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Programlarda ülke merkezli ve merkezi olmak üzere farklı faaliyetler yer almaktadır: 

• Merkezi projeler, merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Eğitim ve Kültür 

Yürütme Ajansı (European Education and Culture Executive Agency, EACEA) 

tarafından yürütülür. 

• Bu çerçevede, merkezi projelerin başvuruları Yürütme Ajansı’na yapılırken, 

ülke merkezli başvurular AB üyesi ya da programla ilişkili üçüncü ülkelerde 

bulunan ulusal ajanslara yapılmaktadır.

Merkezi Proje Nedir?

Erasmus+ Programı, yurt dışında 

eğitim, öğretim, staj, profesyonel 

gelişim, yaygın öğrenme temelli 

gençlik aktiviteleri ile kurumlar 

arasındaki işbirliklerini destekleyen 

AB’nin eğitim, gençlik ve spor 

alanlarındaki hibe programıdır. 

Avrupa Dayanışma Programı, 

gençlerin kendi ülkelerinde 

veya yurt dışında topluma yarar 

sağlayan projelerde gönüllü 

olmaları, çalışmaları veya ağ kurma 

faaliyetlerinde bulunmaları için 

fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları 

karşılamayı hedefleyen yeni bir 

Avrupa Birliği girişimidir.
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Avrupa Üniversiteleri
• Yükseköğrenim için Erasmus 

Beyannamesi (Erasmus Charter 

for Higher Education, ECHE) 

sahibi yükseköğretim kurumları 

arasında ortak değerlere ve üzerinde 

anlaşmaya varılan ilkelere dayalı 

olarak uzun vadeli kurumsal, yapısal 

ve stratejik işbirlikleri geliştirmeyi 

amaçlayan ulusötesi ortaklıklardır.

• Bu proje türü altında “Var olan Derin 

Kurumsal Ulusötesi İşbirliğinin 

Yoğunlaştırılması (Topic 1)” ve 

“Yeni Derin Ulusötesi İşbirliğinin 

Geliştirilmesi (Topic 2)” olmak üzere 

2 alt proje türü bulunmaktadır. 

• 2023 yılı için tüm Avrupa’da toplam 

bütçe 384 Milyon Avro ’dur.

Detaylı Bilgi: 

bit.ly/AvrupaÜniversiteleri

Yükseköğretim Alanında 
Jean Monnet Faaliyetleri
• AB konularıyla ilgili araştırma 

ve öğretme faaliyetlerinin 

kalitesini arttırmayı ve üniversite 

öğrencilerinden politika yapıcılara, 

kamu görevlilerinden sivil topluma 

kadar çok çeşitli kitlelerin AB hakkında 

bilgi sahibi olmalarını destekleyen 

faaliyetlerdir.

• Modül, Kürsü Başkanlıkları ve 

Mükemmellik Merkezleri adında üç 

alt proje türü bulunmakta ve sırasıyla 

30 bin, 50 bin ve 100 bin Avro hibe 

sunulmaktadır.

Detaylı Bilgi: 

bit.ly/YükseköğretimJeanMonnet

Erasmus+ Programında Merkezi Çağrılar
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Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme
• Yükseköğretim kurumlarının mali ve idari yapısının güçlendirilmesi için bölgesel 

sorunların ele alındığı, uluslararası ittifakların kurulduğu, Erasmus+ Programı ile 

ilişkili olmayan uygun üçüncü ülkelere odaklanan merkezi projelerdir.

• Proje başına 200 bin ile 1 Milyon Avro arasında hibe tahsis edilmektedir.

Detaylı Bilgi: 

bit.ly/YükseköğretimKapasiteGeliştirme

Erasmus Mundus Eylemi
• Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri; farklı ülkelerden yükseköğretim 

kurumlarının bir araya gelmesi ile herhangi bir disiplinde bir ortak yüksek lisans 

programı hazırlanmasını ve ortak veya çoklu diploma sunacak şekilde eğitim 

verilmesini sağlayan bir proje türüdür. Proje başına en fazla 3.8 Milyon Avro hibe 

tahsis edilmektedir.

