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Stratejik Ortaklık Nedir?

Stratejik Ortaklıklar, yenilikçi deneyimlerin geliştirilmesi,

transferi ve/veya uygulanması ile Avrupa düzeyinde eşli

öğrenme (peer-learning) ve deneyimlerin paylaşımını

amaçlayan projelerdir.



Stratejik Ortaklık Nedir?

• Yüksek kaliteli eğitim, öğretim, öğrenme ve gençlik çalışması, 

• Kurumsal modernizasyon  

• Toplumsal (sosyal) yenilik 

getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla 

KURUM/KURULUŞLARA işbirliği yapma fırsatının 

sunulmasıdır. 



Stratejik Ortaklık Nedir?

• Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklılar: Yenilikçi çıktılar geliştirmesi

ve/veya zaten uygulanmakta olan, son zamanlarda üretilmiş olan ürünleri ya da

yenilikçi fikirleri yoğun biçimde kullanıma ve yaygınlaştırılmaya angaje etmesi

beklenen projelerdir. Yararlanıcılar, doğrudan Eylemin yenilikçi yönüne cevap

vermek için Çoğaltıcı Faaliyetler ve Fikri Çıktılar için bütçe talep edebilirler. Bu

proje tipleri, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının tümüne açıktır.

• İyi Uygulamaların Değişimini Destekleyen Stratejik Ortaklıklar: Temel

hedef organizasyonların ulusötesi düzeyde operasyon kapasitelerini arttırmak;

uygulamaları, metotları, fikirleri paylaşmalarını ve karşılaştırmalarını; bağlantılarını

geliştirmelerini ve güçlendirmelerini sağlamaktır. Seçilen projeler, somut çıktılar

üretebilir ve projenin amaç ve kapsamıyla orantılı bir şekilde çıktılarını

yaygınlaştırmaları beklenebilir.



Stratejik Ortaklık

Katılımcı kurumlara etkisi:

• Hedef gruplarına yönelik yenilikçi yaklaşımları desteklemeli:örn. bireyin

ihtiyaç ve beklentilerine odaklı daha cazip eğitim-öğretim programları, 

yeterliliklerin tanınması ve onaylanması süreçlerinin geliştirilmesi, BIT 

metodolojilerinin kullanımın yaygınlaştırılması gibi,

• Daha dinamik, modern, şeffaf ve profesyonel kurumsal ortamı desteklemeli,

• AB ve Uluslararası düzeyde çalışmak için mesleki profesyonelliğin ve 

kapasitenin artırılmasına katkıda bulunmalı



Stratejik Ortaklık

Kişilere etkisi:

- Daha yüksek inisiyatif ve girişimcilik duygusu

- Yabancı dillerde daha yüksek yetkinlik 

- İstihdam edilebilirlik açısından daha iyi beceri seviyeleri ve yeni iş 

oluşturulması (sosyal girişimcilik dâhil)

- Avrupa ve ötesindeki beceri ve yeterliliklerin daha iyi kavranması ve 

tanınması 

- Mesleki gelişim konusunda daha fazla fırsat… 



Stratejik Ortaklık

Sisteme etkisi:

- İşgücü piyasasının ihtiyaçları ve sunduğu fırsatlar ile daha uyumlu 

eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin yanı sıra iş dünyası ve toplum ile daha 

sıkı bağlar

- Özellikle girişimcilik, dil yeterlilikleri ve dijital beceriler olmak üzere, 

temel ve çapraz becerilerin sağlanması ve değerlendirilmesinde iyileşme

- Öğretme, öğrenme ve değerlendirmeye destek amacıyla yeterlilikleri, 

yeterlilik bileşenlerini ve müfredatı tanımlarken, öğrenme çıktılarının 

kullanımının teşvik edilmesi

- Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin BİT’leri ve açık eğitim 

kaynaklarını daha stratejik ve entegre şekilde kullanması; 



Dijitalleşme İçin Ortaklıklar

Kısa bir zaman içerisinde online ve uzaktan eğitime geçilmesiyle ortaya çıkan

zorluklarla başa çıkabilmek için eğitim sistemini güçlendirmeyi ve 

öğretmenlerin dijital yeterliliklerini desteklemeyi amaçlar.



