2020 başvuru dönemi
KA107 faaliyeti hibe dağıtım yöntemi
Bütçe kategorilerine göre sınıflandırma ve sıralama işlemleri:


Üniversitelerin hibe talebinde bulundukları ülkeler, ait oldukları bütçe kategorilerine göre
sınıflandırılıp, bağımsız dış uzmanların verdiği konsolide puanlar dikkate alınarak, yüksek
puandan düşük puana doğru sıralanmıştır.

Talep sınırlandırma işlemleri:


Her bir akış için kişi başı talep edilen süreler analiz edilerek, Merkezin hibe kısıtı ve daha
fazla kuruma hibe dağıtabilme yaklaşımı nedeni ile öğrenci öğrenim hareketliliği için kişi
başı ortalama 150 günün üzerinde hibe talebinde bulunan kurumların talepleri 150 gün ile,
öğrenci staj hareketliliği için kişi başı ortalama 60 günün üzerinde hibe talebinde bulunan
kurumların talepleri 60 gün ile, personel hareketliliği için ise kişi başı ortalama 7 günün
üzerinde hibe talebinde bulunan kurumların talepleri 7 gün ile sınırlandırılmıştır. Belirtilen
değerlerin altında kalan talepler aynen kullanılmıştır.



Diğer taraftan, Merkezin hibe kısıtı ve daha fazla kuruma hibe dağıtabilme yaklaşımı
nedeni ile, her bir akış için talep edilen kişi sayısı hem öğrenci hem personel hareketliliği
faaliyetinde “1” olarak alınmıştır.



Batı Balkanlar, Güney Afrika, Güney Akdeniz, Moldova, Tunus ve Afrika, Karayip &
Pasifik bütçe kategorilerinde yukarıdaki maddelerde verildiği şekilde kısıtlama yapılarak
hibe tahsisatı yapıldığında Merkez’in elinde bulunan hibenin tamamı kullanılamadığından,
konsolide dış uzman puanları dikkate alınarak, yüksek puan alan akışlara ait kişi sayısı hibe
kullandırılana kadar arttırılmıştır. Kişi sayısı arttırılırken, arttırılan değerlerin altında kalan
talepler aynen kullanılmıştır.



Her bir bütçe kategorisinde Merkezin elindeki bütçeyi aşmayacak şekilde, inilebilen puana
kadar inilerek desteklenebilecek akışlar belirlenmiştir.

Özel durumlarda uygulanan işlemler:


Merkezin elindeki bütçenin destekleyebileceği son puan için desteklenebilecek tek bir ülke
ve birden fazla akış olması halinde, aşağıdaki öncelik sırasına göre hibenin yettiği yere
kadar destek sağlanmıştır:
1. Gelen öğrenci (aylık 800 €)
2. Giden personel (günlük 180 €)
3. Giden öğrenci (aylık 700 €)
4. Gelen personel (günlük 140 €)
(Örnek: Desteklenebilecek son puan 80, bu puana sahip tek bir ülke ve bu ülke için olası 8
akışın hepsi için hibe talebi varsa; yukarıdaki öncelik sırasına göre hibelendirme yapılarak,
hibenin yettiği yere kadar destek sağlanmıştır.)



Merkezin elindeki bütçenin destekleyebileceği son puan için desteklenebilecek tek bir ülke
ve birden fazla akış olması ve eldeki bütçenin yukarıdaki öncelik sırasına göre ilk sırada
yer alan gelen öğrenci talebini karşılamak için yeterli olmaması halinde, öncelik sırasına
göre diğer faaliyetler desteklenmiştir.
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(Örnek: Desteklenebilecek son puan 80, bu puana sahip tek bir ülke ve bu ülke için olası 8
akışın hepsi için hibe talebi varsa, ancak Merkezin elindeki bütçe yukarıdaki öncelik
sırasına göre ilk sırada yer alan gelen öğrenci talebini karşılamak için yeterli değilse öncelik
sırasına göre diğer faaliyetler desteklenmiştir.)


Merkezin elindeki bütçenin destekleyebileceği son puan için desteklenebilecek birden fazla
ülke olması halinde, ülkeler arasında ayırım yapmamak için, ilgili ülkeler için eşzamanlı
olarak yukarıdaki öncelik sırasına göre hibelendirme yapılarak, hibenin yettiği yere kadar
destek sağlanmıştır.
(Örnek: Desteklenebilecek son puan 80 ve bu puana sahip 3 ülke varsa, öncelikle her ülke
için gelen öğrenci talepleri desteklenmiş, elde hibe kalması halinde her ülke için giden
personel akışları ve sonra sırasıyla giden öğrenci ve gelen personel akışları
desteklenmiştir.)
Faaliyet önceliklerini sağlamak üzere yapılan işlemler:
a) Coğrafi dağılımı sağlamak üzere yapılan işlemler:



