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DAĞITIM YERLERİNE
Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti (KA102) kapsamında
2018 yılı teklif çağrısı yayımlanmış olup, başvuru yapacak kurumların dikkat etmesi gereken bazı hususlara
ilişkin ayrıca Başkanlığımız internet sitesinde duyuru bulunmaktadır.
Bu kapsamda başvuru yapacak kurumların;
Proje teklifinin, Program Rehberinde belirtilen kurallara ve faaliyetin amaçları ve önceliklerine uygun
olarak, katılımcı kurumlar ve bireylerin ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanması gerektiği,
Başvuru formunda belirtilen hususların yerine getirilmesinden başvuru sahibi kurumların sorumlu
olduğu ve başvuru yapacak kurumlar tarafından başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje
uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara
devreden hükümler içeren sözleşme imzalamamaları, projelere ilişkin bilgi desteği ve her türlü soru
için Başkanlığımız ile iletişime geçilebileceği,
Yurtdışında gerçekleştirilmesi planlanan öğreniciler için staj, personel için eğitim faaliyetlerine mesleki
eğitim kurumları, işletme veya ilgili kuruluşların ev sahipliğinde gerçekleşmesinin zorunlu olduğu ve bu
hususta başvuru yapacak kurumların her türlü tedbiri almaları gerektiği, sayılan kurumlar dışında
yurtdışı işlemleri organize edecek kurumların tek başlarına ev sahibi kurum olarak başvuru formunda
yer almasının uygun olmadığı,
Proje tekliflerinde başvuran, gönderen, ev sahibi ve aracı kurum olmak üzere başvuru formunun ilgili
tablolarına kaydedilebilecek dört çeşit kurumun yer alabileceği, bunlardan aracı kurumun,
hareketlilik faaliyetlerine katılımcı göndermeyip uzmanlık alanları ile katılımcı gönderen mesleki eğitim
kurumlarına, idari prosedürler, uygulamaya yönelik düzenlemeler, staj faaliyetinde çırak veya meslek
öğrencilerinin profilleri ile sektördeki işletmelerin ihtiyacını eşleştiren, katılımcıların faaliyet için
hazırlanması konularında destek olan ve işgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik çalışması
alanlarında faal bir kurum olduğu, bu kurumun, ulusal hareketlilik konsorsiyumunun ortağı olması
halinde, açıkça projenin bir ortağı olarak tanımlanarak, projedeki rolü ve katkısı hakkında bilgi
verilmesi; tanımlanan aracı kurumun, ulusal konsorsiyumun ortağı olmaması halinde ise (yurtdışı
işlemleri organize edecek kurumlar gibi), başvuran kurumların bu tür aracı kurumlar ile işbirliği
yaparken, haklar ve sorumluluklarını resmi olarak belirlemeleri gerektiği,
Yurtdışı hareketlilik faaliyetinin içeriği, katılımcı sayısı, öğrenme çıktıları vb. hususların, Program
kuralları çerçevesinde, katılımcılara ev sahipliği yapacak işletme veya mesleki eğitim kurumu ile
doğrudan mutabakata varılarak belirlenmesi gerektiği,
Tek başına başvuru yapabilen ve katılımcı gönderebilen mesleki eğitim kurumlarının, hibe desteği
şansını artırmak için, ulusal konsorsiyum koordinatörü veya üyesi olarak başvuru yapmalarının
önerilmediği
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vb. gibi hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.
Son başvuru tarihi 1 Şubat 2018 olan proje başvurularının Program öncelikleri, amaçları ve kuralları
doğrultusunda hazırlanabilmesi için, yukarıda belirtilen hususları da içeren ekli duyurunun Genel
Müdürlüğünüze bağlı mesleki eğitim veren kurumlara resmi yazı ile ulaştırılmasının faydalı olacağı
değerlendirilmektedir.
Gereğini arz ederim.

Nilüfer İLHAN FİDANAY
Başkan a.
Genel Koordinatör
Ek: 2018 Yılı Mesleki Eğitim Hareketlilik (KA102) Proje Başvurusu Yapacak Kurumlar İçin
Duyuru
Dağıtım:
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