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ERASMUS+ KA2- YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA STRATEJİK ORTAKLIKLAR

STRATEJİK ORTAKLIK NEDİR?
Stratejik Ortaklık yüksek kaliteli öğretme, öğretim, öğrenme ve
gençlik çalışması, kurumsal modernizasyon ve toplumsal yenilik
getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla eğitim, öğretim ve
gençlik alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlara ve farklı sosyoekonomik sektörlerde aktif olarak yer alan şirketlere, kamusal
otoritelere ve sivil toplum kuruluşlarına işbirliği yapma fırsatı sunar.

STRATEJİK ORTAKLIK PROJELERİNİN SÜRESİ NEDİR?
Bir Stratejik Ortaklık projesi 24 veya 36 ay arasında sürebilir. Stratejik
Ortaklıklarda proje süresi, projenin hedeflerine ve planlanan faaliyet
türlerine göre başvuru aşamasında belirlenmelidir. İstisnai durumlarda
yararlanıcının talebi ve Ulusal Ajansın onayı üzerine Stratejik
Ortaklığın süresi toplam sürenin 3 yılı aşmaması şartıyla 6 aya kadar
uzatılabilir. Böyle bir durumda toplam hibe tutarı değişmeyecektir. Her
durumda proje en geç 31 Ağustos 2018 tarihinde sona ermelidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Stratejik Ortaklıklar eğitim, öğretim, gençlik alanlarında veya diğer PROJE EN ERKEN HANGİ TARİHTE BAŞLAYABİLİR?
sosyo-ekonomik sektörlerde faal olan her tür kurum/kuruluşa ve birden Stratejik Ortaklık projesi 01/09/2015 ile 31/12/2015 arasındaki bir
fazla alanda faaliyet yürüten kurum/kuruluşlara açıktır.
tarihte başlayabilir.
Bir Program Ülkesinde yerleşik herhangi bir kurum/kuruluş başvuru
yapabilir. Bu kurum/kuruluş projeye dâhil olan tüm katılımcı
kurum/kuruluşlar adına başvurur. Erasmus+ Programına dahil
ülkelerde yerleşik yükseköğretim kurumlarının ECHE sahibi olması
gerekmektedir.

BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün
bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Diğer ortaklar kendi ulusal
ajanslarına başvuru formu göndermeyecektir.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular online olarak
yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru
formları kabul edilmeyecektir.

HANGİ ÜLKELERLE ORTAKLIK KURABİLİRİM?
Erasmus+ Programı aşağıdaki ülkelere açıktır:
Program Ülkeleri: Avrupa Birliği Üye Devletleri
AB-dışı Program Ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya, Norveç,
Türkiye
BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR?
Diğer Ortak Ülkeler (Program Rehberinde listesi verilmektedir.)
Başvurular, en geç 31 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye
(Türkiye saati ile 13:00) kadar sisteme yüklenmek zorundadır.
KAÇ ORTAK GEREKİR?
Stratejik Ortaklık Projeleri, uluslararası projelerdir ve en az üç farklı
program ülkesinden üç farklı ortak içermelidir. Projede yer alan tüm
ortaklar, başvuru formunda tanımlanmalıdır.

