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1.

Το πρόγραμμα Erasmus+:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στην απόφαση για τη θέσπιση του
Προγράμματος Erasmus+ που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις
11 Δεκεμβρίου 2013 (REGULATION (EU) No 1288/2013).
Το Πρόγραμμα Erasmus+ για την Εκπαίδευση και την κατάρτιση παρέχει υποστήριξη σε
δραστηριότητες όλων των τομέων της Διά Βίου Μάθησης (της Σχολικής Εκπαίδευσης, της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων).

2.

Επιλεξιμότητα

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης, μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+.
Οι 28 χώρες μέλη της ΕΕ, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία), καθώς και οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες Τουρκία και Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως σε όλες τις
δράσεις του Προγράμματος Erasmus+. Επιπλέον, ορισμένες δράσεις του προγράμματος
Erasmus+ είναι ανοικτές σε οργανισμούς που προέρχονται από χώρες εταίρους (βλ. Οδηγό του
Προγράμματος για λεπτομέρειες).

3.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη συμμετοχή Κυπρίων δικαιούχων στα πλαίσια της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την πρόσκληση 2016 είναι γύρω στα 6,5 εκατομμύρια
Ευρώ.

Σχολική εκπαίδευση:

(ΚΑ1): €186.663
(ΚΑ2): €968.439

Τριτοβάθμια εκπαίδευση:

(ΚΑ1): €2.591.503
(ΚΑ2): €450.000

Διεθνής κινητικότητα:
(στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

(ΚΑ1): €522.420

Επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση:

(ΚΑ1): €1.234.797
(ΚΑ2): €605.133

Εκπαίδευση ενηλίκων:

(ΚΑ1): €29.511
(ΚΑ2): €480.824

Σημείωση: Το ποσό που αντιστοιχεί στη Βασική Δράση 2 (ΚΑ2) για τη Σχολική Εκπαίδευση, την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων, αφορά τόσο Σχέδια
καινοτομίας όσο και Σχέδια που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τα οποία θα
τοποθετηθούν στον ίδιο κατάλογο μετά την αξιολόγηση.

4.

Προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων 2016 ανά δράση

Οι κύριες προθεσμίες για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια των αποκεντρωμένων
δράσεων (που επιχορηγούνται από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης) είναι οι ακόλουθες:
Δράση

Καταληκτική
ημερομηνία

Βασική Δράση 1
Κινητικότητα των ατόμων στους τομείς της Εκπαίδευσης
και της Κατάρτισης (όλοι οι τομείς) – ΚΑ1

02 Φεβρουαρίου 2016

Βασική Δράση 2
Στρατηγικές Συμπράξεις στους τομείς της Εκπαίδευσης
και της Κατάρτισης (όλοι οι τομείς) – ΚΑ2

31 Μαρτίου 2016

5.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφοριές μπορείτε να πάρετε από τις ιστοσελίδες:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.erasmusplus.cy
Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πλήρες κείμενο της
πρόσκλησης και να υποβληθούν μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο ΙΔΕΠ Διά Βίου
Μάθησης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης είναι:
Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
Προδρόμου και Δημητρακοπούλου 2
1ος όροφος, 1090 Λευκωσία
ή Τ.Θ. 25484, 1310 Λευκωσία
Τηλ.: 22448888
Ιστοσελίδα: http://www.erasmusplus.cy
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@llp.org.cy

