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1. Εισαγωγή 

 

Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo 

da Vinci και εδράζεται στην απόφαση για τη θέσπιση του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση 

που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 15 Νοεμβρίου 2006 (υπ’ 

αρ. 1720/2006/ΕΚ).  Με την υπ’ αρ. 120699/IA/ΦΕΚ 1718 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου 

Μάθηση, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

Ως Εθνική Μονάδα, το ΙΚΥ είναι υπεύθυνο για την άρτια, αποτελεσματική και αποδοτική 

υλοποίηση του προγράμματος με τη διασφάλιση της επίτευξης των βέλτιστων αποτελεσμάτων, 

εστιάζοντας στις ακόλουθες ενέργειες: 

 Δημοσίευση της εθνικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων σε συμπληρωματική βάση με 

την ευρωπαϊκή πρόσκληση υποβολής προτάσεων, 

 Παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης προς τους αιτούντες 

 Οργάνωση της υποβολής των προτάσεων-αιτήσεων, της αξιολόγησής και κατάταξής 

τους σε εγκεκριμένες προς λήψη χρηματοδότησης, σε επιλαχούσες, σε απορριφθείσες 

και σε μη επιλέξιμες. 

 Ενημέρωση των αιτούντων για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 

 Κατάρτιση συμβάσεων και καταβολή της εγκριθείσας επιχορήγησης 

 Παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης των εγκεκριμένων σχεδίων και παροχή 

συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους δικαιούχους φορείς 

 Διενέργεια ελέγχων για την επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης των σχεδίων και της 

επίτευξης ποιοτικών αποτελεσμάτων 

 Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων και προώθηση των βέλτιστων πρακτικών 

 

Με την Εθνική Πρόκληση Υποβολής Προτάσεων, η Εθνική Μονάδα-Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών διατυπώνει: 

 τους κανόνες επιλεξιμότητας των αιτήσεων στο πλαίσιο των δράσεων του 

προγράμματος Leonardo da Vinci,  

 τις εθνικές προτεραιότητες ανά δράση,  

 τους οικονομικούς και διοικητικούς κανόνες συμπλήρωσης των αιτήσεων, 

 τα κριτήρια αξιολόγησης, 

 τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων.  

Επισημαίνεται ότι η Εθνική Πρόσκληση συμπληρώνει την: 

 Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του προγράμματος Δια Βίου 

Μάθηση για το έτος 2013, Μέρος Ι: Στρατηγικές Προτεραιότητες και τον 

http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/national%20call/gen_cal/prior_el.pdf
http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/national%20call/gen_cal/prior_el.pdf
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 Οδηγό προς τους Αιτούντες, Μέρος Ι: Γενικές Διατάξεις, Μέρος ΙΙA: Τομεακά 

προγράμματα και Δράσεις και Μέρος ΙΙB: Επεξηγήσεις ανά δράση, 

έγγραφα τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας: 

http://www.iky.gr/europaika-programmata 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm. 

Οι νομικοί, διοικητικοί και οικονομικοί κανόνες και οι αρχές που τίθενται στα ανωτέρω έγγραφα 

είναι δεσμευτικοί στην εφαρμογή τους από τους υποψήφιους αιτοιύντες και τους δικαιούχους, με 

μοναδικά περιθώρια τροποποίησής τους, όπως αυτά διατυπώνονται σχετικώς στην Εθνική 

Πρόκληση και εμπίπτουν σαφώς στις αρμοδιότητες της Εθνικής Μονάδας. 

 

2. Τι είναι το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση 

 

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση είναι το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στους τομείς της 

Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο αποσκοπεί στο να συμβάλλει μέσω της 

δια βίου μάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μιας κοινωνίας προηγμένης 

γνώσης, με αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες δουλειές και μεγαλύτερη 

κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα, στοχεύει στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και 

της κινητικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης εντός της Ε.Ε. ώστε να αποτελέσουν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς. Η δομή 

του Προγράμματος Δια βίου Μάθηση συνίσταται σε: 

 τέσσερα τομεακά προγράμματα: Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση, Comenius για 

τη σχολική εκπαίδευση, Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων και Leonardo da 

Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

 Ένα Εγκάρσιο Πρόγραμμα (Transversal Programmme) με αντικείμενο την ανταλλαγή 

πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και  ανωτέρων στελεχών της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα σε τομείς 

προσχολικής, πρωτοβάθμιας και γενικής ή τεχνικής / επαγγελματικής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (Επισκέψεις Μελέτης), την ανάπτυξη 

καινοτομιών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τη διάχυση 

και αξιοποίηση αποτελεσμάτων. 

 Το Πρόγραμμα Jean Monnet για την υποστήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και 

του προβληματισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ενδυνάμωση των 

ευρωπαϊκών θεσμών και ενώσεων. 

 

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν: 

 τα  27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 

Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, 

Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, 

http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/national%20call/gen_cal/part1_en.pdf
http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/national%20call/gen_cal/part2_el.pdf
http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/national%20call/gen_cal/part2_el.pdf
http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/national%20call/gen_cal/fiches_el.pdf
http://www.iky.gr/europaika-programmata
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
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Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Φινλανδία, 

Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο 

  η Ισλανδία, το Λιχτενστάϊν, η Νορβηγία (οι χώρες της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ) 

  η Ελβετία (οι χώρες της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ) 

  η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και η Σερβία1 

  η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας2 

  η Τουρκία, η Κροατία 

 οι Υπερπόντιες Χώρες και Επικράτειες, οι οποίες καθορίζονται στην υπ’ αρ. 

2001/822/EC Απόφαση του Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 

2007/249/ΕΚ του Συμβουλίου) 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της απόφασης για τη θέσπιση του προγράμματος, τα 

πολυμερή σχέδια και δίκτυα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Comenius, Erasmus, Leonardo da 

Vinci και Grundtvig, καθώς και οι βασικές δραστηριότητες του εγκάρσιου προγράμματος είναι 

επίσης ανοικτά σε εταίρους από τρίτες χώρες οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα διά βίου 

μάθησης βάσει του άρθρου 7 της εν λόγω απόφασης. Στον οδηγό του προγράμματος διά βίου 

μάθησης παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για τις σχετικές δράσεις και για τους τρόπους 

συμμετοχής. 

                                                 
1
 Η συμμετοχή της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του Μαυροβουνίου υπόκειται στην υπογραφή 

μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των αρμοδίων αρχών των χωρών αυτών. Περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm 

2
 Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει ως εταίρος στο 

Πρόγραμμα Leonardo da Vinci στις δράσεις Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις και Κινητικότητα. 

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
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3. Τι είναι το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci 

 

To πρόγραμμα Leonardo da Vinci, αποτελεί ένα από τα τομεακά προγράμματα του 

Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση.  Αφορά στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και έχει ως βασικούς στόχους: 

A. την υποστήριξη της συμμετοχής των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης, των 

μαθητευομένων, των εργαζομένων και εργοδοτών, των εκπαιδευτών αρχικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 

δραστηριότητες κατάρτισης και επιμόρφωσης για την απόκτηση και χρήση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και 

προσωπική τους εξέλιξης, την απασχολησιμότητα και τη συμμετοχή τους στην αγορά 

εργασίας, 

B. την υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτομιών στα συστήματα και τις πρακτικές 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

C. τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης των φορέων/οργανισμών/ιδρυμάτων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της 

συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκές διακρατικές εταιρικές σχέσεις, 

D. τη διευκόλυνση της ανάπτυξη καινοτομιών στην επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση,  

E. τη βελτίωση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. 

 
Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci συγκροτείται από τις ακόλουθες δράσεις:  

 

 Κινητικότητα για άτομα σε Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση  (Mobility- Initial Vocational Training) 

 Kινητικότητα για άτομα σε Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση 

(People in Labour Market) 

 Κινητικότητα για Επαγγελματίες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (VET Professionals) 

 Πιστοποιητικό Κατάρτισης (Mobility Certificate) (Δεν θα προκηρυχθεί για 

το 2013) 

 Εταιρικές Σχέσεις (Partnerships) 

 Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας (Multilateral Projects Transfer 

of Innovation) 
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4. Ποιος είναι ο κύκλος ζωής των σχεδίων 
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5. Κριτήρια αποκλεισμού αιτήσεων κατά τις φάσεις της υποβολής και του ελέγχου 

επιλεξιμότητας 

 

Συμπληρωματικά με τα ευρωπαϊκά κριτήρια αποκλεισμού αιτήσεων, όπως αυτά αναφέρονται 

στην παράγραφο 3Ββ του Μέρους Ι του Ευρωπαϊκού Οδηγού προς τους Αιτούντες, παρατίθενται 

επιπρόσθετα τα ακόλουθα κριτήρια αποκλεισμού: 

 

1. Αιτήσεις φορέων με κακή διαχειριστική, οργανωτική και οικονομική επίδοση σε 

προηγούμενα σχέδια LdV (επί παραδείγματι:  α) σχέδια, στο πλαίσιο των οποίων, οι 

φορείς δεν ακολούθησαν με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα τις συμβατικές τους 

υποχρεώσεις, β) σχέδια κατάρτισης, τα οποία υλοποιήθηκαν σε διαφορετικά αντικείμενα 

κατάρτισης από αυτά που είχαν εγκριθεί κατά τη φάση της αξιολόγησης, γ) σχέδια στα 

οποία συμμετέχουν ως φορείς υποδοχείς ή ενδιάμεσοι φορείς, οργανισμοί με 

διαπιστωμένη προβληματική εμπλοκή, κ.ά.). 

2. Πανομοιότυπες αιτήσεις από τον ίδιο ή από διαφορετικούς φορείς. 

3. Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν και σε έντυπη μορφή. 

4. Αιτήσεις, η έντυπη μορφή των οποίων, δεν θα φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του 

νομίμου εκπροσώπου και την πρωτότυπη σφραγίδα του οργανισμού. 

5. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα συμπληρωματικά έγγραφα, όπως 

αυτά θα περιγραφούν στις ακόλουθες αντίστοιχες ενότητες ανά δράση στην παρούσα 

Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. 

6. Αιτήσεις που θα συνοδεύονται από μη έγκυρα και μη νόμιμα συμπληρωματικά έγγραφα, 

όπως αυτά θα περιγραφούν στις ακόλουθες αντίστοιχες ενότητες ανά δράση στην 

παρούσα Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. 

7. Αιτήσεις που υποβάλλονται από μη επιλέξιμους φορείς, δηλαδή από φορείς που δεν 

ανήκουν θεσμικά και δεν δραστηριοποιούνται νομίμως στον τομέα της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

8. Αιτήσεις που αφορούν στη συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης μη επιλέξιμης ομάδας 

στόχου, όπως επί παραδείγματι, φοιτητές, καθηγητές Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, διοικητικό προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας και γενικής  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άτομα που συμμετέχουν σε 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα ομάδες-στόχοι που είναι επιλέξιμες 

αποκλειστικά στα υπόλοιπα τομεακά προγράμματα Comenius, Erasmus, Grundtvig. 
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9. Αιτήσεις από Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα είναι 

επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στο πρόγραμμα Comenius Regio. Ως εξαίρεση, θα 

μπορεί να συμμετάσχει προσωπικό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που 

ασχολείται αυστηρά με την επαγγελματική εκπαίδευση, στη δράση των Εταιρικών 

Σχέσεων Leonardo da Vinci. 

10. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται στο σωστό έντυπο αίτησης. 

11. Αιτήσεις, των οποίων τα συμπληρωματικά έγγραφα υποβληθούν μετά την καταληκτική 

προθεσμία δε θα ληφθούν υπόψη. 
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6. Τρόπος υποβολής των  αιτήσεων 

 

Με την παρούσα Πρόσκληση, το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση, 

και συμπληρωματικά  με τη Γενική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για το έτος 2013, καλεί τους ενδιαφερόμενους επιλέξιμους φορείς να υποβάλουν αιτήσεις 

στο πλαίσιο των αποκεντρωμένων δράσεων (Κινητικότητα, Εταιρικές Σχέσεις, Μεταφορά 

Καινοτομίας) του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci, όπως αυτές θα 

παρουσιαστούν στις επόμενες ενότητες. 

 

Επισημαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης λήψης 

κοινοτικής επιχορήγησης σε καμιά από τις αποκεντρωμένες δράσεις του 

προγράμματος Leonardo da Vinci. 

 

Oι αιτούντες οργανισμοί, οι οποίοι πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα, πριν υποβάλουν αίτηση, θα 

πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την προαναφερόμενη Ευρωπαϊκή Γενική πρόσκληση, τον 

Oδηγό προς τους Aιτούντες, την παρούσα Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 

2013 καθώς και το σχετικό Έντυπο Αίτησης. 

Οι καταληκτικές ημερομηνίες για τις αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος LdV είναι οι 

ακόλουθες:  

Δράση Καταληκτική ημερομηνία 

Κινητικότητα (IVT-PLM-VETPRO) 1 Φεβρουαρίου 2013 

Πιστοποιητικό Κινητικότητας 1 Φεβρουαρίου 2013 

Εταιρικές Σχέσεις 21 Φεβρουαρίου 2013 

Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς 

Καινοτομίας 

31 Ιανουαρίου 2013 

Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις Θα ακολουθήσει ξεχωριστή Πρόσκληση 

Υποβολής Προτάσεων για τη συγκεκριμένη 

δράση. 

 

 

Οι αιτήσεις έχουν τη μορφή e-forms και θα πρέπει να υποβληθούν στην Εθνική Μονάδα – 

Ι.Κ.Υ. (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Αθήνα) και με τους τρεις 

ακόλουθους τρόπους αθροιστικά: 

 on-line 

 σε έντυπη μορφή και 

 σε  CD-ROM 
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Για την ορθή υποβολή των αιτήσεων, συμβουλεύουμε τους αιτούντες να ακολουθούν 

τις ακόλουθες οδηγίες: 

 

 Στην περίπτωση των έντυπων αιτήσεων, η τήρηση της προθεσμίας θα εξακριβώνεται με 

την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.  

 Οι αιτούντες φορείς δεν μπορούν να κάνουν αλλαγή στην υποβληθείσα αίτησή τους ή 

στα συμπληρωματικά δικαιολογητικά έγγραφα που τη συνοδεύουν, μετά την ημερομηνία 

λήξης της υποβολής τους. 

 Η έντυπη μορφή των αιτήσεων πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου 

εκπροσώπου του φορέα καθώς και την πρωτότυπη σφραγίδα αυτού. 
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Leonardo da Vinci 

ΔΡΑΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

- Για άτομα σε αρχική 

επαγγελματική εκπαίδευση (IVT) 

- Για άτομα σε συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση (PLM) 

- Για τους επαγγελματίες 

εκπαιδευτές της αρχικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (VETPRO) 
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7.1.1 Αντικείμενο της Κινητικότητας IVT 

Η δράση υποστηρίζει την επαγγελματική κατάρτιση ατόμων, μέσω σχεδίων διακρατικής 

κινητικότητας, που διανύουν περίοδο αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 

Α) κινητικότητα μαθητευομένων 

Β) κινητικότητα ατόμων από εκπαιδευτικούς φορείς που παρέχουν αρχική επαγγελματική 

κατάρτιση.  

 

Στόχοι - Υποστήριξη των καταρτιζομένων σε 

δραστηριότητες κατάρτισης και επιμόρφωσης για 

την απόκτηση και την αξιοποίηση της γνώσης, των 

ικανοτήτων και των προσόντων με στόχο τη 

διευκόλυνση της προσωπικής ανάπτυξης και της 

ικανότητας απασχόλησης. 

- Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων σε 

καθεστώς άσκησης. 

Περιγραφή της δράσης Μία περίοδος πρακτικής άσκησης για την  αρχική επαγγελματική 

κατάρτιση ατόμων συνίσταται σε μια περίοδο επαγγελματικής 

κατάρτισης ή/και εμπειρίας που διανύει ο καταρτιζόμενος σε μια 

επιχείρηση ή σε ένα Ίδρυμα κατάρτισης σε άλλη χώρα. Σε 

περίπτωση που η περίοδος πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται 

σε ίδρυμα κατάρτισης, πρέπει να καθορίζεται με σαφή και 

τεκμηριωμένο τρόπο, η σύνδεση με την πρακτική εμπειρία και τις 

ανάγκες κατάρτισης των καταρτιζομένων. 

 

Ως μαθητεία ορίζεται μία μορφή επαγγελματικής κατάρτισης, η 

οποία πραγματοποιείται στο χώρο εργασίας αποκλειστικά ή/και 

στο σχολείο συνδυαστικά.  

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την επιχορήγησή τους στο πλαίσιο 

ενός σχεδίου κινητικότητας που έχει οργανωθεί από έναν 

συντονιστικό-αιτών οργανισμό. Κάθε άτομο μπορεί να 

επωφεληθεί μόνο μία φορά της χρηματοδότησης από το 

πρόγραμμα Leonardo da Vinci για συμμετοχή σε σχέδιο 

κινητικότητας που αφορά σε αρχική επαγγελματική κατάρτιση. 

Στο πλαίσιο του σχεδίου, θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ του 

ιδρύματος αποστολής και του οργανισμού υποδοχής, όπως 
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ιδρύματα κατάρτισης, ή επιχειρήσεις ή λοιποί φορείς 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET). Οι 

αρμοδιότητες και η συμμετοχή τους στα επιμέρους στάδια του 

προγράμματος κατάρτισης πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένες, 

ειδικά στις περιπτώσεις που συμμετέχουν ενδιάμεσοι οργανισμοί. 

Η ποιότητα των εμπλεκόμενων φορέων μπορεί να αξιολογηθεί 

βάσει της προηγούμενης επίδοσής τους στη διοργάνωση σχεδίων 

κινητικότητας και του βαθμού ικανοποίησης του δικαιούχου και 

των συμμετεχόντων στα σχέδια αυτά. 

Εταιρική σχέση Η εταιρική σχέση των σχεδίων κινητικότητας πρέπει να 

αποτελείται κατ’ ελάχιστον από  φορείς από 2 χώρες, 

συμπεριλαμβανομένου, της χώρας του αιτούντος οργανισμού και 

η μία εξ αυτών να είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιλέξιμοι φορείς   Φορείς που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση-

κατάρτιση σε επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας τεχνικής 

εκπαίδευσης (Ιnternational Classification of Education, 

Επίπεδο 3), όπως Επαγγελματικά Λύκεια, Επαγγελματικές 

Σχολές-ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ο.Τ.Ε.Κ., σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, 

Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, κ.ο.κ. 

 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 

 

7.2. Κινητικότητα ατόμων σε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 

(PLM-People in Labour Market) 

 

Η δράση Κινητικότητα για Άτομα στην Αγορά Εργασίας (Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση) 

του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci αποσκοπεί στην υποστήριξη της διακρατικής 

κινητικότητας των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων ή των ανέργων (συμπεριλαμβανομένων 

των αποφοίτων) που πραγματοποιούν περίοδο κατάρτισης στο εξωτερικό στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης. 

 

Στόχοι - υποστήριξη των συμμετεχόντων/καταρτιζομένων σε 

δραστηριότητες κατάρτισης και επανακατάρτισης για 

την απόκτηση και την αξιοποίηση των γνώσεων, των 

δεξιοτήτων και των προσόντων, με στόχο τη 

διευκόλυνση της προσωπικής ανάπτυξης, της 

απασχολησιμότητας και της συμμετοχής στην 

Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. 
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- ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και της κινητικότητας για 

τα άτομα και η διευκόλυνση της κινητικότητας των 

εργαζόμενων καταρτιζομένων. 

