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1. Στόχοι και περιγραφή του Προγράμματος:
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) (στο εξής «το
Πρόγραμμα»).
Το νέο αυτό Πρόγραμμα, που θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2014, θα
διαδεχθεί και θα αντικαταστήσει τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, Νέα Γενιά σε
Δράση και άλλα Διεθνή Προγράμματα όπως το Erasmus Mundus και το Tempus. Όπως
και τα Προγράμματα της περιόδου 2007-13, το Erasmus+ θα 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) καθώς και των τομέων της Νεολαίας και του Αθλητισμού.
2. Επιλεξιμότητα
Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει
αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Επιλέξιμες επίσης
για επιχορήγηση είναι ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας,
όχι απαραίτητα στο πλαίσιο οργανώσεων νεολαίας.
Οι 28 χώρες μέλη της ΕΕ, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία), η Ελβετία, 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
πρόσκλησης 2014 είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια Ευρώ.

4. Προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων
Οι κύριες προθεσμίες για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια των αποκεντρωμένων
δράσεων (που επιχορηγούνται από τις Εθνικές Υπηρεσίες) είναι οι ακόλουθες:
Βασική Δράση 1
Κινητικότητα των ατόμων στους τομείς της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι
οι τομείς)
Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της
νεολαίας
Βασική Δράση 2
Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι
οι τομείς)
Στρατηγικές συμπράξεις μόνο στον τομέα της
νεολαίας
Βασική Δράση 3
Διαρθρωμένος Διάλογος μεταξύ των νέων και των
υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα
της νεολαίας

Καταληκτική ημερομηνία
17 Μαρτίου 2014
30 Απριλίου 2014
1 Οκτωβρίου 2014
30 Απριλίου 2014
1 Οκτωβρίου 2014
30 Απριλίου 2014
1 Οκτωβρίου 2014

Εκτός από τις πιο πάνω αποκεντρωμένες δράσεις, επιχορηγούνται από την Εκτελεστική
Υπηρεσία της ΕΕ (προς την οποία υποβάλλονται και οι σχετικές αιτήσεις) κεντρικές
δράσεις με τις εξής καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:
Βασική Δράση 1
Κοινές μεταπτυχιακές σπουδές (Joint Master
Degrees)
Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας
μεγάλης κλίμακας
Βασική Δράση 2
Συμμαχίες γνώσης
Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων
Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας
Δράσεις του προγράμματος Jean Monnet
Έδρες, ενότητες, κέντρα αριστείας, υποστήριξη σε
ιδρύματα και ενώσεις, δίκτυα, σχέδια
Δράσεις για τον αθλητισμό
Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του
αθλητισμού
Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Καταληκτική ημερομηνία
27 Μαρτίου 2014
3 Απριλίου 2014
3 Απριλίου 2014
3 Απριλίου 2014
3 Απριλίου 2014
2 Σεπτεμβρίου 2014
26 Μαρτίου 2014
15 Μαΐου 2014
14 Μαρτίου 2014
15 Μαΐου 2014

5. Περισσότερες πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, μαζί με τα προσωρινά έντυπα
αιτήσεων και τις οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους διατίθενται στις ακόλουθες
διευθύνσεις διαδικτύου: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm,
http://www.llp.org.cy και http://www.youth.org.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 στις Εθνικές
Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος στην Κύπρο. Για Δράσεις που αφορούν
τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης Εθνική Υπηρεσία είναι το ΙΔΕΠ Διά
Βίου Μάθησης, ενώ για Δράσεις που αφορούν τον τομέα της Νεολαίας είναι ο
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.
Τα στοιχεία επικοινωνίας των δύο Εθνικών Υπηρεσιών είναι τα εξής:
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: www.llp.org.cy
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@llp.org.cy
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ)
Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου 6
1060 Λευκωσία
Τηλ.: 22402644
Ιστοσελίδα: www.youth.org.cy
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@youth.org.cy

