T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

2013 TEKLİF ÇAĞRISI DÖNEMİ LEONARDO DA VINCI HAREKETLİLİK PROJELERİ
UYGUNLUK (ÖN) DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Her bir başvuru, iki bağımsız dış uzman tarafından yapılacak olan kalite (içerik) değerlendirmesinden önce
uygunluk (ön) değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Bu aşamada uygulanacak kriterler şunlardır:



2013 Teklif Çağrısı dönemi Hareketlilik Başvuru Formunun kullanılmış olması



TURNA sistemi üzerinden elektronik olarak başvuru yapıldıktan sonra aynı sistemden alınacak çıktının
Başkanlığımıza sunulmak üzere en geç 01 Şubat 2013 tarihine kadar posta/kargoya verilmesi veya
elden teslim edilmesi



İmza bölümünün bulunduğu sayfanın mavi mürekkepli kalem kullanılarak elle doldurulmuş olması



Başvuru formunda kurumun yasal temsilcisinin veya yetki devri yapılan kişinin mavi mürekkepli ıslak
imzasının bulunması. Yetki devri yapılmış ise buna ilişkin beyanın sunulmuş olması



Başvuru sahibi kurumun Türkiye’de faaliyet gösteriyor olması



Başvuru sahibi kurumun tüzel kişiliğe sahip olması



Projenin yurt dışı ortaklarından en az birisinin bir AB üyesi ülkede faaliyet gösteriyor olması



25.000 Euro'dan fazla bütçe isteyen ve kamu kuruluşu olmayan kurumlar için hesapların kapandığı son
mali yıla ait bilanço veya işletme hesabı tablosunun sunulmuş olması



Yurtdışı ve yurtiçi ortaklara ait niyet mektuplarının sunulmuş olması



Başvuru sahibinin eğitim kurumu ise, mesleki eğitim veren bir okul olması



Proje sahibinin kendi başvurusu haricinde başka bir projede katılımcı gönderen yurtiçi ortak olarak
sadece bir kez yer alıyor olması



Bu projenin, başvuru sahibi kurumun hedef gruplarından (IVT, PLM, VETPRO) birine yönelik tek projesi
olması



Proje PLM hedef grubuna yönelik ise, katılımcı sayısının 40’tan fazla olmaması



Başvuru sahibi kurumun 2011 ve 2012 Teklif Çağrısı döneminde Hareketlilik faaliyeti kabul listesinde
yer alan bir projesinin bulunmaması



Başvuru formunda belirtilen proje irtibat kişisinin başvuru yapan kurumda çalışıyor olması



Başvurunun başka bir başvuru ile kopya derecesinde benzerliğinin söz konusu olmaması
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