Περιγραφή της δράσης Η περίοδος κατάρτισης (πρακτικής άσκησης) συνίσταται σε μια 

περίοδο επαγγελματικής κατάρτισης ή/ και εργασιακής εμπειρίας 

που διανύει ο κάθε συμμετέχων/καταρτιζόμενος σε μια 

επιχείρηση ή σε ένα ίδρυμα κατάρτισης σε μια άλλη 

συμμετέχουσα χώρα. Στην περίπτωση που η περίοδος κατάρτισης 

(πρακτικής άσκησης) πραγματοποιείται σε ίδρυμα κατάρτισης, 

πρέπει να καθορίζεται σαφώς η σύνδεση με την πρακτική 

εμπειρία και τις ανάγκες κατάρτισης του 

συμμετέχοντος/καταρτιζόμενου.  

 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την επιχορήγησή τους στο πλαίσιο 

ενός σχεδίου κινητικότητας που έχει οργανωθεί από έναν 

συντονιστικό οργανισμό. Κάθε άτομο μπορεί να επωφεληθεί 

μόνο μία φορά της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα 

Leonardo da Vinci, σε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, 

στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ομάδας-στόχου. 

 

Στο πλαίσιο του σχεδίου, θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ του 

ιδρύματος αποστολής και του οργανισμού υποδοχής, όπως 

ιδρύματα κατάρτισης, ή επιχειρήσεις ή λοιποί φορείς 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET). Οι 

αρμοδιότητες και η συμμετοχή τους στα επιμέρους στάδια του 

προγράμματος κατάρτισης πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένες, 

ειδικά στις περιπτώσεις που συμμετέχουν ενδιάμεσοι οργανισμοί. 

Η ποιότητα των εμπλεκόμενων φορέων μπορεί να αξιολογηθεί 

βάσει της προηγούμενης επίδοσής τους στη διοργάνωση σχεδίων 

κινητικότητας και του βαθμού ικανοποίησης του δικαιούχου και 

των συμμετεχόντων στα σχέδια αυτά. 

Εταιρική σχέση Η εταιρική σχέση των σχεδίων κινητικότητας πρέπει να 

αποτελείται κατ’ ελάχιστον από  φορείς από 2 χώρες, 

συμπεριλαμβανομένου, της χώρας του αιτούντος οργανισμού και 

η μία εξ αυτών να είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιλέξιμοι φορείς 
 Οργανισμοί που υλοποιούν προγράμματα συνεχιζόμενης 
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επαγγελματικής κατάρτισης, όπως Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, κλπ. 

 Επιχειρήσεις, Εταιρίες 

 Ερευνητικά Κέντρα 

 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ιδρυμάτων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

 

7.3. Κινητικότητα για επαγγελματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(VETPRO-VET Professionals) 

 

Η δράση Κινητικότητα για Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

(VΕTPRO) του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci αποσκοπεί στην υποστήριξη της 

διακρατικής κινητικότητας επαγγελματιών της επαγγελματικής κατάρτισης ή/και της 

διαχείρισης/ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων.  

 

Στόχοι  υποστήριξη των συμμετεχόντων/καταρτιζομένων σε 

δραστηριότητες κατάρτισης για την απόκτηση και την 

αξιοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

προσόντων, με στόχο τη διευκόλυνση της προσωπικής 

ανάπτυξης, της απασχολησιμότητας και της 

συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. 

 υποστήριξη βελτιώσεων της ποιότητας και της 

καινοτομίας συστημάτων, ιδρυμάτων και πρακτικών 

της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Περιγραφή της δράσης Ένα σχέδιο Κινητικότητας για Επαγγελματίες στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση επικεντρώνεται στη μεταφορά, 

βελτίωση και επικαιροποίηση των ικανοτήτων ή/ και των 

καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών στο πεδίο της 

επαγγελματικής κατάρτισης. Οι εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί ή άλλα 

πρόσωπα υπεύθυνα για ζητήματα της επαγγελματικής κατάρτισης 

θα ανταλλάξουν εμπειρίες με τους ομολόγους τους από άλλες 

χώρες με σκοπό την αμοιβαία μάθηση. Μπορεί επίσης να 

καλύπτει την εκμάθηση επαγγελματικής ορολογίας των 

επαγγελματιών της Ε.Ε.Κ. (VOLL). 
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Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την επιχορήγησή τους στο πλαίσιο 

ενός σχεδίου κινητικότητας που έχει οργανωθεί από έναν 

συντονιστικό οργανισμό. Κάθε άτομο μπορεί να επωφεληθεί 

μόνο μία φορά της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα 

Leonardo da Vinci στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ομάδας-

στόχου. Στο πλαίσιο του σχεδίου, θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ 

του ιδρύματος αποστολής και του οργανισμού υποδοχής, όπως 

ιδρύματα κατάρτισης, ή επιχειρήσεις ή λοιποί φορείς 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET). Οι 

αρμοδιότητες και η συμμετοχή τους στα επιμέρους στάδια του 

προγράμματος κατάρτισης πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένες, 

ειδικά στις περιπτώσεις που συμμετέχουν ενδιάμεσοι οργανισμοί. 

Η ποιότητα των εμπλεκόμενων φορέων μπορεί να αξιολογηθεί 

βάσει της προηγούμενης επίδοσής τους στη διοργάνωση σχεδίων 

κινητικότητας και του βαθμού ικανοποίησης του δικαιούχου και 

των συμμετεχόντων στα σχέδια αυτά. 

Εταιρική σχέση Η εταιρική σχέση των σχεδίων κινητικότητας πρέπει να 

αποτελείται κατ’ ελάχιστον από  φορείς από 2 χώρες, 

συμπεριλαμβανομένου, της χώρας του αιτούντος οργανισμού και 

η μία εξ αυτών να είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιλέξιμοι φορείς  Φορείς που διοργανώνουν  προγράμματα κινητικότητας 

για εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης, συμβούλους 

επαγγελματικού προσανατολισμού, εργασιακούς 

συμβούλους, στελέχη διαχείρισης και ανάπτυξης 

ανθρωπίνου δυναμικού, κ.ο.κ. 

 Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, Προώθησης της Απασχόλησης, 

Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 19 

 

IKY-LLP  
ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI 

7.1.2 Διάρκεια σχεδίων κινητικότητας και περιόδων κατάρτισης 

 

Οι ακόλουθοι ορισμοί αφορούν και τις τρεις κατηγορίες κινητικότητας IVT, PLM ,VETPRO:  

Σχέδιο κινητικότητας Ο όρος αναφέρεται στο συνολικό κύκλο ζωής του 

σχεδίου και περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικές 

δραστηριότητες, όπως οργάνωση και διαχείριση, 

προετοιμασία, παρακολούθηση, διενέργεια του 

προγράμματος κατάρτισης, αξιολόγηση, διάδοση 

αποτελεσμάτων. 

Περίοδος κατάρτισης Αναφέρεται στην χρονική περίοδο που διανύει ο 

καταρτιζόμενος σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, στο πλαίσιο 

ενός προγράμματος κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης. 

Πιθανή ημερομηνία 

ανακοίνωσης 

αποτελεσμάτων 

Ιούνιος 2013 

Πιθανή ημερομηνία 

υπογραφής σύμβασης 

Από Σεπτέμβριο 2013 

Πιθανή ημερομηνία 

έναρξης της δράσης 

Από Οκτώβριο 2013 

Τελική Ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της 

περιόδου κατάρτισης 

30 Μαΐου 2015 

Διάρκεια περιόδου 

κατάρτισης 

IVT PLM VETPRO 

Από 2 έως 

39 

εβδομάδες 

Από 2 έως 26 

εβδομάδες 

Από 1 έως 6 

εβδομάδες 
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8. Εθνικές Προτεραιότητες  

 

Οι εθνικές προτεραιότητες που θέτει η Εθνική Μονάδα για τη δράση της κινητικότητας και η 

αντίστοιχη μοριοδότηση αυτών παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Σημειώνεται ότι αιτήσεις, 

των οποίων οι στόχοι και το αντικείμενο κατάρτισης συσχετίζεται τεκμηριωμένα με μία ή 

περισσότερες εθνικές προτεραιότητες θα αξιολογηθούν με επιπλέον 15 βαθμούς.  

 

Εθνικές Προτεραιότητες Κινητικότητας LdV 2013 Μέγιστη 

βαθμολογία 

Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και επανένταξης σε θέσεις 

εργασίας νέων ανέργων  

6 βαθμοί 

Υποστήριξη της κινητικότητας σε σχέδια που υποβάλλονται από 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

3 βαθμοί 

Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων εργαζομένων χαμηλού 

επιπέδου ειδίκευσης (ανεξαρτήτως επαγγελματικού κλάδου) 

3 βαθμοί 

Σχέδια από φορείς που προέρχονται από τις Περιφέρειες του 

Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης3 

2 βαθμοί 

Σχέδια που απευθύνονται σε ή συμμετέχουν σε αυτά, άτομα που 

ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 

1 βαθμός 

Σύνολο 15 βαθμοί 

 

                                                 
3
 H Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περιλαμβάνει τους Νομούς Δράμας, Έβρου, 

Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης. Η Περιφέρεια Ηπείρου περιλαμβάνει τους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, 

Ιωαννίνων και Πρεβέζης. Η Περιφέρεια Ιονίου περιλαμβάνει τους Νομούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, 

Κεφαλληνίας και Λευκάδας. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου περιλαμβάνει τους Νομούς Λέσβου, Σάμου 

και Χίου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνει τους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.  
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9. Ευρωπαϊκά και Εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας  

 

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν πρέπει να ακολουθούν τα εξής ευρωπαϊκά και εθνικά κριτήρια 

επιλεξιμότητας: 

Ευρωπαϊκά κριτήρια επιλεξιμότητας (πιο αναλυτικά συμβουλευτείτε την Ευρωπαϊκή 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση) 

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική οντότητα 

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στην ενότητα 

6 για τον τρόπο της ορθής υποβολής και τις καταληκτικές ημερομηνίες 

 Η αίτηση είναι συμπληρωμένη στην ολότητά της στο σωστό επίσημο έντυπο της 

δράσης 

 Το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης είναι διατυπωμένο σε ευρώ. 

Εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας 

 Κάθε φορέας έχει δικαίωμα να υποβάλει έως τρεις αιτήσεις κινητικότητας συνολικά για 

όλες τις κατηγορίες κινητικότητας IVT, PLM, VETPRO. Aν ένας φορέας υποβάλλει 

περισσότερες των τριών, όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως μη επιλέξιμες. 

 Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 

άτομα, ανεξαρτήτως αριθμού ροών, για τους φορείς που έχουν λάβει χρηματοδότηση 

για κινητικότητα Leonardo da Vinci. 

 Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 

άτομα για φορείς που δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση για κινητικότητα Leonardo da 

Vinci. 

 

 

10. Κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης και βαθμολογία 

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων διεξάγεται σε δύο διακριτές φάσεις: 

Α) τον έλεγχο επιλεξιμότητας των αιτήσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στις 

ενότητες 6 και 9. 

Β) την ποιοτική αξιολόγηση που διενεργείται από δύο εξωτερικούς αξιολογητές ανά σχέδιο 

κινητικότητας. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης και τη μέγιστη 

βαθμολογία ανά κριτήριο: 

Κριτήριο αξιολόγησης Μέγιστη βαθμολογία 

Ποιότητα εταιρικής σχέσης 15 

Στόχοι και υπόβαθρο 15 
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Οργάνωση και διαχείριση σχεδίου 50 

 Επιλογή, προετοιμασία και πρακτική υποστήριξη 10 

Περιεχόμενο κατάρτισης και παρακολούθηση 15 

Πιστοποίηση αποκτηθεισών δεξιοτήτων 10 

Διαχείριση σχεδίου και αξιολόγηση 15 

Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων 10 

Προϋπολογισμός 10 

Εθνικές προτεραιότητες 15 

Σύνολο  115 

 

 

11. Χρηματοοικονομικές διατάξεις 

 

Η κοινοτική επιχορήγηση καλύπτει τις εξής δαπάνες (ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό 

και σύμφωνα με τους κανόνες επιχορήγησης όπως περιγράφονται στο σχετικό έντυπο αίτησης 

και στον Οδηγό προς τους Αιτούντες για το έτος 2013 –Μέρος Ι: Γενικές Διατάξεις Ι, Ενότητα 4: 

Χρηματοτοoικονομικές Διατάξεις § 4.Α-4.D): 

 

 Δαπάνες διαβίωσης (subsistence costs), ανά χώρα προορισμού και ανάλογα  με τη 

διάρκεια της κινητικότητας. Το ποσό της κοινοτικής επιχορήγησης που καλύπτει δαπάνες 

διαβίωσης είναι κατ’ αποκοπήν ποσό, το οποίο υπολογίζεται με βάση την/τις 

εβδομάδα/ες παραμονής στο εξωτερικό, όπως αυτές διαμορφώνονται από την Ελληνική 

Εθνική Μονάδα ανά χώρα προορισμού και αποτυπώνονται στον Πίνακα 1. Οι δαπάνες 

διαβίωσης καλύπτουν το κόστος διαμονής των καταρτιζομένων και, όπου ισχύει, των 

συνοδών τους, το κόστος διατροφής  και το κόστος των εσωτερικών μετακινήσεων στη 

χώρα προορισμού. Για τα σχέδια κινητικότητας με περίοδο κατάρτισης από 13 

εβδομάδες και άνω το υπολογισθέν ποσό της διαβίωσης συμπεριλαμβάνει και τις 

δαπάνες ταξιδιού. 

Σημειώνεται ότι μία εβδομάδα ισούται με περίοδο κινητικότητας επτά συναπτών 

ημερολογιακών ημερών, εκ των οποίων οι πέντε αφορούν το πρόγραμμα κατάρτισης/ 

πρακτικής άσκησης/τοποθέτησης και επιπροσθέτως των ημερών αναχώρησης και 

επιστροφής. 

 

 Δαπάνες ταξιδιού (travel costs), για εισιτήρια οικονομικής θέσης έως και 100%, 

συμπεριλαμβανομένου των δαπανών για απόκτηση βίζας, σε περίπτωση που απαιτείται. 

Οποιεσδήποτε λοιπές δαπάνες σχετίζονται με το ταξίδι θεωρούνται μη επιλέξιμες. 

 

http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/national%20call/gen_cal/part1_en.pdf
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 Δαπάνες οργάνωσης της κινητικότητας (organization/management costs), 

που αφορούν τις δαπάνες ασφάλισης των καταρτιζομένων, λειτουργικά έξοδα του φορέα 

αποστολής, και λοιπά έξοδα που σχετίζονται με την οργάνωση του σχεδίου 

κινητικότητας. Ειδικότερα, τα επιλέξιμα ποσά ορίζονται κατ’ ανώτατο όριο ακολούθως: 

 

 Ποσό επιχορήγησης 

Δράση Από 1 έως 25 

συμμετέχοντες 

Από 26 έως 30 

συμμετέχοντες 

Leonardo da Vinci - IVT 312,00€ 252,00€ 

Leonardo da Vinci - PLM 312,00€ 252,00€ 

Leonardo da Vinci - VETPRO 312,00€ 252,00€ 

 

 

Παράδειγμα υπολογισμού της δαπάνης για την οργάνωση της κινητικότητας: 

1ο παράδειγμα: σύνολο συμμετεχόντων: 23 

Είδος σχεδίου Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Μοναδιαίο 
κόστος  

Συνολικό 
κόστος 

Σχέδιο κινητικότητας IVT 23 312,00€ 7.176,00 € 

 

2ο παράδειγμα: σύνολο συμμετεχόντων: 26 

Είδος σχεδίου  Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μοναδιαίο 

κόστος  

Συνολικό 

κόστος 

Σχέδιο κινητικότητας PLM 26 252,00€ 5.720,00€ 

 

 

 

 Δαπάνες προετοιμασίας (preparation costs) των καταρτιζομένων, που αφορούν 

στη γλωσσική και πολιτισμική προετοιμασία των καταρτιζομένων με μέγιστη κοινοτική 

επιχορήγηση ανά συμμετέχοντα το ποσό των 300€ για όλες τις κατηγορίες 

κινητικότητας IVT, PLM, VETPRO. Επισημαίνεται ότι η γλωσσική προετοιμασία θα 

είναι επιλέξιμη μόνο όταν παρέχεται από πιστοποιημένα κέντρα γλωσσών της Ελλάδας ή 

του εξωτερικού ή από επαγγελματίες, οι οποίοι κατέχουν τη σχετική άδεια άσκησης 

επαγγέλματος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Ανώτατα εθνικά ποσά για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης ανά χώρα υποδοχής και με 

βάση τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης–Κινητικότητα IVT, PLM, VETPRO 

 Εκτός των δαπανών ταξιδιού και βίζας Συμπεριλαμβάνει δαπάνες ταξιδιού 
και βίζας 

Χώρα Μία 
εβδομάδα 

Δύο 
εβδομάδες 

Επιπλέον ποσό 
ανά εβδομάδα 

(από 3η-12η 
εβδομάδα)1 

Συνολικό 
ποσό 

για 13 
πλήρεις 

εβδομάδες 2 

Επιπλέον ποσό 
ανά 

εβδομάδα (από 
την 14η-45η 
εβδομάδα)1 

AT - AUSTRIA 1.071,00 1.499,00 172,00 3.857,00 172,00 

BE - BELGIUM 1.012,00 1.416,00 162,00 3.643,00 162,00 

BG - BULGARIA 655,00 916,00 105,00 2.424,00 105,00 

CH - SWITZERLAND 1.547,00 2.166,00 247,00 5.531,00 247,00 

CY - CYPRUS 893,00 1.250,00 143,00 3.220,00 143,00 

CZ - CZECH REPUBLIC 893,00 1.250,00 143,00 3.227,00 143,00 

DE - GERMANY 952,00 1.333,00 152,00 3.420,00 152,00 

DK - DENMARK 1.369,00 1.916,00 219,00 4.935,00 219,00 

EE - ESTONIA 774,00 1.083,00 124,00 2.841,00 124,00 

ES - SPAIN 1.012,00 1.416,00 162,00 3.649,00 162,00 

FI - FINLAND 1.250,00 1.749,00 200,00 4.499,00 200,00 

FR - FRANCE 1.190,00 1.666,00 190,00 4.278,00 190,00 

HR - CROATIA 952,00 1.333,00 152,00 3.448,00 152,00 

HU - HUNGARY 833,00 1.166,00 134,00 3.066,00 134,00 

IE - IRELAND 1.131,00 1.583,00 181,00 4.051,00 181,00 

IS - ICELAND 1.071,00 1.499,00 172,00 4.043,00 172,00 

IT - ITALY 1.131,00 1.583,00 181,00 4.074,00 181,00 

LI - LIECHTENSTEIN 1.547,00 2.166,00 247,00 5.576,00 247,00 

LT - LITHUANIA 774,00 1.083,00 124,00 2.846,00 124,00 

LU - LUXEMBOURG 1.012,00 1.416,00 162,00 3.650,00 162,00 

LV - LATVIA 774,00 1.083,00 124,00 2.875,00 124,00 

MT - MALTA 833,00 1.166,00 134,00 3.008,00 134,00 

NL - NETHERLANDS 1.071,00 1.499,00 172,00 3.849,00 172,00 

NO - NORWAY 1.547,00 2.166,00 247,00 5.579,00 247,00 

PL - POLAND 774,00 1.083,00 124,00 2.806,00 124,00 

PT - PORTUGAL 893,00 1.250,00 143,00 3.209,00 143,00 

RO - ROMANIA 714,00 1.000,00 114,00 2.638,00 114,00 

SE - SWEDEN 1.250,00 1.749,00 200,00 4.501,00 200,00 

SI - SLOVENIA 952,00 1.333,00 152,00 3.447,00 152,00 

SK - SLOVAKIA 833,00 1.166,00 134,00 3.008,00 134,00 

TR - TURKEY 833,00 1.166,00 134,00 3.139,00 134,00 

UK - UNITED 
KINGDOM 

1.369,00 1.916,00 219,00 4.955,00 219,00 
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(1) Για τις εβδομάδες 3-12 και 14-45, επιπλέον πλήρεις εβδομάδες υπολογίζονται βάσει των ποσών που 
αναγράφονται στις στήλες «Επιπλέον ποσό για εβδομάδες 3-12 και 14-45». 
(2) Περιλαμβάνεται ειδικό ποσό που καλύπτει δαπάνες ταξιδίου και όπως αυτά περιλαμβάνονται από την 
13η εβδομάδα και μετά.  
Η Μέθοδος υπολογισμού μιας «ημιτελούς» εβδομάδας είναι ο αριθμός των επιπλέον ημερών επί το 1/7 του 
ποσού που περιλαμβάνεται στις στήλες «Επιπλέον ποσό ανά εβδομάδα» για τις εβδομάδες 3-12 και 14-45. 
Εξαίρεση αποτελεί η δεύτερη ημιτελής εβδομάδα για την οποία η βάση του υπολογισμού είναι ο αριθμός 
των επιπλέον ημερών επί το 1/7 της διαφοράς μεταξύ των ποσών για μία εβδομάδα και δύο εβδομάδων. 