Yatay Öncelikler

Dijital alanda yenilikçi uygulamalar

(Innovative practices in a digital era)



Dijitalleşme Projelerinin Hedefleri

• Yüksek kaliteli, kapsayıcı dijital eğitim sağlamak için kurumların eğitim ve öğretim
yeteneğini güçlendirmektir. Uygulama kapasitesini geliştirmek

• Çevrimiçi, karma ve uzaktan öğretim için eğitimcilerin dijital pedagojik
yetkinliklerini geliştirerek yüksek kaliteli kapsayıcı dijital eğitim sunmalarını
sağlamak

• Yüksek kaliteli dijital ortamlar geliştirmek ve / veya kullanmak

• AB genelinde kurumların ağ kurmasını teşvik etmek

• Kaynakların ve uzmanlığın paylaşımı

• Dijital teknoloji sağlayıcıları ve eğitim teknolojilerindeki uzmanlarla işbirliğini
sağlamak



Dijital Eğitim Kapsamında Faaliyet Örnekleri

• Karma eğitim öğretim dahil olmak üzere online ve sanal yollarla kaliteli ve 

kapsayıcı eğitim sunmak için dijital araç ve yöntemleri kullanmaya yönelik

faaliyetler

• Uzaktan veya çevrimiçi eğitime uyum sağlamaları konusunda öğretmenlerin ve 

öğrencilerin desteklenmesine yönelik faaliyetler

• Dijital teknolojinin daha sorumlu ve daha güvenli kullanımını teşvik etmeye ve 

öğretmeye yönelik faaliyetler;

• Dijital çevrimiçi teknolojinin konuya özgü eğitim ve öğretime en iyi nasıl dahil

edilebileceği anlamaya yönelik faaliyetler



Stratejik Ortaklık

Kimler başvurabilir? Program ülkelerindeki ilgili tüm kurum/kuruluşlar. Program ülkesi

Kimler ortak olabilir? Başvurabilen kurumlar + rehberde belirtilen ‘ortak’ ülkelerdeki ilgili

kurum/kuruluşlar

• Yükseköğretim kurumu

• Okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dâhil, okul öncesinden 

üst orta eğitime kadar her seviyede)

• STK’lar

• KOBİ’ler 

• Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu

• Ticaret odaları, sanayi, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak 

üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi

• Yaygın, sargın eğitim ile kazanılan beceri ve yetenekleri onaylayan, sertifikalandıran 

kurumlar

• Şirketlerarası bir eğitim merkezi

• Müşterek (işbirliğine dayalı) eğitim sunan şirketler

• Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum

Başvuru



Stratejik Ortaklık Proje Puanlama

İlgililik

30 Puan

AB Politikalarına

katkı

Program Amaçları 
ve öncelikleri

Sorun Analizi

Gerçekçi amaçlar

Yenilikçi, yaratıcı, 
tamamlayıcı konu

Proje Tasarım ve 
Uygulama Kalitesi 

20 Puan

Genel Proje 
Aşamalarının 

Kalitesi

Projenin Kendi İç 
Uyumu

Kalite kontrol

Fizibilite

Fayda Maliyet 
Analizi

Proje Ekibinin Kalitesi/ 
İşbirliği Düzenlemeleri

20 Puan

Tamamlayıcı 
ortaklık profili

Sorumluluk 
Paylaşımı

İyi iletişim ve 
iletişim kanalları

Farklı Eğitim 
Alanları

Uzmanlık

Yeni Katılımcılar

Etki / Yaygınlaştırma 

30 Puan

Proje Çıktılarının 
Kalite Kontrolü

Katılımcılara 
Örgütlere vs 

Etkiler

Yayım Dağıtım ve 
Paylaşım

Sürdürülebilirlik



Stratejik Ortaklık

• Ortak sayısı: En az üç program ülkesinden üç ortak 

• Son başvuru tarihi: 29 Ekim 2020 / 12:00 (Brüksel saati)

• Tüm aktiviteler, projeye katılan ülkelerde gerçekleştirilmeli

• Başvuru konsorsiyum adına başvuran kurumun ülkesindeki ulusal 

ajansa yapılmalı

Kriterler



Stratejik Ortaklık

• Azami bütçe ne kadardır?

Yıllık en fazla 150.000 €

• Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir?

1. Proje yönetimi ve uygulama 

2. Ulusötesi proje toplantıları

3. Fikri çıktılar

4. Çoğaltıcı etkinlikler

5. İstisnai giderler

6. Özel ihtiyaç desteği

Bütçe



Stratejik Ortaklık Nedir?

Azami bütçe ne kadardır?

3yıllık  projelerde 450.000 €

(Yıllık en fazla 150.000 €)



-Planlama, koordinasyon, ortaklar arası iletişim

-Küçük ölçekli eğitim, öğretim, öğrenim materyalleri,

-Sanal işbirliği ve yerel proje aktiviteleri

-Yaygınlaştırma (broşür, el ilanı)

Koordinatör Kuruluş için aylık 500 €

Ortak Kuruluş için aylık 250 €

Birim Maliyet (Unit Cost)

En fazla aylık 2750 €

PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA



Uygulama ve koordinasyon amaçlı, 

Proje ortakları arasında ve ev sahipliğinde

• Birim Maliyet

• Seyahat ve harcırah gideri olarak;

100-1999 km arası 575 € / 2000 km üzeri 760 €

En fazla senelik 23.000 €

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

ULUSÖTESİ PROJE TOPLANTILARI

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


ULUSÖTESİ PROJE TOPLANTILARI

 Yararlanıcı, katılımcı ve toplantı sayısı anlamında ihtiyacını 

gerekçelendirmeli ve mesafe bandı esasına göre ücret talep etmelidir.

 Yararlanıcı,her durumda ulusötesi proje toplantılarına katılan kişilerle resmi 

bağlantısı olduğunu kanıtlayabilmelidir (projede ücretli ya da gönüllü 

çalışanlar, çalışan personel, yararlanıcı kuruluş öğrencileri)

 Yararlanıcının ülkesinde düzenlenen ulusötesi toplantılara; en az iki farklı 

program ülkesinden yararlanıcı kuruluş katılması ve mesafenin 100 km.nin

üzerinde olması durumunda ücret talep edilebilir.



FİKRİ ÇIKTI

• Müfredat, pedagojik malzemeler ve gençlik çalışması 
malzemeleri, Açık Eğitim Kaynakları, BT araçları, 
analizler, araştırmalar, eşli öğrenme yöntemleri vb

• Çıktılar bu türden bir hibe desteğine hak kazanacak( geniş 
kitlelerin kullanabileceği, etkisi yüksek) nitelik ve 
nicelikte olmalıdır.

https://www.youtube.com/watch?v=vtbNTpKAHyw

https://www.youtube.com/watch?v=vtbNTpKAHyw


FİKRİ ÇIKTI

• Alınacak hibe, somut ürünlere ulaşılabilmesi için yararlanılan 

personel giderinde kullanılır.

• Kimler personel gösterilebilir?

Yararlanıcın resmi bağlantısını kanıtlayabildiği çalışanları. 

• Personel hangi kategoriler altında gösterilebilir?

Manager, Researcher, Technical, Administrative

Personel kategorileri fikri çıktıların oluşturulmasında üstleneceği 

göreve göre belirlenir.

!!!“Manager” ve “Administrative” proje yönetimi ve 

uygulamadan almalı veya gerekçelendirmeli

!!!Hizmet sözleşmesi ile çalışanlar, fikri çıktılar kısmında değil 

istisnai kalemler kısmında gösterilmelidir.



ÇOĞALTICI ETKİNLİKLER

Fikri çıktıların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan ulusal

ve Ulusötesi konferanslar/ seminerler/ etkinlikler

Yararlanıcının yerleşik olduğu program ülkesinde yapılabilir.

Koşul: Fikri çıktısı olması gerekir.

Birim maliyet

Yerel katılımcı 100 €/uluslararası katılımcı 200 €

(katılımcı: üçüncü kurum/kuruluşlardan katılım sağlayacak kişi 

sayısı)

En fazla 30.000 €



İSTİSNAİ GİDERLER

• Ortaklar tarafından sunulamayan hizmetler ve 

ekipmanlar

• Geçerli harcamanın %75’i

• Proje başına en fazla 50.000 € 

(talep edilmişse, finansal garanti masrafı bu miktarın 

dışındadır)

• Gerçek maliyet



ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

• Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ilave 

harcamalar

• Gerçek maliyet



OPSİYONEL BÜTÇE

Ulusötesi eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri
Hedef ve sonuçlarına ulaşmak için gerekli olmalıdır

•Uzun dönem öğretim veya eğitim görevlendirmeleri (2- 12 ay)

•Kısa dönem ortak personel eğitim etkinlikleri (5 gün- 2 ay)

Okul öğrencilerinin kısa/uzun dönem hareketliliği (3 gün- 2 ay)

Hibe:

Seyahat (mesafeye göre değişiklik gösterir. Bkz. program rehberi)

Harcırah ( kalış sürelerine değişiklik gösterir. Bkz. program rehberi)

Dil Desteği (uzun dönem)



ÖNEMLİ NOTLAR

Stratejik Ortaklık projesi için başvuru yapmadan önce her kurum;

– ORS‘ye girilmeli ve kayıt olmalı

•OID numarası alınmalı 

•Tüzel Kişilik Belgesi sisteme yüklenmeli

•Finansal Yeterlilik Belgesi sisteme yüklenmeli

Başvuru formunun ekleri ile yüklenmesi (sadece başvuran kurum) 

Ortakların yetki belgesi 

Doğruluk Beyanı

60.000 € üzeri bilanço vb. 

Faaliyet tablosu/zaman çizelgesi 



Stratejik Ortaklık

Proje adı:DESIGN OF CURRICULUM FOR WOODWORKING CNC 

OPERATORS IN TURKEY

Yararlanıcı Kurum: İkoor Mobilya İmalat Koordinasyon San. ve Tic.A.Ş.

Proje Amacı: Bu proje ile Türkiye’de mobilya ve ahşap işleme alanında

çalışan CNC operatörleri için ihtiyaca yönelik bir eğitim müfredatının

geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında, Avrupa Birliği’ndeki

mevcut uygulamalar gözden geçirilerek, sektörün Türkiye’deki mevcut

durumu ve CNC operatörlerinin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik

analiz gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ortaklar:

Türkiye (Üniversite, Meslek Lisesi, Dernek, Şirket)

İtalya (Şirket)

Almanya (STK)

Proje Örnekleri



Stratejik Ortaklık

Proje Faaliyetleri:

Konferanslar

Kısa dönem eğitimler

İnternet sitesi

Yerel ve uluslararası toplantılar

Açılış ve kapanış toplantıları

Fikri Çıktılar:

Mobilya endüstrisi ve CNC operasyonlarının mevcut durumu hakkında bir

analiz raporunun hazırlanması

Araştırma raporları

Kısa dönem eğitim materyallerinin hazırlanması

Müfredat hazırlanması

Proje Örnekleri



Stratejik Ortaklık

Proje Adı: MODERN APPROACHES FOR MANUFACTURING

TECHNOLOGIES IN MACHINERY SECTOR

Yararlanıcı Kurum: Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği

Proje Amacı: Projenin ana amacı makine sektörü içerisinde üretim, tasarım

ve kaynak maksimizasyonu kapasitesinin geliştirilmesi ve bilgi, tecrübe ve fikir

paylaşımı platformlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması

Ortaklar:

Türkiye (Şirket)

Polonya (Şirket)

Almanya (Şirket)

Proje Örnekleri



Stratejik Ortaklık

Proje Faaliyetleri:

Proje internet platformu ve sosyal medya grubu kurulması

Online toplantıların yapılması

İnternet sitesinin oluşturulması 

E-bülten, elkitabı, anket ve sunumların hazırlanması 

Yerel ve uluslararası toplantılar

Çalışma ziyaretleri

Açılış ve Kapanış Toplantıları

Fikri Çıktılar:

Modern Üretim ve Tasarım Teknolojileri üzerine kitap ve web sitesi tasarımı

Etkili Kaynak Optimizasyonu Teknikleri üzerine kitap ve web sitesi

Proje Örnekleri



DETAYLI BİLGİ

http://www.ua.gov.tr

http://www.ua.gov.tr/


Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 
Merkezi Başkanlığı

(Türkiye Ulusal Ajansı)

TEŞEKKÜRLER


