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Συµπράξεις σχετικά µε την Ανώτατη Εκπαίδευση:
Πρόκειται για σχέδια που διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες (αποκεντρωµένες
δράσεις) όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισµός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών
Θεµάτων και Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (κεντρικές δράσεις-Education
Audiovisual and Culture Executive Agency).
Αιτούντες: κυρίως το διδακτικό προσωπικό των Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης.
Η δράση αυτή ενισχύει τις ακόλουθες κατηγορίες Συµπράξεων:
Στρατηγικές Συµπράξεις (Strategic Partnerships)
Αποκεντρωµένη δράση οι αιτήσεις της οποίας υποβάλλονται στην Εθνική
Μονάδα/ΙΚΥ. Πρόκειται για στρατηγικές Συµπράξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση,
δηλαδή για ∆ιεθνικά σχέδια όπου µετέχουν τουλάχιστον 3 οργανισµοί από τρεις
διαφορετικές συµµετέχουσες στο Πρόγραµµα χώρες. Προωθούν τη συνεργασία
µεταξύ των ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλων φορέων.
Τα σχέδια Στρατηγικών Συµπράξεων για την Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να
εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική των Ιδρυµάτων για την επίτευξη των στόχων
της Ατζέντας Eκσυγχρονισµού για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την ενίσχυση της
συµβολής των ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη. Για
παράδειγµα, στόχος για το 2020 όσον αφορά στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι η
ενίσχυση του ρόλου των ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην οικονοµική
ανάπτυξη και η συµβολή τους στη µείωση της ανεργίας. Αυτή αναµένεται να
επιτευχθεί µέσω της σύνδεσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και
µέσω της αύξησης της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού.
Επιδιωκόµενο αποτέλεσµα αυτών των Στρατηγικών Συµπράξεων για τον τοµέα της
Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης
εκπαίδευσης έτσι, ώστε τα Προγράµµατα Σπουδών:
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοιτητών και της αγοράς εργασίας και
να εγκαθιδρυθεί στενότερη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων, επιχειρήσεων και
ερευνητικών κέντρων.
Αν οι Στρατηγικές Συµπράξεις απευθύνονται σε περισσότερους από έναν τοµέα
εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι αιτούντες πρέπει να ορίζουν τον τοµέα που
επικεντρώνεται το σχέδιο, για το οποίο επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση.
∆ιάρκεια Στρατηγικών Συµπράξεων: 2 ή 3 έτη.
Aνώτατη επιλέξιµη χρηµατοδότηση: 300.000 ή 450.000 €, αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στους ακόλουθους συνδέσµους:
•

www.iky.gr/el/erasmusplus-ka2/anotatiekpaideusi-ka2

•

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-fororganisations/innovation-good-practices/strategic-partnerships_en

•

Οδηγός Erasmus+ 2018 (δείτε Strategic Partnerships)
Συµµαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances)

Πρόκειται για κεντρική δράση, την ευθύνη διαχείρισης της οποίας έχει ο EACEA.
Για τη δράση αυτή οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τον Εκτελεστικό Οργανισµό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.
Οι συγκεκριµένες συµµαχίες είναι εταιρικές σχέσεις µεταξύ του ακαδηµαϊκού χώρου
και των επιχειρήσεων, µε στόχο την ενίσχυση της καινοτοµίας και του
επιχειρηµατικού πνεύµατος. Προωθούνται: η αµφίδροµη ανταλλαγή και συνδηµιουργία νέας γνώσης µεταξύ ιδρυµάτων, επιχειρήσεων, η διαθεµατική προσέγγιση
της µάθησης και της διδασκαλίας, καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας &
των επιχειρηµατικών δεξιοτήτων. Προϋπόθεση: τα σχέδια Συµµαχιών Γνώσης πρέπει
να έχουν συνάφεια µε τις πολιτικές προτεραιότητες που τίθενται σε επίπεδο Ε.Ε.,
όπως αναφέρονται στην Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2020 -κυρίως στην Ατζέντα
εκσυγχρονισµού των Συστηµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (2011).
Eπιλέξιµες δραστηριότητες:
Ενίσχυση της καινοτοµίας στον τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στις επιχειρήσεις
και στο ευρύτερο κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον
Ανάπτυξη επιχειρηµατικού πνεύµατος και δεξιοτήτων
Ενίσχυση ανταλλαγής γνώσης µεταξύ ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Επιχειρήσεων
Επιλέξιµοι οργανισµοί:
Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, ∆ηµόσιοι φορείς,
οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και
νεολαίας, ενδιάµεσος φορέας ή ένωση που αντιπροσωπεύει οργανισµούς
εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας, επιχειρήσεων, οργανισµός πιστοποίησης &
αναγνώρισης προσόντων.
Προϋποθέσεις: Τα ιδρύµατα Ανώτατης πρέπει να έχουν Χάρτη ERASMUS+
(ΕCHE).
Ελάχιστος αριθµός εταίρων:
τουλάχιστον 6 οργανισµοί από 3 διαφορετικές χώρες του Προγράµµατος
Τουλάχιστον 2 ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης και 2 επιχειρήσεις
Βάση: 70/100 (τουλάχιστον 13 µονάδες για τις κατηγορίες «συνάφεια» και «ποιότητα
σχεδιασµού», 16 µονάδες στην κατηγορία «ποιότητα εταιρικής σχέσης», 11 µονάδες
για την κατηγορία «αντίκτυπος και διάδοση»
∆ιάρκεια: 2 ή 3 έτη.