 
 

Παραδείγματα υπολογισμού της δαπάνης διαβίωσης: 

Παράδειγμα  Αριθμός 

ατόμων 

Διάρκεια Χώρα 

υποδοχής 

Ποσό διαβίωσης (σε 

εβδομάδες σε μοναδιαίες 

τιμές) 

Σύνολο 

    1-2 3- 13 14-  

Π.1. 10 1 Εβδ. Αυστρία 1.071€    10Χ1071€=10.710€ 

Π.2. 12 2 Εβδ. Λιθουανία 1.083€    12Χ1083€=12.996€ 

Π.3. 5 5 Εβδ. Ολλανδία 1.499€ 172€   5Χ1499€=7.495€ 

(2 εβδομάδες) 

5Χ172€Χ3=2.580€ 

(3 εβδομάδες) 

Σύνολο:10.075€ 

Π.4. 15 15 Εβδ. Ισπανία   3649€ 162€ 15Χ3649€=54.735€ 

(13 εβδομάδες) 

15Χ162Χ2=4.860€ 

(2 εβδομάδες) 

Σύνολο: 59.595€ 

Τα ανωτέρω συνολικά ποσά διαβίωσης για τα παραδείγματα 1, 2  και 3 αφορούν μόνο τη μέγιστη 

κοινοτική επιχορήγηση για τη δαπάνη διαβίωσης και δεν συμπεριλαμβάνουν τη δαπάνη ταξιδίου. 

Το ανωτέρω συνολικό ποσό διαβίωσης για το παράδειγμα 4 αφορά τη μέγιστη κοινοτική επιχορήγηση 

για τη δαπάνη διαβίωσης και για τη δαπάνη ταξιδίου. 

 

 

 

12.  Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και συμπληρωματικά έγγραφα 

 

Οι αιτούντες οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη δράση της 

κινητικότητας (έως 3 αιτήσεις συνολικά για όλες τις κατηγορίες κινητικότητας) έως την 

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013 προς την Ελληνική Εθνική Μονάδα-Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 

Νέα Ιωνία.  Η συμπλήρωση των αιτήσεων θα γίνεται με τη χρήση e-form, η οποία θα 

υποβάλλεται on-line και σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά για την αποδοχή της 

επιλεξιμότητάς της, θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται και σε έντυπη μορφή με 

http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/forms/application/MOB2009applform_EL.DOC
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πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος οργανισμού και θα φέρει την 

πρωτότυπη σφραγίδα αυτού. Σε περίπτωση μη επιτυχούς υποβολής της αίτησης on-line, υπάρχει 

η τεχνική δυνατότητα να αποστείλετε την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πατώντας 

στο τέλος της αίτησης το button με την ένδειξη ‘’Δημιουργία ηλεκτρονικού συνημμένου 

εγγράφου’’ για την ελληνική έκδοση της αίτησης ή ‘’Create e-mail attachment’’ για 

την αγγλική έκδοση. Εν συνεχεία, θα αποστείλετε την αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

llpeforms@iky.gr. 

 Οι αιτήσεις θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή ταχυδρομικώς ή με courier και ισχύει, επί 

αποδείξει, ως ημερομηνία υποβολής, η ημερομηνία αποστολής.  

 Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικώς ισχύει η ημερομηνία σφραγίδας του 

ταχυδρομείου. Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα αποκλείονται κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας. 

Παρακαλούνται οι αιτούντες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία που αφορούν 

στην υποβολή της αίτησής τους: 

- Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά on-line και υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή 

και σε CD-ROM. 

- Η αίτηση είναι συμπληρωμένη στην ολότητά της και δεν είναι χειρόγραφη. 

- Η ενότητα Ν του εντύπου της αίτησης κινητικότητας πρέπει να φέρει την 

πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του φορέα και την πρωτότυπη 

σφραγίδα αυτού. 

- Εάν ο αιτών οργανισμός δεν είναι δημόσιος φορέας και η αιτούμενη 

επιχορήγηση υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από 

ένα αντίγραφο επίσημων οικονομικών καταστάσεων για το πλέον πρόσφατο 

οικονομικό έτος. Επισημαίνεται ότι μετά τον έλεγχο της οικονομικής επάρκειας 

του φορέα από την Εθνική Μονάδα, αυτή δύναται να ζητήσει εγγυητική 

επιστολή για τη διασφάλιση της κοινοτικής χρηματοδότησης. 

- Επιστολές δήλωσης πρόθεσης συνεργασίας (letters of intent), οι οποίες αν και 

δεν είναι υποχρεωτικό να επισυναφθούν στην αίτηση, ωστόσο, οι αιτήσεις που 

επισυνάπτουν σχετικές επιστολές θα θεωρηθούν ότι διαθέτουν μια καλύτερη 

ποιότητα κατά τη φάση της ποιοτικής αξιολόγησης. 

- Νομιμοποιητικά έγγραφα: α) καταστατικό σύστασης φορέα, β) ορισμός νομίμου 

εκπροσώπου 

- Για τα ιδιωτικά ΙΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών: άδεια λειτουργίας από 

τον αρμόδιο δημόσιο φορέα 

- Για τα ιδιωτικά ΚΕΚ: άδεια λειτουργίας και πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ 

 

mailto:llpeforms@iky.gr
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Leonardo da Vinci 

 

 

 

ΔΡΑΣΗ  

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

(PARTNERSHIPS) 
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13.  ΔΡΑΣΗ «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» (PARTNERSHIPS) 

 

13.1 Περιγραφή της δράσης 

 

Οι εταιρικές σχέσεις Leonardo da Vinci είναι μικρής κλίμακας διακρατικές συνεργασίες μεταξύ 

ιδρυμάτων/οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από τρεις τουλάχιστον 

χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Ένα από τα συνεργαζόμενα 

Ιδρύματα αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή, ενώ τα υπόλοιπα αποκαλούνται και ενεργούν ως 

οργανισμοί εταίροι. H συνεργασία πρέπει να περιλαμβάνει φορείς παροχής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης και υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα φορέα /οργανισμό από την 

αγορά εργασίας. Εταίρος φορέας από την αγορά εργασίας μπορεί να είναι, επί παραδείγματι, 

επιχείρηση, επιμελητήριο, εμπορικός/βιοτεχνικός/επαγγελματικός σύλλογος, επαγγελματική 

ένωση, και κάθε φορέας που αποδεδειγμένα συνδέεται με την αγορά εργασίας.  

 Οι εταιρικές σχέσεις δύνανται ν’ αποτελέσουν ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση 

δραστηριοτήτων ομαδικής μάθησης και κατάρτισης ως προς τη χρήση των εργαλείων 

επαγγελματικής κατάρτισης, που περιγράφονται στη Διακήρυξη του Ελσίνκι, όπως το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς 

Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) , κ.ο.κ. 

 

Τα σχέδια εταιρικών σχέσεων προορίζονται να καλύψουν το «κενό» ανάμεσα στα σχέδια 

κινητικότητας του προγράμματος Leonardo da Vinci και στα σχέδια μεταφοράς καινοτομίας, 

καθώς επιτρέπουν τη συνεργασία ιδρυμάτων/οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, λοιπών οικονομικών παραγόντων, κ.ά. στον 

τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς ν’ απαιτείται συνεργασία ευρείας  

κλίμακας με υψηλούς προϋπολογισμούς, όπως είναι η περίπτωση των σχεδίων μεταφοράς 

καινοτομίας. Οι εταιρικές σχέσεις δύνανται επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση και 

εξέλιξη εργασιών πάνω σε αποτελέσματα που παρήχθησαν από προηγούμενο σχέδιο ή ν’ 

αποτελέσουν το πρώτο βήμα προς ένα σχέδιο κινητικότητας ή μεταφοράς καινοτομίας. 

 

Τα σχέδια εταιρικών σχέσεων στοιχειοθετούνται από τοπικές δραστηριότητες (δραστηριότητες 

κατάρτισης, εργασία, έρευνα, παραγωγή υλικού επαγγελματικής κατάρτισης, κ.ο.κ.) και 

δραστηριότητες κινητικότητας για επισκέψεις σε εταιρικά ιδρύματα. 

Συμβουλεύουμε τους αιτούντες φορείς να μελετήσουν προσεκτικά την Ευρωπαϊκή Πρόκληση 

Υποβολής Προτάσεων, Οδηγός προς τους Αιτούντες, Μέρος ΙΙΒ: Επεξηγήσεις ανά δράση, 

‘’Leonardo da Vinci, Εταιρικές σχέσεις’’, http://www.iky.gr/evrwpaiki-prosklisi/odigos-gia-

aitountes/epeksigiseis-ana-drasi/ 

 

http://www.iky.gr/evrwpaiki-prosklisi/odigos-gia-aitountes/epeksigiseis-ana-drasi/
http://www.iky.gr/evrwpaiki-prosklisi/odigos-gia-aitountes/epeksigiseis-ana-drasi/
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Η διάρκεια των σχεδίων είναι υποχρεωτικά 2 έτη.  

