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1  
Mαθησιακή  
Κινητικότητα 

ατόμων 

2  
Συνεργασία  Για την Καινοτομία  

Κα για την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών 

3  
 θέματα 

μεταρρύθμισης 
πολιτικών για την 

εκπαίδευση 

+ Ειδικές δραστηριότητεs 
(κεντρική δράση): 
Jean Monnet 
Sport 

Ένα ενιαίο 
Πρόγραμμα 



Date: in 12 pts 

Εταιρικές σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων 
και του ακαδημαϊκού 
χώρου, με σκοπό την 
ενίσχυση της 
καινοτομίας και του 
εκσυγχρονισμού των 
ιδρυμάτων Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

 
 

Εστίαση σε έναν ή 
περισσότερους τομείς: 

Αμφίδρομη ανταλλαγή και 
συν-δημιουργία νέας 
γνώσης μεταξύ ιδρυμάτων, 
επιχειρήσεων 

  Διεπιστημονική 
προσέγγιση μάθησης και 
διδασκαλίας 

Eνίσχυση  
επιχειρηματικότητας & 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων   

Τουλάχιστον 6 
οργανισμοί από  3 
διαφορετικές χώρες  
του Προγράμματος 

Τουλάχιστον 2 
ιδρύματα  Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και  2 
επιχειρήσεις 

Κεντρική Διαχείριση:  
EACEA  
http://eacea.ec.europ
a.eu/index_en.php 

Συμμαχίες Γνώσης 



Επιλέξιμες δραστηριότητες: 
 

Ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, στις επιχειρήσεις και 

 στο ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 
 

Ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας που έχουν διαθεματική 
προσέγγιση, είναι φοιτητο-κεντρικές και βασισμένες σε 
ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων 

Οργάνωση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε 
συνεργασία με επιχειρήσεις  

Από κοινού ανάπτυξη λύσεων για πραγματικά προβλήματα 
με τη συνεργασία φοιτητών, καθηγητών και 
επαγγελματιών 



Ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και δεξιοτήτων 

 
• Δημιουργία προγραμμάτων ανάπτυξης οριζόντιων 

δεξιοτήτων σε συνεργασία με επιχειρήσεις με στόχο την 
αύξηση της δυνατότητας απασχόλησης των φοιτητών 

• Εισαγωγή επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε 
διαφορετικούς τομείς σπουδών με σκοπό την παροχή 
δεξιοτήτων και κινήτρων στους φοιτητές για την 
ενασχόληση με επιχειρηματικές δραστηριότητες σε 
διάφορους τομείς 

• Μάθηση μέσω της πρακτικής εφαρμογής 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων-εμπορευματοποίηση 
υπηρεσιών/προϊόντων για τη δημιουργία start ups/spin 
offs 

 

 



Ενίσχυση ανταλλαγής γνώσης μεταξύ ιδρυμάτων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων 

 
Ανάπτυξη 

ερευνητικών 
δραστηριοτήτων σε 

επιχειρήσεις, 
ενσωματωμένες στο 

πρόγραμμα 
σπουδών-

πιστοποίηση 

Προγράμματα 
δοκιμής καινοτομιών 

Ανταλλαγές 
φοιτητών, 

ερευνητών, 
προσωπικού 

επιχειρήσεων για 
περιορισμένο χρονικό 

διάστημα 

Συμμετοχή 
προσωπικού 

επιχειρήσεων σε 
διδακτικές και 
ερευνητικές 

δραστηριότητες 



Date: in 12 pts 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 Συνάφεια του σχεδίου (25 μονάδες) 

 Πολιτικές Ε.Ε.  + ξεκάθαροι/ρεαλιστικοί στόχοι+ βασίζονται σε ανάλυση της παρούσας κατάστασης 
καινοτομία +  αναμενόμενα συγκεκριμένα αποτελέσματα + Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία + ποια 
τα οφέλη για το Πανεπιστήμιο/για τις επιχειρήσεις 

 Ποιότητα σχεδιασμού και πραγματοποίησης (25 μονάδες) 

 Συνάφεια δραστηριοτήτων με τους στόχους + επιλογή κατάλληλης μεθοδολογίας+ ξεκάθαρο & 
ρεαλιστικό πρόγραμμα εργασίας + μέτρα ελέγχου ποιότητας (χρονοδιάγραμμα, κατανομή 
δραστηριοτήτων, έλεγχος ποιότητας και σχέση κόστους/ωφελείας) 

