέσα από το Πρόγραμμα
Διά Βίου Μάθησης 2007-2013 ή/και Πρόγραμμα Erasmus+. Το ίδιο ισχύει και για
όλους τους Οργανισμούς/Ιδρύματα ΕΕΚ τα οποία είναι μέλη μιας Κοινοπραξίας
 το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού και των τριών τελευταίων
ολοκληρωμένων σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 80%.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αίτηση 2016 υποβάλλεται από Κυπριακούς οργανισμούς/ιδρύματα ΕΕΚ, στην Εθνική
Υπηρεσία του Προγράμματος Erasmus+ (CY1), που είναι υπεύθυνη για τους τομείς της ΕΕΚ,
ηλεκτρονικά “On line”, με καταληκτική ημερομηνία 19 Μαΐου 2016, 12:00 ώρα Βρυξελλών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.
2.
3.
4.

Πρόσκληση της ΕΕ, κάντε κλικ εδώ
Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης κάντε κλικ εδώ
Δέσμευση για την ποιότητα της κινητικότητας, κάντε κλικ εδώ
Αίτηση: κάντε κλικ εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται για πληροφορίες στο ΙΔΕΠ Διά Βίου
Μάθησης στα τηλέφωνα 22-448888, 22-448892 και στο email info@llp.org.cy.
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