 

 

13.2  Κοινοτική επιχορήγηση  

 

Η κοινοτική επιχορήγηση αποδίδεται ως ενιαίο ποσό για τη χρηματοδότηση κάθε είδους 

επιλέξιμης δαπάνης που αφορά στις δραστηριότητες του αιτούντος οργανισμού για την 

υλοποίηση του σχεδίου. Το ύψος της επιχορήγησης ανά εταιρική σχέση καθορίζεται από την 

Εθνική Μονάδα κάθε χώρας με βάση τον ελάχιστο αριθμό δραστηριοτήτων διακρατικής 

κινητικότητας που προτίθεται να πραγματοποιήσει ο αιτών οργανισμός κατά τη διετή διάρκεια 

του σχεδίου. Η επιχορήγηση θα καλύψει όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 

της εταιρικής σχέσης, δηλαδή δαπάνες για τοπικές δραστηριότητες, δαπάνες διαβίωσης και 

δαπάνες ταξιδιού. Ο όρος «δραστηριότητα κινητικότητας» αναφέρεται σε διακρατική μετακίνηση 

ενός ατόμου (προσωπικό του οργανισμού ή καταρτιζόμενοι) σε άλλη χώρα εταίρου για τη 

συμμετοχή του στις εργασίες της εταιρικής σχέσης. 

 

Η Εθνική Μονάδα – ΙΚΥ πρόκειται να κατανείμει τις επιχορηγήσεις ανά τύπο εταιρικής σχέσης,  

ως εξής: 

 

Ελάχιστος αριθμός 

δραστηριοτήτων διακρατικής 

κινητικότητας 

Ύψος επιχορήγησης για διετή 

εταιρική σχέση σε ευρώ 

4 6.000 

8 10.000 

12 14.000 

24 21.000 
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Επισημαίνεται ότι η Ελληνική Εθνική Μονάδα χρηματοδοτεί βάσει του ανωτέρω πίνακα τους 

Έλληνες φορείς που συμμετέχουν σε σχέδιο εταιρικής σχέσης είτε ως συντονιστές είτε ως 

εταίροι. 

 

 

13.3 Εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας 

 

Οι αιτούντες φορείς καλούνται να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας: 

 

 Κάθε αιτών οργανισμός, είτε έχει ρόλο συντονιστή είτε έχει ρόλο εταίρου, μπορεί να 

υποβάλλει μία μόνο αίτηση για εταιρική σχέση LdV. 

 Φορείς που έχουν λάβει χρηματοδότηση για σχέδιο εταιρικών σχέσεων κατά τα έτη 

2008, 2009, 2010, 2011 και 2012 δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ίδια δράση 

καθώς απαιτείται να έχει περάσει τριετία από την αποπληρωμή παλαιότερου σχεδίου 

τους (δηλαδή τρία χρόνια από την ημερομηνία αποπληρωμής του σχεδίου έως την 

ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πλαίσιο της Εθνικής Πρόσκλησης Υποβολής 2013). 

 Σε περίπτωση που ένας οργανισμός υποβάλλει, επιπλέον της αίτησης για Leonardo da 

Vinci εταιρική σχέση, και αίτηση για τη δράση Συμπράξεις Comenius και/ή Συμπράξεις 

Grundtvig, τότε η αίτηση για Leonardo da Vinci εταιρική σχέση θα απορρίπτεται. 

Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι αιτήσεις φορέων από την επαγγελματική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, π.χ. ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, οι οποίοι δύνανται να υποβάλουν για Leonardo da Vinci 

εταιρική σχέση και Comenius σύμπραξη. 

 

 

13.4 Κριτήρια αξιολόγησης και απονομής επιχορήγησης 

1. Ποιότητα του προγράμματος εργασίας: Με αυτό το κριτήριο εξετάζονται και 

αξιολογούνται οι εξής συνιστώσες: α) η σαφής σύνδεση του περιεχομένου της 

αίτησης με τους στόχους του προγράμματος Leonardo da Vinci, β) η συνεργασία 

ανάμεσα σε φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε φορείς από 

την αγορά εργασίας, γ) η αίτηση αφορά σε επωφελούμενη ομάδα-στόχο, επιλέξιμη 

για το πρόγραμμα Leonardo da Vinci, δ) το πρόγραμμα εργασίας είναι κατάλληλο για 

την επίτευξη των στόχων, ε) τα καθήκοντα καθορίζονται και κατανέμονται μεταξύ 

των εταίρων με ορθολογικό και αποτελεσματικό τρόπο. 

2. Ποιότητα της εταιρικής σχέσης: Εξετάζεται η σύνθεση της εταιρικής σχέσης, το 

προφίλ των φορέων που συμμετέχουν σε αυτή, η κατανομή των ρόλων και ο 

τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των μελών της. 

3. Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 

4. Αντίκτυπος: Περιγράφεται ο αντίκτυπος του σχεδίου τόσο για τους συμμετέχοντες 
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φορείς όσο και για τους καταρτιζόμενους ή/και την ομάδα στόχο. 

5. Ποιότητα του σχεδίου διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων 

 

 

 

 

13.5 Επιλέξιμοι φορείς 

 

Επιλέξιμοι φορείς να υποβάλλουν αίτηση είναι: 

 Ιδρύματα ή οργανισμοί που παρέχουν δυνατότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στους τομείς που καλύπτονται από το τομεακό πρόγραμμα Leonardo da 

Vinci. 

 Ενώσεις και αντιπροσωπίες όσων εμπλέκονται στην επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση, 

 Επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι εκπρόσωποι της επαγγελματικής ζωής και της 

αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων και άλλων 

εμπορικών οργανισμών. 

 Ερευνητικά κέντρα και φορείς σχετικοί με τα θέματα της δια βίου μάθησης και σχετικά 

με το χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, εθελοντικοί φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) 

στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 Iδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετάσχουν σε σχέδια Εταιρικών 

Σχέσεων αλλά τα αποτελέσματα δεν πρέπει να στοχεύουν άτομα, καθηγητές ή/και 

φοιτητές (ή προσωπικό) που μετέχουν σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε 

τριτοβάθμιο επίπεδο. 

 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αυστηρή εφαρμογή του όρου της 

συμμετοχής στο σχέδιο του προσωπικού που ασχολείται με την επαγγελματική 

εκπαίδευση. 

 

13.6  Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και συμπληρωματικά έγγραφα 

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης για τις 

Εταιρικές Σχέσεις LEONARDO DA VINCI προς την Εθνική Μονάδα – ΙΚΥ, Λεωφόρος 

Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία έως την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013.  Η 

συμπλήρωση των αιτήσεων θα γίνεται με τη χρήση e-form, η οποία θα υποβάλλεται on-line 

και σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά για την αποδοχή της επιλεξιμότητάς της, θα 

εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται και σε έντυπη μορφή με πρωτότυπη υπογραφή του 

νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος οργανισμού και θα φέρει την πρωτότυπη σφραγίδα αυτού. 

Σε περίπτωση μη επιτυχούς υποβολής της αίτησης on-line, υπάρχει η τεχνική δυνατότητα να 
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αποστείλετε την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πατώντας στο τέλος της αίτησης το 

button με την ένδειξη ‘’Δημιουργία ηλεκτρονικού συνημμένου εγγράφου’’ για την 

ελληνική έκδοση της αίτησης ή ‘’Create e-mail attachment’’ για την αγγλική έκδοση. 

Εν συνεχεία, θα αποστείλετε την αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση llpeforms@iky.gr. 

 Οι αιτήσεις θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή ταχυδρομικώς ή με courier και ισχύει, επί 

αποδείξει, ως ημερομηνία υποβολής, η ημερομηνία αποστολής.  

 Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικώς ισχύει η ημερομηνία σφραγίδας του 

ταχυδρομείου. Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα αποκλείονται κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας. 

 

Η αίτηση πρέπει επίσης να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

1) Νομιμοποιητικά έγγραφα: α) καταστατικό σύστασης φορέα, β) ορισμός νομίμου 

εκπροσώπου 

2) Για τα ιδιωτικά ΙΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών: άδεια λειτουργίας από τον 

αρμόδιο δημόσιο φορέα 

3) Για τα ιδιωτικά ΚΕΚ: άδεια λειτουργίας και πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ 

4) Στην περίπτωση συμπλήρωσης της αίτησης σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, ο αιτών 

οργανισμός, συντονιστής ή εταίρος, υποχρεούται να υποβάλλει επιπρόσθετα τις 

ενότητες D και F1 στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

mailto:llpeforms@iky.gr
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Leonardo da Vinci 

 

ΔΡΑΣΗ  

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

(TRANSFER OF 

INNOVATION) 
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14.  ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (MULTILATERAL PROJECTS: 

TRANSFER OF INNOVATION) 

 

14.1. Περιγραφή και σκοπός της Δράσης 

Σκοπός των πολυμερών σχεδίων Leonardo da Vinci “Μεταφορά Καινοτομίας” είναι η βελτίωση 

της ποιότητας και η αύξηση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (ΕΕΚ) στις συμμετέχουσες χώρες μέσω της μεταφοράς υπαρχουσών καινοτομιών 

σε νέα νομικά, συστημικά, τομεακά, γλωσσικά, κοινωνικοπολιτισμικά και γεωγραφικά 

περιβάλλοντα μέσω της συνεργασίας με ευρωπαίους εταίρους. Τα σχέδια μεταφοράς 

καινοτομίας δημιουργούν συνέργειες μέσω της αξιοποίησης ήδη υπαρχουσών καινοτομιών ΕΕΚ.  

Οι προτάσεις για μεταφορά καινοτομίας πρέπει να παρουσιάζουν σαφώς τη βάση της 

μεταφοράς και να καταδεικνύουν το απορρέον όφελος: καινοτομίες που αφορούν, για 

παράδειγμα, μαθήματα, εργαλεία, υλικά, μεθοδολογίες, επαγγελματικά πλαίσια ή πρότυπα, 

συστήματα πιστωτικών μονάδων, εμπειρίες ή πολιτικές στον τομέα της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους τομείς και χώρες· η καινοτομία 

που θα μεταφερθεί μπορεί να είναι για παράδειγμα πέντε ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

έχει ξεπεραστεί από άλλη – νεότερη – καινοτομία.  

Οι εν λόγω υπάρχουσες καινοτομίες μπορεί να βασίζονται σε προηγούμενα σχέδια Leonardo da 

Vinci ή σε οποιαδήποτε άλλα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή καινοτόμα σχέδια, και μπορούν να 

μεταφερθούν σε συστήματα και οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης σε εθνικό, 

περιφερειακό, τοπικό ή τομεακό επίπεδο. Κατά συνέπεια, οι προτάσεις πρέπει να λαμβάνουν 

σαφώς υπόψη τα δικαιώματα επί των ήδη υπαρχουσών καινοτομιών (δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας - ΔΔΙ). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας από το νόμιμο κάτοχο ειδικά για τα σχέδια εμπλουτισμού, τροποποίησης 

και προσαρμογής προηγούμενων αποτελεσμάτων και προϊόντων σε  άλλες χώρες ή/και σε 

άλλους οικονομικούς τομείς (ειδικά στην περίπτωση που ο συντονιστής προηγούμενων σχεδίων 

δε συμμετέχει στη νέα εταιρική σχέση). 

Είναι σημαντικό και σε ένα προτεινόμενο σχέδιο μεταφοράς καινοτομίας να συμμετέχουν 

φορείς με καίριο επιχειρησιακό και θεσμικό ρόλο, ικανοί να διασφαλίσουν την εφαρμογή και 

βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων.  

Η πρόταση για ένα σχέδιο μεταφοράς καινοτομίας πρέπει να επεξηγεί πώς εκπονήθηκαν τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

• Ανάλυση αναγκών των ομάδων/της ομάδας-στόχου,  
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• Προσδιορισμός των καινοτομιών που είναι κατ’ αρχήν κατάλληλες και επιλογή αυτών που θα 

καλύψουν τις ανάγκες της ομάδας-στόχο με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο·  

• Ανάλυση σκοπιμότητας όσον αφορά τη μεταφορά τους.  

 

Η πρόταση πρέπει επίσης να εξηγεί πώς το σχέδιο – εάν επιλεχθεί για χρηματοδότηση – θα 

υλοποιήσει τα ακόλουθα βήματα:  

• Ενσωμάτωση των επιλεχθεισών καινοτομιών και προσαρμογή τους στο νομικό πλαίσιο, το 

σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (δημόσιο, ιδιωτικό, τομεακό), στη 

γλώσσα, τον πολιτισμό και τη γεωγραφία καθώς και στις ανάγκες της ομάδας-στόχου.  

• Μεταφορά και πιλοτική εφαρμογή των καινοτομιών στο νέο περιβάλλον.  

• Ενσωμάτωση ή και πιστοποίηση των μεταφερόμενων καινοτομιών σε ευρωπαϊκά, εθνικά, 

περιφερειακά, τοπικά ή τομεακά συστήματα και πρακτικές.  

Αν και ένα σχέδιο “Μεταφοράς Καινοτομίας” αφορά κυρίως τον εντοπισμό ήδη υπαρχουσών 

λύσεων σε ένα δεδομένο πρόβλημα, η προσαρμογή τους σε άλλα περιβάλλοντα ενδέχεται να 

απαιτεί κάποια περαιτέρω ανάπτυξη. Ωστόσο, οι προτάσεις για μεταφορά καινοτομίας πρέπει να 

προβλέπουν λίγο μόνον χρόνο για ανάπτυξη και άφθονο για προσαρμογή, δοκιμή, τελειοποίηση 

και ενσωμάτωση.  

Η εταιρική σχέση πρέπει να αποτελείται από τρεις τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Ένας από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς-φορείς 

αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή, ενώ οι υπόλοιπο φορείς αποτελούν τους εταίρους. 

Η ελάχιστη διάρκεια των σχεδίων είναι ένα έτος και η μέγιστη διάρκεια είναι δύο έτη. 

Συμβουλεύουμε τους αιτούντες φορείς να μελετήσουν προσεκτικά την Ευρωπαϊκή Πρόκληση 

Υποβολής Προτάσεων, Οδηγός προς τους Αιτούντες, Μέρος ΙΙΒ: Επεξηγήσεις ανά δράση, 

‘’Leonardo da Vinci, Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας’’, http://www.iky.gr/evrwpaiki-

prosklisi/odigos-gia-aitountes/epeksigiseis-ana-drasi/ 

 

http://www.iky.gr/evrwpaiki-prosklisi/odigos-gia-aitountes/epeksigiseis-ana-drasi/
http://www.iky.gr/evrwpaiki-prosklisi/odigos-gia-aitountes/epeksigiseis-ana-drasi/
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14.2  Κοινοτική επιχορήγηση 

Η εγκριθείσα κοινοτική επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του συνολικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού του σχεδίου μεταφοράς καινοτομίας και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 

υπερβεί τις 150.000 ευρώ κατ’ έτος και συνολικά τις 300.000 ευρώ για σχέδια 

διάρκειας δύο ετών. 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι: 

 Δαπάνες διαβίωσης, σε πραγματικές ημερήσιες τιμές, οι οποίες δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που αποτυπώνονται στον Πίνακα 2, «Δαπάνες διαβίωσης 

για τα Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας», 

 Δαπάνες ταξιδιού έως 100% βάσει πραγματικού κόστους για εισιτήρια οικονομικής 

θέσης, 

 Δαπάνες προσωπικού σε πραγματικές ημερήσιες τιμές αμοιβής βάσει κλίμακας 

μοναδιαίου κόστους και του ρόλου στην ομάδα έργου (π.χ. διευθυντής, 

ερευνητής/εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής, τεχνικός, διοικητικός). Οι προτεινόμενες 

πραγματικές αμοιβές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που παρατίθενται 

στον Πίνακα 3, 

 Δαπάνες εξοπλισμού, οι οποίες ανέρχονται έως το 10% των επιλέξιμων άμεσων 

δαπανών. 

 Δαπάνες υπεργολαβίας, οι οποίες ανέρχονται έως το 30% των επιλέξιμων άμεσων 

δαπανών. 

 Έμμεσες δαπάνες, οι οποίες ανέρχονται έως το 7% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών. 

 Λοιπές δαπάνες. 

Πιο αναλυτικά για τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, οι αιτούντες παρακαλούνται να 

συμβουλευτούν τον Οδηγό προς τους Αιτούντες 2013, Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις, παράγραφος 

4.F, http://www.iky.gr/europaika-programmata 

 

 

http://www.iky.gr/europaika-programmata
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013 

 

Χώρα προορισμού   Ημερήσιο ποσό 

ΑΥΣΤΡΙΑ (AT) 246€ 

ΒΕΛΓΙΟ (BE) 232€ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (BG) 145€ 

ΕΛΒΕΤΙΑ (CH) 340€ 

ΚΥΠΡΟΣ (CY) 194€ 

ΤΣΕΧΙΑ (CZ) 195€ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (DE) 220€ 

ΔΑΝΙΑ (DK) 311€ 

ΕΣΘΟΝΙΑ (EE) 175€ 

ΕΛΛΑΔΑ (EL) 220€ 

ΙΣΠΑΝΙΑ (ES) 227€ 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ (FI) 277€ 

ΓΑΛΛΙΑ (FR) 269€ 

ΚΡΟΑΤΙΑ (HR) 214€ 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (GB) 312€ 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (HU) 184€ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IE) 253€ 

ΙΣΛΑΝΔΙΑ (IS) 235€ 

ΙΤΑΛΙΑ (IT) 247€ 

ΛΙΧΤΕΣΝΤΑΪΝ (LI) 340€ 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (LT) 168€ 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LU) 232€ 

ΛΕΤΟΝΙΑ (LV) 172€ 

ΜΑΛΤΑ (MT) 191€ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NL) 242€ 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (NO) 340€ 

ΠΟΛΩΝΙΑ (PL) 179€ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (PT) 197€ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (RO)  161€ 

ΣΟΥΗΔΙΑ (SE) 275€ 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (SI) 208€ 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ (SK) 186€ 

ΤΟΥΡΚΙΑ (TR) 190€ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013 

 