 Ποιότητα εταιρικής σχέσης & ρυθμίσεις όρων συνεργασίας (30 μονάδες) 

 Κατάλληλος συνδυασμός συμμετεχόντων οργανισμών + συμπληρωματικά προφίλ+ κατανομή 
καθηκόντων + συγκεκριμένη συμβολή του κάθε εταίρου + οφέλη για κάθε εταίρο + μηχανισμός 
συντονισμού και επικοινωνίας + ισχυρή δικαιολόγηση συμμετοχής χωρών εταίρων (διαφορετικά 
απορρίπτεται το σχέδιο) 

 Αντίκτυπος, διάδοση και βιωσιμότητα του σχεδίου (20 μονάδες) 

 Ομάδες στόχοι-δείκτες για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων- αναμενόμενος κοινωνικο-οικονομικός 
αντίκτυπος+ στρατηγική διάδοσης των αποτελεσμάτων, ευρύτερη χρήση των αποτελεσμάτων +, 
εντός και εκτός εταιρικής σχέσης + ανοικτή πρόσβαση + μέτρα για τη βιωσιμότητα των 
αποτελεσμάτων 



       Xρηματοδότηση: 

 Επιχορήγηση μεταξύ 700.000 – 1 εκ. €  

 

Yποβολή αιτήσεων για Συμμαχίες Γνώσης: 
Καταληκτική ημερομηνία: 28/2/2019, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) 

Hλεκτρονική υποβολή στoν EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) 

  Επιλέξιμοι οργανισμοί: 

 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, Δημόσιοι 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. Τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπ/σης των χωρών του 
Προγράμματος  πρέπει να έχουν Χάρτη ERASMUS + (ΕCHE )  

 Ελάχιστος αριθμός εταίρων: 

6 εταίροι  από τουλάχιστον 3 χώρες του Προγράμματος  (μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 2 ιδρύματα 

 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» 

 Διάρκεια: 2 ή 3 έτη, Ανώτατη Συνολική χρηματοδότηση: 700.000 (για 2 έτη)- 1.000.000 ευρώ (για 3 
έτη) 

 Βασικοί εταίροι / Συνεργαζόμενοι εταίροι-associated partners (προαιρετικά, δεν λαμβάνουν 
χρηματοδότηση)/ Συνδεδεμένες νομικές οντότητες-affiliated entities (προαιρετικά) 

 Οι δραστηριότητες κινητικότητας  είναι προαιρετικές & επιλέξιμες μόνο εάν δρουν συμπληρωματικά, 
υποστηρίζοντας τις λοιπές δραστηριότητες 

 

 



Τι να προσέξετε 
•Συγκεκριμένη-ξεκάθαρη ιδέα βασισμένη σε εμπεριστατωμένη ανάλυση 
αναγκών 

•Προσδιορισμός του τι είναι καινοτόμο & πώς θα επιτευχθεί 

•Δημιουργία συνεργασιών: αξιοπιστία εταίρων + εμπιστοσύνη  

•Διασφάλιση ποιότητας σε όλες τις φάσεις του σχεδίου 

•Πρόβλεψη για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων-οι καινοτόμες 
πρακτικές θα πρέπει να αποκτήσουν θεσμική ισχύ για να είναι βιώσιμες 

•Συμμετοχή σε  θεματικά clusters  με σκοπό τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών 

•Εταίροι από τρίτες χώρες, μόνο εάν αποτελούν προστιθέμενη αξία για το 
σχέδιο, όχι συντονιστές. 

 

•Αφιερώστε επαρκή χρόνο στη συγγραφή της αίτησης 

•Μελετήστε τη φόρμα αίτησης πριν τη συμπληρώσετε 

•Μελετήσετε όλο το σχετικό ενημερωτικό υλικό 

 

•Μην υποβάλετε την αίτηση τελευταία στιγμή! 
 



