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TÜRKİYE ULUSAL AJANSI KİMDİR?

(Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı);

ERASMUS+ ve Avrupa Dayanışma Programlarının,

Türkiye’de uygulanması ve Avrupa Komisyonu ile gerekli 

koordinasyonun sağlanmasından sorumlu 

kamu kurumudur.



• Eğitim

• Gençlik 

• Spor

alanlarını kapsayan Avrupa 
Birliği hibe programlarıdır. 

ERASMUS+ ve AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMLARI NEDİR?

Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları;

2021-2027 arasında uygulanan 



ERASMUS+ PROGRAMININ GENEL HEDEFİ
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ERASMUS+ PROGRAMININ ÖZEL HEDEFLERİ

Eğitim ve öğretimde bireylerin öğrenme hareketliliği

Gençlik alanında yaygın öğrenme ve aktif katılımı teşvik,

Spor alanında hareketliliği teşvik,

Kurumlar ve politikalar düzeyinde işbirliği, kapsayıcılık, 
mükemmeliyet, yenilikçilik



Öncelikler

Dijital Dönüşüm

İklim, Çevre ve Sürdürülebilirlik

Dahil Etme ve Çeşitlilik

Aktif Katılım



Tüm alanlarda dijital teknolojiler, yenilikçi ve 
açık pedagojiler geliştirilmesi ve kullanılması:

Dijital Dönüşüm (Dijital Gündem)

 bilgi, iletişim ve teknoloji araçlarının etkin kullanımı, 

 fiziksel hareketlilik ve sanal araçların birleşik kullanımı,

 sanal öğrenme ve sanal işbirliği



İklim, Çevre ve Sürdürülebilirlik (Yeşil Gündem)

Tüm alanlarda çevre ve iklim değişikliği ve 
sürdürülebilirlik konularında farkındalık:

• kaynakları koruma, 
• enerji kullanımını azaltma,
• atık ve karbon ayak izi emisyonlarını telafi

etme,
• sürdürülebilir gıda ve ulaşım seçeneklerini

tercih etme



Dahil Etme ve Çeşitlilik

• Engellilik durumu

• Sağlık problemleri

• Eğitim sistemleri ile ilgili engeller

• Kültürel farklılıklar

• Sosyal engeller

• Ekonomik engeller

• Ayrımcılıktan kaynaklanan

engeller

• Coğrafik engeller

Dahil Etme ve Çeşitlilik Stratejisi (Inclusion and Diversity Strategy)

Tüm alanlarda eşit fırsatlar, erişim, kaynaştırma, çeşitlilik fırsatları sunulması:



Aktif Katılım

• Avrupa çapında demokratik hayata katılım, 

• gençlerin yaşamlarını etkileyen konular hakkında bilgi ve farkındalık oluşturma



Erasmus+ 2021-2027 Program Yapısı
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Erasmus+ 2021-2027 Program Yapısı

Kurum Odaklı

Birey Odaklı



Erasmus+ Hangi Ülkelerde Uygulanmaktadır?

Program

Ülkeleri

27 AB Üyesi 
Ülke,

Türkiye, 

Makedonya, 

İzlanda, 

Lihtenştayn, 

Norveç,

Sırbistan

Program Ortağı 
Komşu Ülkeler

Azerbaycan, Ermenistan, 
Belarus,

Moldova, Gürcistan, 
Ukrayna

Cezayir, Mısır, Ürdün, 
Lübnan, Tunus, Filistin, 
Libya, Suriye, İsrail, Fas, 
Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Kosova, Karadağ,

Rusya Federasyonu

Diğer Ülkeler

Dünya Ülkeleri



ERASMUS+ SPOR

KA 182 – SPOR ALANINDA PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

GENEL BİLGİLER



• Sporun fiziksel aktiviteyi ve sağlıklı bir yaşam tarzını, kişilerarası ilişkileri, sosyal içermeyi ve eşitliği teşvik
etmede oynadığı önemli rolü göz önünde bulundurarak taban yaygın spora (grassroots sports) odaklanmak;

Tabana Yaygın Spor (Grassroots Sports): Tüm yaş grupları dahil olmak üzere halk tarafından sağlık, eğitim ve
sosyal amçlarla yapılan, profesyonel olmayan ve düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitelerdir.

