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Βασική Δράση 2 
Ανάπτυξη Ικανοτήτων (Capacity Building) στον τομέα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης 



 Τα σχέδια στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και την διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
στις χώρες εταίρους 
 

 
 Εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. και χρηματοδοτείται από τα εξής 
εργαλεία: 

 
1. European neighborhood instrument (ENI) 
2. Development cooperation Instrument (DCI) 
3. Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) 
4. European Development Fund (EDF) 
 
 Έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στους λιγότερο ευνοημένους φοιτητές 

 
Διάρκεια σχεδίων: 2 ή 3 χρόνια 
 
Χρηματοδοτούνται δύο ειδών σχέδια:  
 

1.Κοινά Σχέδια (Joint Projects) 
 
2. Διαρθρωτικά Σχέδια (Structural Projects) 
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1. Κοινά Σχέδια (Joint Projects):  

 

 3 διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων: 

 

I.  Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών 

II.  Εκσυγχρονισμός της διακυβέρνησης, διαχείρισης και λειτουργίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 

III.  Ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού 
περίγυρου 

 

2. Διαρθρωτικά Σχέδια (Structural Projects) 

 

 Αντίκτυπος στα συστήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς και η προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό και/ή 
περιφερειακό επίπεδο στις συμμετέχουσες χώρες Eταίρους 

I. Εκσυγχρονισμός πολιτικών, διακυβέρνησης και διαχείρισης των συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 

II. Ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και με το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό 
περίγυρο 
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Επιλέξιμες χώρες εταίροι 

Κριτήρια επιλεξιμότητας Σχεδίων Ανάπτυξης Ικανοτήτων 
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Επιλέξιμοι οργανισμοί  

Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Επιχειρήσεις 
ΜΚΟ 
Επιμελητήρια 
Ερευνητικά κέντρα 
Οργανισμοί που παρέχουν εκπαίδευση σε οποιοδήποτε επίπεδο 
Μουσεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικοί οργανισμοί 
Φορέας επαγγελματικού προσανατολισμού 
Δημόσιοι φορείς (συμπεριλαμβάνονται και Υπουργεία) 
 
•Ενώσεις Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχουν ως κεντρικό στόχο την 
προαγωγή, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης   
 
•Διεθνείς κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να συμμετάσχουν ως εταίροι σε σχέδια 
Ανάπτυξης Ικανοτήτων με δικούς τους πόρους 
•Associated partners (π.χ. μη εκπαιδευτικοί οργανισμοί), δεν λαμβάνουν 
χρηματοδότηση, δεν υπολογίζονται στον ελάχιστο αριθμό εταίρων  

Ποιος μπορεί να υποβάλει 
αίτηση; 

 Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 Μόνο για τα Διαρθρωτικά Σχέδια: νομίμως αναγνωρισμένος εθνικός ή διεθνής 
φορέας  πρυτάνεων, καθηγητών ή οργάνωση φοιτητών με έδρα μια χώρα του 
Προγράμματος ή μια χώρα Εταίρο  
Εξαίρεση: Φορείς από τη Λιβύη, τη Συρία και τη Ρωσική Ομοσπονδία δεν μπορούν 
να είναι αιτούντες 5 



Επιλέξιμες δραστηριότητες 
 

Κοινά σχέδια: Εκπαιδευτικό υλικό,  πρόγραμμα σπουδών, 
μεθοδολογία διδασκαλίας, προγράμματα πρακτικής άσκησης που 
εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών, συμβουλευτική φοιτητών, 
επαγγελματική ανάπτυξη καθηγητών, διασφάλιση ποιότητας, 
διεθνοποίηση ιδρύματος, κ.α. 

 

Διαρθρωτικά σχέδια: ενίσχυση διεθνοποίησης των συστημάτων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, εισαγωγή αλλαγών που σχετίζονται με τη 
διαδικασία της Μπολόνια (3 κύκλοι σπουδών, διασφάλιση 
ποιότητας, διαδικασίες αναγνώρισης), θέσπιση Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων), κ.α. 
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Κανόνες επιλεξιμότητας εταίρων  

•Εθνικά Σχέδια (συμμετοχή ιδρυμάτων από μία μόνο χώρα εταίρο 
/ 1 χώρα εταίρος με τουλάχιστον 3 ιδρύματα & τουλάχιστον 2 
χώρες του Προγράμματος-ίσος αριθμός ιδρυμάτων) 

•Πολύ-εθνικά σχέδια στην ίδια γεωγραφική περιοχή ή σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (τουλάχιστον δύο 
διαφορετικές χώρες εταίροι/2 ιδρύματα ανά χώρα εταίρο + 
τουλάχιστον 2 χώρες του Προγράμματος/1 ίδρυμα ανά χώρα, ίσος 
αριθμός ιδρυμάτων) 

•Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι επιλέξιμη μόνο εάν μετέχει και άλλη 
χώρα εταίρος στο σχέδιο 

•Δεν είναι επιλέξιμα τα εθνικά σχέδια σε χώρες εταίρους της 
Λατινικής Αμερικής (τουλάχιστον 2 χώρες από την ίδια περιοχή) 

• Υποχρεωτική συμμετοχή υπουργείων στα διαρθρωτικά σχέδια 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της EACEA 
 

Εθνικά Σχέδια (National Projects) 

Σχέδια που εμπλέκουν τη συμμετοχή μόνο μιας 
χώρας εταίρου 

Ορίζονται από τα Υπουργεία 
Παιδείας σε συνεργασία με τις 

αντιπροσωπείες της Ε.Ε.   