Detaylı Bilgi: 

bit.ly/MundusJointMaster

• Erasmus Mundus Program Tasarımı; yükseköğretim kurumlarına yeni ortak yüksek 

lisans programı oluşturmaları için kısa süreli hibe destekleri sağlar. Proje başına en 

fazla 55 bin Avro hibe tahsis edilmektedir.

Detaylı Bilgi: 

bit.ly/MundusProgramTasarımı
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Gençlik Alanında 
Kapasite Geliştirme
• Gençlik ve yaygın öğrenme alanında 

uluslararası işbirliğini ve politika 

diyaloğunu desteklemeyi amaçlayan 

uluslararası işbirliği projeleridir.

• Proje başına 100 bin ile 300 bin Avro 

arasında hibe desteği sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi: 

bit.ly/GençlikKapasiteGeliştirme

Yükseköğretim ve Gençlik 
Alanında Sanal Değişimler
• Kültürlerarası diyalog ile sosyal 

ve dijital becerilerin gelişimini 

destekleyen çevrim içi etkinliklerdir.

• Proje başına en fazla 500 bin Avro 

hibe tahsis edilmektedir.

Detaylı Bilgi: 

bit.ly/SanalDeğişimler

Avrupa Gençliği Bir 
Arada
• Avrupa’nın her yerinden gençlerin 

işbirliği sonucunda kurulan 

bölgesel ortaklıklar ile gençlik ağları 

oluşturmayı amaçlayan uluslararası 

projelerdir. Bu doğrultuda hem fiziksel 

hem de çevrimiçi olmak üzere ağ 

değişimleri ve gençlik alanında eğitim 

faaliyetleri desteklenmektedir.

• Proje başına 150 bin ile 500 bin Avro 

arasında hibe desteği sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi: 

bit.ly/AvrupaGençliği
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Mesleki Eğitim Alanında 
Kapasite Geliştirme
• Sürdürülebilir sosyo-ekonomik 

kalkınmanın bir itici gücü olarak 

Programla ilişkili olmayan üçüncü 

ülkelerdeki Mesleki Eğitim ve Öğretim 

kurumlarının ve sistemlerinin 

uygunluğunu, erişilebilirliğini ve yanıt 

verebilirliğini desteklemeyi amaçlayan 

uluslararası projelerdir.

• Proje başına 100 bin ile 400 bin Avro 

arasında hibe desteği sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi: 

bit.ly/MeslekiEğitimKapasiteGeliştirme

Mesleki Eğitim 
Mükemmeliyet Merkezleri
• Bu faaliyet, 

 - mesleki ve teknik eğitim ve öğretim 
sağlayıcıları,

 - işverenler, 
 - araştırma merkezleri, 
 - kalkınma ajansları 

 - istihdam merkezleri 

gibi çok çeşitli yerel ortakları bir 

araya getirir. Ayrıca diğer ülkelerdeki 

merkezlerle çalışarak girişimci faaliyetleri 

ve yenilikçiliği desteklemeyi, şirketler 

(özellikle KOBİ’ler) için bilgi ve yenilik 

merkezleri olarak hareket etmeyi hedefler.

• Proje başına en fazla 4 Milyon Avro 

hibe tahsis edilmektedir.

Detaylı Bilgi: 

bit.ly/CoVEs
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Yenilikçilik İçin İttifaklar
• Bilgi gelişimine uyarlanabilir nitelikte; 

yenilikçiliği güçlendirmek için dijital 

becerileri, döngüsel ve daha yeşil bir 

ekonomiye geçiş için yeşil becerileri 

destekleyen sektörel ve sektörler 

arası işbirliğine dayanan uluslararası 

projelerdir. 

• Bu ana başlık altında 

• Eğitim ve Girişimler İçin İttifaklar 

(LOT1) ve 

• Beceriler Konusunda Sektöreler 

İşbirliği İçin İttifaklar (LOT2) 

olmak üzere 2 farklı alt proje türü 

bulunmaktadır.