Ανώτατη Συνολική χρηµατοδότηση: 700.000 (για 2 έτη)- 1.000.000 ευρώ (για 3 έτη)
Eκτός από τους βασικούς εταίρους, µπορούν να λάβουν µέρος και συνεργαζόµενοι
εταίροι (προαιρετικό, δεν λαµβάνουν χρηµατοδότηση).
Οι δραστηριότητες κινητικότητας είναι προαιρετικές και επιλέξιµες µόνο αν δρουν
συµπληρωµατικά, υποστηρίζοντας τις λοιπές δραστηριότητες.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω:
•

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-fororganisations/innovation-good-practices/knowledge-alliances_en

•

www.iky.gr/el/erasmusplus-ka2/anotatiekpaideusi-ka2

•

Οδηγός Erasmus+ 2018 (δείτε Knowledge Alliances)

Σχέδια Ανάπτυξης Ικανοτήτων (Capacity Building)
Τα Σχέδια Ανάπτυξης Ικανοτήτων στον τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό, την προσβασιµότητα και τη διεθνοποίηση της
Ανώτατης Εκπαίδευσης στις χώρες Εταίρους.
Πρόκειται για κεντρική δράση. Αιτήσεις υποβάλλονται στον Εκτελεστικό
Οργανισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Τα Σχέδια αυτά εντάσσονται
στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. και χρηµατοδοτούνται από τα
παρακάτω χρηµατοδοτικά εργαλεία εξωτερικών σχέσεων:
1. European neighborhood instrument (ENI)
2. Development cooperation Instrument (DCI)
3. Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής χρηµατοδοτούνται δύο ειδών Σχέδια:
1. Κοινά Σχέδια.
Στόχος τους είναι η δηµιουργία άµεσου οφέλους στους οργανισµούς/οργανώσεις των
χωρών Εταίρων που συµµετέχουν στο Σχέδιο. Επικεντρώνονται κυρίως σε 3
διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων:
I. Ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών
II. Εκσυγχρονισµός της διακυβέρνησης, διαχείρισης και λειτουργίας των Ιδρυµάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης
III. Ενδυνάµωση των σχέσεων µεταξύ Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και του
ευρύτερου οικονοµικού και κοινωνικού περίγυρου

2. ∆ιαρθρωτικά Σχέδια
Στοχεύουν στα συστήµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς και στην προώθηση των
µεταρρυθµίσεων σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο στις συµµετέχουσες χώρες
Εταίρους. Τα Σχέδια αναφέρονται κυρίως σε δύο είδη δραστηριοτήτων:

Α) Εκσυγχρονισµός πολιτικών, διακυβέρνησης και διαχείρισης των συστηµάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης
Β) Ενδυνάµωση των σχέσεων µεταξύ συστηµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης µε τον
ευρύτερο οικονοµικό και κοινωνικό περίγυρο.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω:
•

•
•

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-fororganisations/innovation-good-practices/capacity-building-higher-education_en
https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka2/anotatiekpaideusi-ka2
Οδηγός Erasmus+ 2018 (δείτε Capacity Building)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις Συµπράξεις 2017
διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο του ΙΚΥ
https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus

