
ÇAĞRI: ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE
PROJE 1- COVE – EULEP - European Learning Experience Platform 

Mesleki Mükemmelliyet Merkezleri- Avrupa Öğrenme Deneyimi Platformu
Konsorsiyum: 8 ülkeden 20 kurum

Türkiye adına ülke lideri: TOBB
Diğer Türk ortaklar : TOBB ETÜ ve TEPAV

Proje toplam bütçe: 4.925.481 Avro

ÇAĞRI: ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO
PROJE 2- ENTRECOMP4TRANSITION

İkiz Geçişte (Yeşil ve Dijital) Girişimcilik Yetkinlikleri Projesi
Konsorsiyum: 5 ülke 15 kurum
Türkiye adına ülke lideri: TOBB
Diğer Türk ortaklar : TOBB ETÜ 

Proje toplam bütçe: 1.873.864 Avro

Yeşil Avrupa ve Dijitalleşme konularında;
• Girişimcilik Yetkinliklerinin artırılması

amacıyla, şirketlerin ihtiyaçlarının
tespitine yönelik anketler yapmak

• yüksek öğretimde eğitim modülleri ve
müfredat oluşturmak

• pilot uygulamalar geliştirmek

Yapay zeka, sanal gerçeklik ve sosyal
inovasyon alanlarında;

• İşletmelerdeki beceri açığını ortaya
koyacak anketler yapmak

• işletmelerin ihtiyaçlarını
karşılayacak yeni ve kişiye özel
eğitim modülleri sunmak,

• Eğiticilerin eğitimi çalıştayları
yapmak

• Pilot uygulamalar geliştirmek,
• Mesleki Eğitim Konseyleri kurmak
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Konsorsiyum ve içerik oluşturmak için hazırlıklara erken aşamada, çağrı yayımlanmadan başlamak
(Avrupa Komisyonu Kimlik tanıma sistemine (ECAS – EU Login) kayıt oldunuz mu?)

Komisyon hibe çağrıları sayfasını düzenli takip (forthcoming Funding & tender opportunities

Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA) (Mayıs 2021-Eylül 2021)

Güçlü ve iyi olduğunuz alanları tespit ve bu kapsamda ortaklarınıza çalışma paketi önermek

Konsorsiyum lideri olamasanız da çalışma paketi lideri/ortak lideri (co-lead) olmak

Nasıl olsa proje lideri kurum projeyi yazar ben katkımı verdim 

İhtiyaç analizi katkısı verdin mi? Proje ile ülkendeki hangi açığı/eksiği gidermeye çalışıyorsun?

Proje hazırlık toplantılarının hepsine katılım sağlandı mı? Hep aynı kişilerle mi katılım sağlandı?

Türkiye’den diğer ortaklarla iç hazırlık toplantıları yapıldı mı? Türkiye ortaklarınızı tanıyor musunuz?
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Konsorsiyum bana az bütçe verdi, bu Avrupalılar hep böyle yapıyor..

Katkımı doğru ve yeterli verdim mi? MEVCUT CALIŞMALAR VE PROJELER (Örnek: MEB PROTOKOLÜ+ YENİ KURULAN 
AI bölümü vb)

Lider kuruluş bütçemi hesaplar ben faaliyetleri yazdım

Bütçeyi kontrol ettin mi? Çalışan gün saatleri yeterli mi? Konferans vb. tercüme dahil edilmiş mi?

Proje kapsamında uluslararası konferans vb. Türkiye’de evsahipliği yapmayı teklif edebilirsin?

İK maliyetleri: bütçe şablonundaki farklı İK kategorileri tüm ortaklar için aynıdır ve şablonda belirtilen kategoriler
değiştirilemez. Tüm proje personelini mevcut kategoriye göre dahil ettin mi? (Managers, Expert/Researchers, 
Teachers/Trainers, Technicians, Administrative Staff gibi) (isimlerini bütçeye yazmana gerek yok!!)

Seyehat masrafları (Erasmus + Klavuzunu okudun mu?) Seyahat masrafları: Örnek: 500 ila 1999 km arasındaki 
mesafeler için 320 € ve 2000 ila 2999 km arasındaki mesafeler için 410 € tutarını belirtir. ( https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator)

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
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Proje teklifi sisteme yüklenmeden önce son halini gördün mü? Kendi kurumunla ilgili bölümleri kontrol ettin mi? 
İttifaklar çok ülkeli çok ortaklıklı projeler, özellikle Part B – Technical Description ve Bütçe bölümünü kontrol 
ediniz, her zaman hata olabilir. 

Çok ülkeli ve çok ortaklı (örnek: EULEP 8 ülke 21 kurum) proje teklifi hazırlamak çok güçlü ve doğru iletişim 
gerektiriyor. Sürelere mutlaka uyunuz!!!

Güvenilir ortak olmak, size daha büyük ve lider olabileceğiniz yeni proje ortaklıklarının kapısını açacaktır.

Kurum PIC numaraları, CV ler, potansiyel ortaklar ve ihtiyaçları karşılayacak yenilikçi fikirler hazırsa,

TIKLAYINIZ !!!

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