• LOT1 projeleri 2 veya 3 sene 

sürebilmekte olup 2 yıllık LOT1 

projelerinde proje başına en fazla 1 

Milyon Avro, 3 yıllık LOT1 projelerinde 

ise proje başına en fazla 1.5 Milyon 

Avro hibe tahsis edilmektedir.

• LOT2 projeleri ise 4 yıl sürmekte ve 

proje başına en fazla 4 Milyon Avro 

hibe tahsis edilmektedir.

Detaylı Bilgi: 

bit.ly/İttifaklar

İleriye Dönük Projeler
• Yaygınlaştırılma potansiyeline sahip 

yenilikçi politika yaklaşımlarını 

belirlemeyi, geliştirmeyi, test etmeyi 

ve/veya değerlendirmeyi, böylece 

eğitim ve öğretim sistemlerini 

iyileştirmeyi amaçlayan büyük ölçekli 

uluslararası projelerdir.

• İleriye Dönük Projeler; Kesişen 

Sektörler, Mesleki Eğitim ve Öğretim 

ile Yetişkin Eğitimi olmak üzere 3 

alt proje türünü içermekte ve bu 

alt projelerde proje başına sırasıyla 

en fazla; 1.5 Milyon Avro, 900 bin 

Avro ve 1 Milyon Avro hibe desteği 

sunulmakladır.

Detaylı Bilgi: 

bit.ly/İleriyeDönükProjeler
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Spor Destekleri
• Bu ana başlık altında; aşağıda 

bütçeleri ile birlikte paylaşılan 4 

adet uluslararası işbirliği projesi 

bulunmaktadır. Bu projelerin 

her birine; kamu kurumları, spor 

federasyonları, spor kulüpleri, 

üniversiteler, spor liseleri ve özel 

kurumlar başvuru yapabilirler.

• Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları

(120 bin, 250 bin veya 400 bin Avro),

• Spor Alanında Küçük Ölçekli 

Ortaklıklar 

(30 bin veya 60 bin Avro) ,

• Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri 

(200 bin, 300 bin veya 450 bin Avro) 

ve

• Spor Alanında Kapasite Geliştirme 

Projeleri (100 bin ile 200 bin Avro 

arası) 

Detaylı Bilgi: 

bit.ly/SporAlanındaOrtaklıklarveSporEtkinlikleri

Detaylı Bilgi: 

bit.ly/SporKapasiteGeliştirme
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Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük Takımları
• Gönüllülük Takımları, dayanışma amacıyla en az iki farklı ülkeden gençlerin bir araya 

gelerek gerçekleştirdikleri gönüllülük faaliyetlerini destekleyen büyük ölçekli, etkisi 
yüksek merkezi projelerdir. Bu projeler, AB düzeyinde karşılaşılan ortak sorunları ele 
alan kısa vadeli müdahaleler olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu proje; 

• Savaş ortamından kaçmış ve diğer doğal ya da insan kaynaklı felaketlerden ötürü 
mağduriyet yaşamış kimselere yardım ve

• Sağlık alanında önleme, teşvik ve destek faaliyetlerini desteklemektedir.

• Proje başına en fazla 400 bin Avro hibe verilmektedir.

Detaylı Bilgi: 
bit.ly/GönüllülükTakımları

Avrupa İnsani Yardım Gönüllülük Projeleri
• İnsani yardım operasyonlarının devam ettiği üçüncü ülkelerde gerçekleştirilen 

bu projelerde 18 - 35 yaş arasındaki gençlerin, ihtiyaç sahibi insanların yaşam 
koşullarını iyileştirmeye yönelik kısa süreli veya uzun süreli gönüllülük faaliyetleri 
ile topluma katkıda bulunma fırsatları sunulmaktadır. Proje kapsamında 
gerçekleştirilen faaliyetlerin, tarafsızlık, bağımsızlık ve zarar vermeme ilkelerine 
uygun olması gerekmektedir.

• Proje başına en fazla 650 bin Avro hibe verilmektedir.

Detaylı Bilgi: 
bit.ly/İnsaniYardım

Avrupa Dayanışma Programında Merkezi Çağrılar
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