 

Πρέπει να απαντούν στις:  

Εθνικές προτεραιότητες  που έχουν 
οριστεί για τη χώρα εταίρο 

Περιφερειακές προτεραιότητες  για τις 
περιοχές όπου δεν έχουν οριστεί 
εθνικές προτεραιότητες 

 

Πολυεθνικά Σχέδια (Multi-Country Projects) 

Σχέδια στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον 2 χώρες 
εταίροι 

Ορίζονται από την Επιτροπή 
και βασίζονται στις 

προτεραιότητες της εξωτερικής 
πολιτικής της Ε.Ε.   

Πρέπει να απαντούν στις:  

Περιφερειακές προτεραιότητες για 
τις χώρες που βρίσκονται στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή (περιφερειακά 

Σχέδια) 

ή  

Περιφερειακή/εθνική προτεραιότητα  
κοινή  για διαφορετικές περιοχές  

(δια-περιφερειακά Σχέδια) 

Προτεραιότητες 
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Κανόνες χρηματοδότησης 

 Ελάχιστη ευρωπαϊκή επιχορήγηση: 500.000 ΕΥΡΩ, μέγιστη επιχορήγηση: 1.000.000 ΕΥΡΩ 
Χρήση μοναδιαίου κόστους (unit cost) & πραγματικού κόστους (real cost) 
unit cost: δαπάνες ταξιδίου, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες διαβίωσης 
Exceptional costs για επιπλέον δαπάνες ταξιδίου (80% των επιλέξιμων δαπανών) σε 
περίπτωση που το  μοναδιαίο κόστος δεν καλύπτει τουλάχιστον το 65% των δαπανών 
Real cost: εξοπλισμός, υπεργολαβία (exceptional costs) 
Η συμμετοχή σε Σχέδιο Ανάπτυξης Ικανοτήτων απαιτεί συγχρηματοδότηση από την πλευρά 
των δικαιούχων 
Δαπάνες συγχρηματοδότησης (π.χ.: δράσεις διάδοσης, εκδόσεις, λειτουργικά 
κόστη/overheads costs, κ.λπ.) δεν υπολογίζονται για τον υπολογισμό της συνολικής 
επιχορήγησης  

Κατηγορίες προϋπολογισμού 

 
5  Κατηγορίες 

προϋπολογισμού 

Staff       -     UC 

Cost of Stay-  UC 

Travel -UC / Exceptional costs  for 
travel (up to 80%) 

Equipment – RC 

Sub-contracting – RC 
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Κανόνες Χρηματοδότησης 



Συνάφεια του Σχεδίου 
(έως 30 μόρια) 

Ποιότητα σχεδιασμού 
και υλοποίησης του 

σχεδίου (έως 30 μόρια) 

Ποιότητα ομάδας 
σχεδίου και ρυθμίσεων 

συνεργασίας (έως 20 
μόρια) 

Αντίκτυπος και 
διάδοση (έως 20 
μόρια)   

Κριτήρια αξιολόγησης 

* Για να θεωρηθούν ως επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, οι αιτήσεις θα πρέπει να 
βαθμολογηθούν με τουλάχιστον 60 μόρια στο σύνολο εκ των οποίων τα  15 μόρια  να 

αντιστοιχούν στο κριτήριο ‘Συνάφεια του Σχεδίου’ 
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Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις; 
Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και 
Πολιτισμού (EACEA) 

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις; 
Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 08 
Φεβρουαρίου 2018, ώρα 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που 
ξεκινούν στις 15 Νοεμβρίου του ιδίου έτους ή στις 15 Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους.   

Περισσότερες πληροφορίες Οδηγός του προγράμματος Erasmus+ 2018: 
 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en 
 
Χώρες εταίροι 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/3_en 
 
Γενικές πληροφορίες: 
https://www.iky.gr/erasmusplus-ka2/anotatiekpaideusi-ka2  
 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-
for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en 
 11 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/3_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/3_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/3_en
https://www.iky.gr/erasmusplus-ka2/anotatiekpaideusi-ka2
https://www.iky.gr/erasmusplus-ka2/anotatiekpaideusi-ka2
https://www.iky.gr/erasmusplus-ka2/anotatiekpaideusi-ka2
https://www.iky.gr/erasmusplus-ka2/anotatiekpaideusi-ka2
https://www.iky.gr/erasmusplus-ka2/anotatiekpaideusi-ka2
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en


Στοιχεία επικοινωνίας 
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ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ 

•elinamav@iky.gr, 2103726388 

 

 

EACEA/Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency 

•EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu (CBHE) 

•Eacea-helpdesk@ec.europa.eu (technical problems related to the eForm) 
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