Χώρα Διευθυντής  Ερευνητής 

Εκπαιδευτικός 

Εκπαιδευτής 

Τεχνικό 

 προσωπικό 

Διοικητικό 

 προσωπικό 

Österreich AT Αυστρία  449€ 302€ 244€ 194€ 

Belgique/Belgie BE1 Βέλγιο  460€ 360€ 240€ 214€ 

Balgarija BG Βουλγαρία  67€ 60€ 46€ 31€ 

Switzerland CH Ελβετία  478€ 354€ 252€ 232€ 

Česká republika CZ Δημοκρατία 

της Τσεχίας  

134€ 110€ 80€ 58€ 

Danemark DK Δανία  398€ 340€ 277€ 217€ 

Deutschland DE Γερμανία 419€ 310€ 221€ 203€ 

Eesti EE Εσθονία  102€ 75€ 59€ 42€ 

Ellas EL Ελλάδα  279€ 218€ 157€ 122€ 

España ES Ισπανία  321€ 212€ 163€ 117€ 

France FR Γαλλία  435€ 351€ 257€ 193€ 

Croatia HR Κροατία 213€ 192€ 154€ 97€ 

Eire IE Ιρλανδία  309€ 328€ 239€ 178€ 

Italia IT Ιταλία  454€ 298€ 200€ 174€ 

Kypros CY Κύπρος  316€ 217€ 142€ 96€ 

Latvija LV  Λετονία  81€ 66€ 52€ 38€ 

Lietuva LT Λιθουανία  75€ 62€ 47€ 34€ 

Luxembourg LU Λουξεμβούργο 496€ 349€ 282€ 220€ 

Magyarország HU Ουγγαρία  107€ 86€ 65€ 44€ 

Malta MT Μάλτα  119€ 99€ 77€ 58€ 

Nederland NL Ολλανδία  310€ 271€ 215€ 170€ 

Polska PL Πολωνία  109€ 86€ 66€ 49€ 

Portugal PT Πορτογαλία  258€ 181€ 122€ 77€ 

Romania RO Ρουμανία  124€ 95€ 74€ 47€ 

Slovenia SI Σλοβενία  240€ 182€ 146€ 92€ 

Slovenská 

republika 

SK Σλοβακία  121€ 98€ 86€ 70€ 

Suomi/Finland FI Φιλανδία 368€ 255€ 196€ 163€ 

Sverige SE Σουηδία  360€ 303€ 250€ 192€ 

United Kingdom GB Ηνωμένο 

Βασίλειο  

355€ 334€ 231€ 158€ 

Island IS Ισλανδία  368€ 335€ 289€ 186€ 

Liechtenstein LI Λιχτενστάιν   449€ 302€ 244€ 194€ 

Norge NO Νορβηγία  440€ 367€ 311 239€ 

Türkiye TR Τουρκία  141€ 90€ 59€ 38€ 
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14.3 Εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας 

 

Για τη δράση Μεταφορά Καινοτομίας, τίθενται τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας: 

 

 Φορείς που έχουν λάβει χρηματοδότηση για σχέδιο μεταφοράς καινοτομίας ως εταίροι ή 

συντονιστές κατά τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012 δεν μπορούν να υποβάλλουν 

αίτηση στην δράση μεταφοράς καινοτομίας είτε ως εταίροι είτε ως συντονιστές καθώς 

απαιτείται να έχει περάσει τριετία από την αποπληρωμή παλαιότερου σχεδίου τους 

(δηλαδή τρία χρόνια από την ημερομηνία αποπληρωμής του σχεδίου έως την 

ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πλαίσιο της Εθνικής Πρόσκλησης Υποβολής 2013). 

 Αιτήσεις που υποβάλλονται από φορείς με διαπιστωμένη κακή διοικητική, διαχειριστική 

και οικονομική απόδοση στην υλοποίηση παλαιότερων σχεδίων Leonardo da Vinci θα 

θεωρούνται μη επιλέξιμες. 

 

 

15.4 Διαδικασία αξιολόγησης 

 

Επισημαίνεται ότι τα σχέδια μεταφοράς καινοτομίας LEONARDO DA VINCI υπόκεινται στη 

διαδικασία επιλογής ΝΑ2 (National  Agency Procedure 2), βάσει της οποίας οι αποφάσεις 

επιλογής λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ οι διαδικασίες αξιολόγησης και 

σύναψης συμβάσεων αναλαμβάνονται από τις Εθνικές Μονάδες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην 

Εθνική Μονάδα της χώρας του συντονιστή του σχεδίου. Στη συνέχεια, η Εθνική Μονάδα 

πραγματοποιεί τον πρωτοβάθμιο έλεγχο επιλεξιμότητας και αξιολόγησης των αιτήσεων και 

υποβάλλει στην Επιτροπή έναν κατάλογο προεπιλογής με τις προτεινόμενες προς έγκριση 

αιτήσεις. Επισημαίνεται ότι η Εθνική Μονάδα δύναται να προβεί σε αναμόρφωση του 

προτεινόμενου προϋπολογισμού των εγκεκριμένων και επιλαχουσών αιτήσεων, κατόπιν σχετικής 

υπόδειξης από τους εξωτερικούς αξιολογητές ή/και εάν κρίνει ότι ορισμένες δαπάνες είναι 

υπερτιμημένες ή η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητά τους δε συνάδει με την υλοποίηση του 

προτεινόμενου φυσικού αντικειμένου της αίτησης. Επιπρόσθετα, η επιλογή των αιτήσεων προς 

έγκριση γίνεται με γνώμονα την εξισορρόπηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. Αυτό σημαίνει 

ότι η Εθνική Μονάδα δύναται να επιλέξει προς χρηματοδότηση αίτηση, η οποία έχει λάβει 

χαμηλότερη βαθμολογία, σε σύγκριση με κάποια άλλη, εφόσον καλύπτει μια ευρωπαϊκή 

προτεραιότητα που δεν αντιπροσωπεύεται επαρκώς ή καθόλου στον κατάλογο των εγκεκριμένων 

αιτήσεων. 

Η Επιτροπή αποφασίζει με βάση τον προτεινόμενο κατάλογο προεπιλογής, συνεξετάζοντας και 

τους αναμορφωμένους προϋπολογισμούς από την Εθνική Μονάδα, και στη συνέχεια αποστέλλει 

τον τελικό κατάλογο των αποτελεσμάτων επιλογής. Μετά την οριστικοποίηση των 
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αποτελεσμάτων, η Εθνική Μονάδα κατανέμει το επιλέξιμο ποσό κοινοτικής επιχορήγησης στους 

επιλεγμένους αιτούντες φορείς. 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης και τη μέγιστη 

βαθμολογία ανά κριτήριο: 

 

Κριτήριο αξιολόγησης Μέγιστη βαθμολογία 

Συνάφεια με τους στόχους LdV και τις 

ευρωπαϊκές προτεραιότητες 

10 

Καινοτόμος χαρακτήρας σχεδίου και βελτίωση 

των εθνικών συστημάτων ΕΕΚ μέσω της 

Μεταφοράς Καινοτομίας  

15 

Ποιότητα της Εταιρικής Σχέσης 10 

Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία 10 

Ποιότητα του Προγράμματος Εργασίας 20 

Ποιότητα του σχεδίου διάδοσης και 

αξιοποίησης αποτελεσμάτων 

10 

Αντίκτυπος σχεδίου στα συστήματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

15 

Κόστος-Όφελος σχεδίου 10 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

 

15.5 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης για τα 

Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας LEONARDO DA VINCI προς την Εθνική Μονάδα – ΙΚΥ, 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία έως την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 

2013.  Η συμπλήρωση των αιτήσεων θα γίνεται με τη χρήση e-form, η οποία θα υποβάλλεται 

on-line και σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά για την αποδοχή της επιλεξιμότητάς της, 

θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται και σε έντυπη μορφή με πρωτότυπη υπογραφή του 

νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος οργανισμού και θα φέρει την πρωτότυπη σφραγίδα αυτού. 

Σε περίπτωση μη επιτυχούς υποβολής της αίτησης on-line, υπάρχει η τεχνική δυνατότητα να 

αποστείλετε την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πατώντας στο τέλος της αίτησης το 

button με την ένδειξη ‘’Δημιουργία ηλεκτρονικού συνημμένου εγγράφου’’ για την 

ελληνική έκδοση της αίτησης ή ‘’Create e-mail attachment’’ για την αγγλική έκδοση. 

Εν συνεχεία, θα αποστείλετε την αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση llpeforms@iky.gr. 

 Οι αιτήσεις θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή ταχυδρομικώς ή με courier και ισχύει, επί 

αποδείξει, ως ημερομηνία υποβολής, η ημερομηνία αποστολής.  

mailto:llpeforms@iky.gr
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 Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικώς ισχύει η ημερομηνία σφραγίδας του 

ταχυδρομείου. Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα αποκλείονται κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας. 

 

Η αίτηση πρέπει επίσης να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

  «Υπεύθυνη Δήλωση», συμπληρωμένη από το συντονιστή και από κάθε εταίρο  όπου 

ο καθένας θα δηλώνει ότι δεν συμμετέχει και δεν έχει αναλάβει με οιονδήποτε τρόπο ίδιο 

ή παρεμφερές πακέτο ή πακέτα εργασίας σε άλλες αιτήσεις στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση 2013. Η Υπεύθυνη Δήλωση 

συμπληρώνεται από κάθε εταίρο ξεχωριστά και υποβάλλεται με πρωτότυπη υπογραφή 

του νομίμου εκπροσώπου, ο οποίος θα δηλώνει τη θέση του στον οργανισμό και την 

πρωτότυπη σφραγίδα του οργανισμού. 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα: α) καταστατικό σύστασης φορέα, β) ορισμός νομίμου 

εκπροσώπου 

 Εάν ο αιτών οργανισμός δεν είναι δημόσιος φορέας, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται 

από ένα αντίγραφο επίσημων οικονομικών καταστάσεων για το πλέον πρόσφατο 

οικονομικό έτος. Επισημαίνεται ότι μετά τον έλεγχο της οικονομικής επάρκειας του 

φορέα από την Εθνική Μονάδα, αυτή δύναται να ζητήσει εγγυητική επιστολή για τη 

διασφάλιση της κοινοτικής χρηματοδότησης. 

 Πρωτότυπες Επιστολές δήλωσης πρόθεσης συνεργασίας (letters of intent) από 

τους εταίρους του σχεδίου. 

 Πίνακας προϋπολογισμού (σε μορφή excel), το υπόδειγμα του οποίου βρίσκεται 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας (http://www.iky.gr/metafora-

kainotomias, ‘’Έντυπα αιτήσεων’’). Ο πίνακας προϋπολογισμού υποβάλλεται μαζί με 

την αίτηση σε έντυπη μορφή στην οποία πρέπει να υπάρχει η πρωτότυπη υπογραφή 

του νομίμου εκπροσώπου και η πρωτότυπη σφραγίδα του οργανισμού και σε 

ηλεκτρονική μορφή σε CD-ROM. 

 

 

http://www.iky.gr/metafora-kainotomias
http://www.iky.gr/metafora-kainotomias
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