AB Komisyonu’nun coğrafi dağılım konusundaki modalitesini desteklemek üzere, her bir
bütçe kategorisinde hibe tahsis edilen ülkeler listelenmiş ve kalite değerlendirmesini
geçmiş olmasına rağmen hibe kısıtı nedeni ile desteklenemeyen ülkeler tespit edilmiştir.
Söz konusu ülkelerden en yüksek puana sahip olanların, talepte bulunulan akışları 1 kişi ve
karşılığı süre olarak desteklenmiştir. İlgili ülkeleri desteklemek üzere, bulunduğu bütçe
kaleminde düşük puan ve düşük öncelik sırasına göre kesinti yapılmıştır.
2020 döneminde, bu yöntem ile desteklenen ülkeler ve ait oldukları bütçe kategorileri
aşağıda verilmektedir:
Bütçe
kategorisi
Asya
Latin
Amerika
PI Asya

Ülkeler
Afganistan, Filipinler, Kamboçya, Sri Lanka
Ekvador, El Salvador, Honduras, Kosta Rika, Meksika, Nikaragua, Paraguay
Hong Kong, Makao

PI Amerika Uruguay

b) AB Komisyonu’nun 2020 hedeflerini desteklemek üzere yapılan işlemler:


AB Komisyonu’nun 2020 yılına kadar AB seviyesinde ulaşmayı amaçladığı aşağıdaki
tabloda verilen hedefleri desteklemek üzere işlem yapılmıştır.
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Bütçe
kategorisi

Ülkeler
Hindistan
Çin
Afganistan
Bangladeş
Butan
Düşük gelirli ve az
Kamboçya
gelişmiş ülkeler
Laos
Myanmar
Nepal
Brezilya
Brezilya ve Meksika
Meksika
Bolivya
El Salvador
Düşük ve orta gelirli
Guatemala
ülkeler
Honduras
Nikaragua
Hindistan ve Çin

Asya

Latin
Amerika

Program Hedefi
Tahsis edilen bütçe / Bütçe
<= %30

Tahsis edilen bütçe / Bütçe
>= %25

Tahsis edilen bütçe / Bütçe
<= %35
Tahsis edilen bütçe / Bütçe
>= %25

İlgili 2 bütçe kategorisi için yukarıda isimleri verilen ülkeler ve bu ülkelere tahsis edilen
bütçeler analiz edilerek, tabloda verilen yüzdeleri sağlamak üzere, bütçesinin %30 ve
%35’den küçük olması hedeflenen ülkelerde kesinti yapılarak, bütçesinin %25 ve üzeri
olması beklenen ülkeler desteklenmiştir. İlgili ülkeleri desteklemek üzere, HindistanÇin/Brezilya-Meksika ülkelerinden düşük puan ve düşük öncelik sırasına göre kesinti
yapılmıştır. Bu şekilde, Asya bütçe kategorisinde, Afganistan, Bangladeş, Butan,
Kamboçya ve Nepal; Latin Amerika bütçe kategorisinde ise El Salvador, Honduras ve
Nikaragua başvuruları desteklenmiştir.
“Newcomer”ları sürece dahil etmek üzere yapılan işlemler:


Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra, her bir bütçe kategorisi için, kalite
değerlendirmesini geçip hibelendirilemeyen kurumlar tespit edilmiştir. Söz konusu
kurumlar arasından, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 sözleşme dönemlerinin hiçbirinde ve
yukarıda açıklanan dağıtım yöntemi ile 2020 döneminde KA107 hibesi almamış olan
kurumlar “newcomer” kurum olarak belirlenmiştir. “Newcomer” kurumun
hibelendirilemeyen birden fazla ülkesinin olması halinde, yüksek puan almış olan ülkesi
hibelendirilmiştir.



Her bütçe kategorisi için 1 “newcomer” kurum ve ülkesi tespit edildikten sonra, kurumun
ilgili ülke için talepte bulunduğu akışlar 1 kişi ve karşılığı süre esas alınarak güncellenmiş
ve newcomer kurumun kısıtlanmış toplam talebi hesaplanmıştır.



“Newcomer” olarak hibelendirilecek kurumun, standart dağıtım yöntemi ile ilgili bütçe
kategorisinde en düşük hibeyi alan kurumdan daha fazla hibe almasını engellemek üzere,
her bütçe kategorisinde en düşük hibeyi alan kurum belirlenmiş ve bu miktar “newcomer”
kurum bütçesi için üst limit olarak kullanılmıştır.



Newcomer” kurumu desteklemek üzere, ilgili bütçe kaleminde en fazla bütçe tahsis edilen
kurumun en düşük puan alan ülkesinden öncelik sırasının tersi yönde kesinti yapılmıştır.
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