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Δραστηριότητες Jean Monnet
(Κεντρική Δράση)


Μετεξέλιξη του προγράμματος Jean Monnet που ξεκίνησε το 1989



Στόχος  προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών παγκοσμίως



Προαγωγή του διαλόγου ανάμεσα στους εκπροσώπους του ακαδημαϊκού χώρου και τους υπεύθυνους φορείς για τη
χάραξη πολιτικής




Εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών με θέματα που σχετίζονται με τη Ε.Ε. παγκοσμίως
Επαγγελματική ανάπτυξη σε θέματα που σχετίζονται με την Ε.Ε.



Δραστηριότητες Jean Monnet  Ενότητες Jean Monnet, Έδρες Jean Monnet , Κέντρα Αριστείας Jean Monnet, Στήριξη Jean
Monnet προς Ενώσεις, Δίκτυα Jean Monnet, Σχέδια Jean Monnet
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Δραστηριότητες Jean Monnet
Η Ενότητα Jean Monnet αποτελεί ένα σύντομο πρόγραμμα (κύκλο μαθημάτων)
διδασκαλίας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών (π.χ. Summer school)

Ενότητες (Modules) Jean
Monnet

Δικαίωμα αίτησης: Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.
Διάρκεια: 3 χρόνια, ώρες διδασκαλίας: 40 ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος (για 3 συνεχόμενα
έτη)
Η Έδρα Jean Monnet αποτελεί θέση διδάσκοντος για καθηγητές πανεπιστημίου με
εξειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές

Έδρες Jean Monnet

Δικαίωμα αίτησης: Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

Διάρκεια: 3 χρόνια, ώρες διδασκαλίας: 90 ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος (για 3 συνεχόμενα
έτη – έδρα ανά ίδρυμα)
Ένα Κέντρο Αριστείας Jean Monnet αποτελεί σημείο αναφοράς γνώσεων και εξειδίκευσης
για ζητήματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση- ένα ανά ίδρυμα

Κέντρα Αριστείας Jean
Monnet

Δικαίωμα αίτησης: Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.
Διάρκεια: 3 χρόνια
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Στήριξη Jean Monnet προς Ενώσεις

Στήριξη Jean Monnet προς
Ενώσεις

Ενίσχυση ενώσεων που έχουν ως στόχο τη μελέτη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.
Δικαίωμα αίτησης: Οποιαδήποτε οργάνωση καθηγητών και ερευνητών με εξειδίκευση στις
ευρωπαϊκές σπουδές, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.
Διάρκεια: 3 χρόνια

Δίκτυα Jean Monnet

Προάγουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη διεθνικών συνεργασιών μεταξύ παικτών που
δραστηριοποιούνται στον χώρο των ευρωπαϊκών σπουδών (Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης,
κέντρα αριστείας, πανεπιστημιακά τμήματα, ομάδες, εμπειρογνώμονες)
Δικαίωμα αίτησης: Ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή άλλος φορέας σε οποιαδήποτε χώρα
του κόσμου, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Διάρκεια: 3 χρόνια
Στηρίζουν την καινοτομία, τη γόνιμη αλληλεπίδραση και τη διάχυση περιεχομένου σχετικά
με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω δοκιμής νέων εκπαιδευτικών μεθόδων, δημιουργίας
παιδαγωγικού υλικού, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων (α/θμια, β/θμια)

Σχέδια Jean Monnet

Δικαίωμα αίτησης: Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή άλλοι φορείς σε οποιαδήποτε χώρα
του κόσμου, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ζητημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διάρκεια: 12, 18 ή 24 μήνες
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Κανόνες χρηματοδότησης
Ενότητες Jean Monnet

Μέγιστη επιχορήγηση  30.000 € (75% του συνολικού κόστους)
Υπολογισμός κόστους  μοναδιαίο κόστος (unit cost/ώρες διδασκαλίας) + κατ’αποκοπή
ποσό (flat rate)

Έδρες Jean Monnet

Μέγιστη επιχορήγηση  50.000 € (75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους)
Υπολογισμός κόστους  μοναδιαίο κόστος (unit cost/ώρες διδασκαλίας) + κατ’αποκοπή
ποσό (flat rate)

Κέντρα Αριστείας Jean
Monnet

Μέγιστη επιχορήγηση  100.000 € (80% του συνολικού επιλέξιμου κόστους)
Υπολογισμός κόστους  πραγματικές δαπάνες (real costs)

Στήριξη Jean Monnet προς Ενώσεις

Στήριξη Jean Monnet προς
Ενώσεις

Μέγιστη επιχορήγηση 50.000 € (80% του συνολικού επιλέξιμου κόστους)
Υπολογισμός κόστους  πραγματικές δαπάνες (real costs)

Δίκτυα Jean Monnet

Μέγιστη επιχορήγηση  300.000 € (80% του συνολικού επιλέξιμου κόστους)
Υπολογισμός κόστους  πραγματικές δαπάνες (real costs)

Σχέδια Jean Monnet

Μέγιστη επιχορήγηση  60.000 € (75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους)
Υπολογισμός κόστους  μοναδιαίο κόστος (unit cost)
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Κριτήρια χορήγησης

Συνάφεια του Σχεδίου
(έως 25 μόρια)

Ποιότητα σχεδιασμού
και υλοποίησης του
σχεδίου (έως 25 μόρια)

Ποιότητα ομάδας
σχεδίου και ρυθμίσεων
συνεργασίας (έως 25
μόρια)

Αντίκτυπος και
διάδοση (έως 25
μόρια)

* Για να θεωρηθούν ως επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, οι αιτήσεις θα πρέπει να βαθμολογηθούν με
τουλάχιστον 60 μόρια
* Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 13 μόρια για το καθένα από τα υπόλοιπα κριτήρια
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Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού
(EACEA)

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 22
Φεβρουαρίου, ώρα 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών)

Περισσότερες πληροφορίες

Συμβουλευτείτε τον Οδηγό του προγράμματος Erasmus+ 2018:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
Γενικές πληροφορίες:
http://www.iky.gr/component/k2/item/1649-jean-monnet-eplus
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/help/find-opportunity_en
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Ερωτήματα/πληροφορίες:

eacea-ajm@ec.europa.eu (Jean Monnet)
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