• Sporda öğrenme hareketliliği alanında sporda Avrupa boyutunu ve uluslararası işbirliğini geliştirmek;

• Tabana yaygın spor örgütlerinin kapasitesini geliştirmek;

• Spor personelinin becerilerini ve teknik bilgisini geliştirmek;

• Spor, sporda iyi yönetişim ve bütünlük, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek,

• Sporda ve spor aracılığıyla eğitim, öğretim ve beceriler yoluyla ortak Avrupa değerlerini teşvik etmek,

• Aktif ve çevre dostu yaşam tarzını ve aktif vatandaşlığı teşvik etmek;

• Avrupa koçları ve spor personeli ağları kurmak.

HEDEFLER



Kimler Başvurur?

• Spor ve fiziksel aktivite alanında aktif, tabana yaygın spor alanında görev yapan ve
fiziksel aktiviteler düzenleyen kamu kurumları veya özel kuruluşlar (örn. kar amacı
gütmeyen kuruluşlar, yerel kamu otoriteleri, spor kulüpleri)

• Tabana yaygın olmayan spor dallarında yer alan spor kuruluşları (Eğer personel
katılımı tabana yaygın sporun gelişimine fayda sağlıyorsa, -örn. uluslararası
organizasyon-)

SPOR PERSONELİ HAREKETLİLİĞİ



Kimler Yararlanır?

• Antrenörler ve tabana yaygın spor organizasyonlarındaki diğer spor personeli,

• İkili kariyer ve spor dışı kariyer yapanlar dahil olmak üzere tabana yaygın olmayan
spor dallarında aktif spor personeli (bu tür personelin katılımının taban sporuna
fayda sağlaması gerekmektedir.)

• Spor organizasyonlarındaki gönüllüler (antrenörler hariç).

ÖNEMLİ: Tüm yararlanıcılar, yararlanıcının gönderen kuruluş ile bağını gösteren
belgeleri Ulusal Ajansın bu bağlantıyı doğrulamasına olanak verecek şekilde
sunmalıdırlar (örneğin, bir iş veya gönüllü sözleşmesi, görev tanımı vb. belge)

SPOR PERSONELİ HAREKETLİLİĞİ



Proje Süresi: 3-18 ay

Proje süresi, başvuru aşamasında seçilmek koşulu ile asgari 3 ay azami 18 ay olabilir.
Proje süresi yararlanıcıların harcama yapabileceği tarih aralığını gösterir.

Faaliyet Süresi:

İşbaşı Gözlem Faaliyeti için :2-14 gün

Antrenörlük veya Eğitim Görevlendirmesi için :15-60 gün

(Seyahat süreleri hariçtir)

SPOR PERSONELİ HAREKETLİLİĞİ



SPOR PERSONELİ HAREKETLİLİĞİ

Katılımcı Kurum/Kuruluşların Sayısı ve Profili:

Bu hareketlilik faaliyeti ulus ötesidir ve Program Ülkelerinden iki katılımcı
kurum/kuruluş içerir (Gönderen ve Ev Sahibi kurum/kuruluş)

Faaliyetin Gerçekleştiği Yer: Faaliyet, başvuru aşamasında ortak olarak yer alan
kurum/kuruluşlardan bir tanesinin ülkesinde gerçekleşmelidir.

Katılımcı Sayısı:

En fazla 10 Katılımcı



SPOR PERSONELİ HAREKETLİLİĞİ

Hazırlık Ziyaretleri:

Etkinlik öncesi ev sahibi kuruluşa yapılabilir.

Doğrudan hareketliliğe katılacak personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Son Başvuru Tarihi:

23 Şubat 2023

Proje Başlangıç Tarihi:

1 Haziran - 31 Aralık 2023



ERASMUS+ SPOR

KA 182 – SPOR ALANINDA PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

BÜTÇE



Hibe Kalemleri

Birim Maliyet 

(Katılımcı Başına)

• Kurumsal Destek 

• Seyahat Desteği

• Bireysel Destek

• *Dahil Etme Desteği

• Hazırlık Ziyareti Desteği

• Dil Desteği

Gerçek Maliyet

• *Dahil Etme Desteği

• İstisnai Masraflar



Hibe Kalemleri

Kurumsal Destek:

Katılımcı başına 350 Avro

Hareketlilik faaliyetinin uygulanması ile doğrudan ilgili ve diğer hibe kalemleri
kapsamına girmeyen masraflara yöneliktir.

