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LEONARDO DA VINCI - HAREKETLİLİK
SIK SORULAN SORULAR
BAŞVURU DÖNEMİ
1. Kimler proje hazırlayabilir? Bireysel olarak proje sunabilir miyim?
Leonardo da Vinci projelerine bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Mesleki eğitime yönelik
olmak kaydıyla tüzel kişiliğe haiz her kurum Leonardo da Vinci projesi hazırlayabilir. Kamu
kurumları, Meslek liseleri, ticari kuruluşlar dernekler, vakıflar vb.
Hareketlilik projelerinde üç hedef grup bulunmaktadır:
IVT
PLM
VETPRO

: Temel mesleki eğitim almakta olanlar
: İş hayatındaki kişiler; yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar, iş arayanlar
: Mesleki eğitimden sorumlu kişiler, yöneticiler, karar alıcılar

2. Ne kadar süreyle yurt dışında kalınabilir?
Yurt dışında bulunulacak süre hedef gruplara göre değişmektedir:
IVT
: en az 2 hafta - en fazla 39 hafta
PLM
: en az 2 hafta - en fazla 26 hafta
VETPRO
: en az 1 hafta - en fazla 6 hafta
3. Yurt dışından ortak bulmak zorunlu mudur?
En az bir AB üyesi ülkeden ortak projede yer almalıdır. Bu ortağı projeyi hazırlayacak olan kurumlar
bulmalıdır. Yurt dışında bulunacak olan ortağın proje konusuyla uyumu, kapasitesi, niteliği ne kadar
yüksek olursa projenin değerlendirilmesinde alacağı puan o kadar yüksek olur.
4. Başvuru nasıl yapılır?
Hareketlilik projelerine başvurmak için internet sitesinden indirilecek başvuru formu kullanılmalıdır.
Bu başvuru formu internet üzerinden doldurulup gönderilmeli ayrıca başvuru formunun çıktısı
alınarak kurum yetkilisi tarafından imzalanmış olarak Kurumumuza gönderilmelidir. Başvuru
formunun içinde bulunan kontrol listesi dikkatli bir şekilde incelenmeli ve bu listeye uygun bir
şekilde başvuru gönderilmelidir. Bu listedeki maddelerden birinin eksik olması projenin
değerlendirmeye alınmamasına yol açmaktadır. Başvuru öncesinde duyuru metni ve başvuru
rehberinin ilgili bölümleri dikkatlice okunmalıdır.
5. Hangi masraflarımız LdV tarafından karşılanabilir?
Harcırah (iaşe-ibate): Gidilen ülkeye, süreye ve hedef grubuna bağlı olarak katılımcılara belli
oranda harcırah verilmektedir. Harcırah miktarlarını belirten tabloya ulusal teklif çağrısından ve
başvuru formunun eklerinden ulaşabilirsiniz.
Seyahat: Kişi başı 600 Avro’ya kadar yol gideri karşılanmaktadır.
Ped., Kültürel, Dil Hazırlık: IVT ve PLM grupları için kişi başı 250 Avro, VETPRO grubu için ise
100 Avro’ya kadar destek verilmektedir.
Yönetim ve Organizasyon: Proje sahibi kuruma, katılımcı sayısı başına IVT ve PLM grubu için 100
Avro, VETPRO grubu için ise katılımcı başına 100 Avro destek sağlanmaktadır.
Refakatçi: Katılımcıların 18 yaşından küçük olması veya özürlü katılımcı bulunması halinde proje
sahipleri refakatçi talep edebilmektedirler.
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6. Katılımcı sayısında veya bütçede bir üst sınır var mıdır?
Hareketlilik projelerinde bütçe veya katılımcı sayısı ile ilgili bir üst sınır bulunmamaktadır. Katılımcı
sayısı projeyi sunan kurumun kapasitesine, yerel ve yurt dışı ortaklıklarına, proje konusuna,
ihtiyaçlara göre değişkenlik gösterebilir.
Kurum olarak kaç kez Leonardo da Vinci Hareketlilik projesine başvurabiliriz? Önceki
yıllardan projemiz olabilir mi?
Her kurum her hedef grubuna (IVT, PLM, VETPRO) birer kez olmak üzere en fazla 3 kez başvuruda
bulunabilir. Önceki 2 yıl içinde kabul edilmiş Leonardo Hareketlilik projesi bulunan kurumlar bu yıl
başvuruda bulunamazlar.
7.

8. Hareketlilik projelerinde kaç kez gönderen ortak olabiliriz?
Hareketlilik projelerinde başvuru sayınıza ve proje türlerine (IVT, PLM, VETPRO) bakılmaksızın
sadece bir kez gönderen ortak olarak yer alabilirsiniz.
Yurtdışı ve Yurtiçi ortaklardan aldığımız niyet mektuplarını başvuru formu ile birlikte
gönderecek miyiz?
Evet, tüm ortaklarınızdan alınan niyet mektupları başvuru formuna eklenmelidir.
9.

10. Bir önceki yıl hiç proje kabul olmadığı için ek puan alan illerden yerel ortak almam
projeme ek puan getirir mi?
Hayır, sadece o illerde bulunan kurumlar tarafından sunulan projeler ek puan alabilir.
11. IVT projelerinde teklif çağrısında belirtilen “En az iki sivil toplum kuruluşu ve/veya
KOBİ’yi projesine dahil eden kamu kurumlarından gelen projelere ek 3 puan verilecektir.”
kriterinden nasıl 3 puan alınabilir?
IVT projelerinde ek 3 puan alınabilmesi için projede yer alacak ortaklar katılımcı gönderen ortaklar
olabilecekleri gibi (ör: çırak çalıştıran işletmeler), yurt dışı hareketlilik faaliyetinin ve çalışma
programının organizasyonu, konaklama ve ulaşım gibi düzenlemelerde aktif bir şekilde rol alacak
kurumlardan da (ör: sanayi, ticaret odaları vb.) olabilir. Bu tip kurumlar başvuru formuna INT-PA
kodu ile işlenebilirler.
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