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2013 TEKLİF ÇAĞRISI DÖNEMİ LEONARDO DA VINCI HAREKETLİLİK PROJELERİ
KALİTE (İÇERİK) DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
En Yüksek
Puan

KRİTERLER
A.

ORTAKLIK

(Başvuru formu C ve F.1 bölümleri)

15

Ortaklığın projeyi uygulama kapasitesi mevcut mu? Değerlendirmede başvuru sahibinin, gönderen ortakların, alıcı
ortakların ve (varsa) aracı kuruluşların rolleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Ortakların rol ve sorumlulukları açıkça tanımlanıyor mu ve katılımcı kuruluşların rol ve görevleri arasında uygun bir
denge var mı?
(Varsa) Aracı kuruluşun sorumluluklarının derecesi ve projedeki rolü (işletme bulma, katılımcıların takibi gibi) nedir?
Ortaklar tam olarak projeye dahil olup sorumluluk alıyorlar mı?

B.

AMAÇLAR VE GEÇMİŞ DENEYİMLER

(Başvuru formu D ve E bölümleri)

15

Bu bölümden 8 ve üzeri puan alamayan başvuru, toplam puanına bakılmaksızın, hibe desteği alamayacaktır.
Muhtemel katılımcılar ve ihtiyaçları açık olarak tanımlanıyor mu? (D.2)
Başvuru, katılımcıların mesleki eğitim ihtiyaçlarına uygun açık bir proje içeriği gösteriyor mu?(D.2)
Teklifte tanımlanan faaliyetler katılımcıların ihtiyaçlarını karşılıyor ve onların eğitim/öğretimine katma değer sağlıyor
mu? (D.3)
Yurtdışındaki yerleştirme süresi ve alıcı ortakların seçimi, proje amaçlarının gerçekleşmesi için uygun mu? (D.3)
Projede, sadece katılımcılara yönelik değil, diğer bağlamlara (sektörel, ulusal/bölgesel veya başka) da yönelik bir
uygunluk var mı? (E.1)
Proje amaçları ve faaliyetleri, Leonardo da Vinci programı amaçları ile uyumlu mu ve teklifte belirtilen Topluluk Çağrı
önceliklerine hitap ediyor mu? (E.1)
ÖZEL İHTİYAÇLAR VE YATAY KONULAR (Varsa)

(Başvuru formu E.3 bölümü)

Engelli veya başka özel ihtiyaçları olan katılımcıların olması halinde, alınan önlemler başarılı bir yerleştirme yapmak
için yeterli mi?
Başka bir yatay konunun (kültürel ve dilsel farklılık veya eşitliğin desteklenmesi ve ayrımcılıkla mücadele) özel olarak
belirtilmesi halinde, alınacak önlemler uygun mu?
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C.

PROJENİN ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ

C1.

SEÇİM, HAZIRLIK VE PRATİK DESTEK

(Başvuru formu F ve G bölümleri)
10

Kaliteli bir uluslararası eğitimin sağlanması için, katılımcıların seçim planları ve hazırlanması uygun bir şekilde
ayrıntılandırılıyor mu? (F.3)
Planlanan pedagojik, kültürel ve dil hazırlığı yeterli ve tatmin edici kalitede mi? (F.4)
Verilmesi planlanan uygulama desteğinin (bilgilendirme çalışmaları, seyahat hazırlıkları, sigorta, vize, kalınacak yer, ev
sahibi organizasyonu tanıma, vb. ) kalitesi yeterli mi? (F.5)
C2.

15

EĞİTİM İÇERİĞİ VE İZLEME

Başvuru sahibi, eğitim içeriği (hedef grubu VETPRO olan projelerde ise yurtdışında kalışın içeriği) konusunda yurtdışı
alıcı ortakla/ortaklarla nasıl hemfikir olunduğunu veya olunacağını açıklıyor mu? (F.2)
Eğitimin içeriği (hedef grubu VETPRO olan projelerde ise yurtdışında kalışın içeriği ) yeterli bir şekilde tanımlanıyor
mu? (G.)
Gerekiyorsa, danışmanlık ve usta öğreticilik metotları veya yerleştirme dönemindeki refakatçilik net olarak açıklanıyor
mu? (F.5)
C3.

KAZANILAN BECERİLERİN TANINMASI

(Başvuru formu D.4 bölümü)

10

Yurtdışındaki eğitimin yeterli düzeyde tanınmasına/geçerli kılınmasına yönelik strateji hakkında açık bir kanıt mevcut
mudur?
Söz konusu tanınma stratejisi yeterli mi?
C4.

PROJENİN YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

(Başvuru formu F bölümü)

15

Yerleştirmenin genel yönetimi yeterli ve etkin bir şekilde organize edilmiş mi?
Sözleşme ve mali uygulamalar da dahil, yönetime ilişkin düzenlemelerin kalitesi yeterli mi? (F.5)
Çalışma planı ve faaliyet zaman çizelgesi yeterli ve uygulanabilir mi? (F.1)
Katılımcı ve proje düzeyinde değerlendirme için uygun bir yöntem öngörülmüş mü? Değerlendirmenin takibi ve bu
değerlendirmenin sonuçlarının kullanılması öngörülmüş mü? (F.6
TOPLAM PUAN (C Bölümü)
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D.

YAYGINLAŞTIRMA VE SONUÇLAR

(Başvuru formu F.7 bölümü)

10

Beklenen sonuçlar yeterli bir şekilde tanımlanmış mı?
Sonuçların yaygınlaştırılmasına ilişkin plan yeterli mi?
Faaliyetin sürdürülebilirlik düzeyi nedir? Eğer daha önce desteklenen bir proje olduğu Başvuru Formunda
belirtilmişse, bu sizin için bir gösterge olarak değerlendirilebilir.
E.

BÜTÇE VE AKIŞLAR

(Başvuru formu H bölümü)

10

Akış ve bütçe tabloları tam olarak doldurulmuş mu?
Akışlara ve ilgili harcamalara yönelik açık bir detay verilmiş mi?
Yurtdışında kalışlarda minimum ve maksimum sürelere uyulmuş mu?
İaşe-ibate, yönetim ve hazırlık masrafları için ulusal düzeyde belirlenen birim tutarlarına uyulmuş mu?
Gerçekleştirilecek faaliyetler tutarlı ve yeterli mi?
Planlanan katılımcı sayısının tutarlı ve yeterli mi?
DEĞERLENDİRME PUANI

100

ULUSAL ÖNCELİK PUANI

15

TOPLAM PUAN

115

Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları Türk Ulusal Ajansı
Mevlana Bulvarı No:181, 06520 Balgat - ANKARA
Tel: +90 (312) 409 6000 Faks: +90 (312) 409 6009
e-posta: bilgi@ua.gov.tr web: www.ua.gov.tr