Hareketlilik faaliyetine hazırlık (pedagojik, kültürel ve diğer); faaliyet esnasında
izleme; sanal ve karma hareketlilikler için gerekli hizmet ve araçlar; öğrenme
çıktılarının tanınırlığı, sonuçların yaygınlaştırılması gibi maliyetlere katkı niteliğindedir.



Hibe Kalemleri

Seyahat: 

Mesafe bandına göre katılımcı başına gidiş dönüş birim maliyet olarak hesaplanır.

Mesafe hesaplamasında Komisyonun Mesafe Hesaplama Aracı (Distance Calculator) kullanılır.

Standart ve Yeşil Seyahat (Green Travel) olmak üzere iki kategoride talep edilebilir. Yeşil
Seyahat, seyahatin ana güzergahının otobüs, tren, araç paylaşımı gibi daha düşük karbonlu
araçlarla yapılması halinde seçilebilir.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Hibe Kalemleri

Bireysel Destek:

Katılımcı sayısı, faaliyet süresi ve ev sahibi ülkeye göre birim maliyet olarak hesaplanır.
1. Grup Ülkeler :144 EUR
2. Grup Ülkeler :128 EUR
3. Grup Ülkeler :112 EUR

Standart seyahat için en fazla 2, Yeşil Seyahat için en fazla 6 günlük bireysel destek hibesi yol günleri
için de talep edilebilir.

Dahil Etme Desteği

Katılımcılar için Bireysel Destek;

Katılımcıya ait gerekçelendirilmiş ilave masraflar ile diğer hibe kalemlerinde talep edilmediyse
refakatçisine ait seyahat ve bireysel destek masraflarını içeren gerçekleşen maliyetleri içerir.

Kuruluşlar için Bireysel Destek;

Bu kapsama giren katılımcılar için (refakatçiler hariç) katılımcı başına (100 Avro) birim maliyet



Hibe Kalemleri

Hazırlık Ziyaretleri:
Seyahat ve bireysel desteği kapsamak üzere katılımcı başına 575 Avro
Her bir hazırlık ziyareti için en fazla 2 katılımcı

Dil Desteği:
Dil eğitimi ve araçları sağlamak üzere verilen destek Katılımcı başına 150 Avro
30 günün üstündeki personel hareketlilikleri için ve OLS den yararlanamama durumunda geçerlidir.

İstisnai Masraflar:
• Mali teminat (Ulusal Ajansın talep edtmesi halinde)- %80

• Uzak bölgeler için seyahat bütçesine katkı (var olan seyahat bütçesinin seyahat giderlerinin
%70ini karşılayamaması durumunda uygulanır). -%80

• Vize ve vizeye ilişkin giderler, ikametgah izinleri, aşılar, tıbbi sertifikasyonlar-%100

*Talepler başvuran tarafından temellendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından kabul edilmelidir.



Hibe Kriterleri

İlgililik (30 puan)

Proje Tasarımının ve Uygulamanın Kalitesi (40 puan)

Etki ve Yaygınlaştırma (30 Puan)

• Toplam 100 puan üzerinden en az 60 puan
• Her kriterden ilgili azami puanın en az yarısı kadar puan
• Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan 

alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir.



BİLGİ KAYNAKLARI

• 2023 Erasmus+ Program Rehberi (ss.195-204)
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide

• Başvuru Formları
Opportunities for Erasmus+ | Erasmus+ and European Solidarity Corps 
programmes (europa.eu)

• Ortak Bulmak için;
https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/projects/search/?page=1&sort=&domain=eplus2021&vi
ew=list&map=false&searchType=projects

• Sorularınız için;
ka1spor@ua.gov.tr

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
mailto:ka1spor@ua.gov.tr
mailto:ka1spor@ua.gov.tr