Date: in 12 pts 

Περισσότερες πληροφορίες: 
 

 
• https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-

innovation-and-exchange-good-practices_en  
 
• https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-

2019_en (Αίτηση) 
 
• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en (Oδηγός  
για τους αιτούντες 2019)  

 
 
• https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/knowledge-

alliances-2018_en  
 

• https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-plus-
key-action-2-knowledge-alliances-2017-eaca032016_en 
 

 (compendia) 
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Παραδείγματα  

• http://fincoda.eu/ 

• http://teclo.eu/ 

• http://www.innovationalliance.eu/en 

• http://www.knowfact-project.eu/ 

• https://www.food-sta.eu/  
 

 

 

http://fincoda.eu/
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https://www.food-sta.eu/  
 • 11 Πανεπιστήμια- 1 ερευνητικό κέντρο- 7 εταιρείες στον τομέα της 

αγρο-διατροφής 
 

• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις 
• Ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με μεθόδους και 

εκπαιδευτικό υλικό που ήδη χρησιμοποιείται 
• Κοινή παρακολούθηση μεταπτυχιακών εργασιών από 

ακαδημαϊκούς/εταιρείες 
• Κοινή ανάπτυξη οδηγού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 

«βιομηχανικού μάστερ» 
• Κοινή ανάπτυξη πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης για 

προσωπικό εταιρειών και ακαδημαϊκό προσωπικό 
• Κοινή ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό τη βελτίωση του 

ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών 
• Δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης με εκπαιδευτικό υλικό  

 

https://www.food-sta.eu/
https://www.food-sta.eu/
https://www.food-sta.eu/


 Δραστηριότητες Jean Monnet 
(Κεντρική Δράση) 
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Ενότητες (Modules) Jean 
Monnet 

Η Ενότητα Jean Monnet αποτελεί ένα σύντομο πρόγραμμα (κύκλο μαθημάτων) 
διδασκαλίας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών (π.χ. Summer school) 

 
Δικαίωμα αίτησης: Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. 
  
Διάρκεια: 3 χρόνια, ώρες διδασκαλίας: 40 ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος (για 3 συνεχόμενα 
έτη) 

 Έδρες Jean Monnet  

Η Έδρα Jean Monnet αποτελεί θέση διδάσκοντος για καθηγητές πανεπιστημίου με 
εξειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές 
 
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) 

Κέντρα Αριστείας Jean 
Monnet 

Ένα Κέντρο Αριστείας Jean Monnet αποτελεί σημείο αναφοράς γνώσεων και εξειδίκευσης 
για ζητήματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση- ένα ανά ίδρυμα 
 
Δικαίωμα αίτησης: Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. 
  
Διάρκεια: 3 χρόνια 

Δραστηριότητες Jean Monnet 
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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 

Σχέδια Jean Monnet 

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) 
 
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 

15 



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)  

Κανόνες χρηματοδότησης 
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Συνάφεια του Σχεδίου 
(έως 25 μόρια) 

Ποιότητα σχεδιασμού 
και υλοποίησης του 

σχεδίου (έως 25 μόρια) 

Ποιότητα ομάδας 
σχεδίου και ρυθμίσεων 

συνεργασίας (έως 25 
μόρια) 

Κριτήρια χορήγησης 

Αντίκτυπος και 
διάδοση (έως 25 
μόρια)   
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* 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 



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 2019, ώρα 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών)   
 

Περισσότερες πληροφορίες 
 
 

Συμβουλευτείτε τον Οδηγό του προγράμματος Erasmus+ 2019: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-
programme-guide-2019_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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Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 



ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREES 
 

Είναι ολοκληρωμένα διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 60, 90 ή 120 πιστωτικών μονάδων ECTS 
 
 
Υλοποιούνται από διεθνείς Ομίλους  Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 
 
Οι όμιλοι ΕΜΚΜΠ αποτελούνται από:  

 
 
 
 
 

 
 
 
Τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια πρέπει να μπορούν να απονέμουν εθνικούς τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών. Ο 
τίτλος σπουδών που απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός Erasmus Mundus Κοινού Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος, θα πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές των χωρών στις οποίες 
εδρεύουν τα εν λόγω Ιδρύματα 
 

 
Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός EMKMΠ, πρέπει να οδηγήσει στην απονομή είτε Κοινού τίτλου σπουδών είτε 
πολλαπλών τίτλων σπουδών 
 

 

Αιτούντα 
οργανισμό/συντονιστή 

Εταίρους 
Συνδεδεμένους 

εταίρους (προαιρετικό)  
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Επιλέξιμοι οργανισμοί  

οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που εδρεύει σε μια χώρα του 
προγράμματος ή μια χώρα εταίρο (π.χ. Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
επιχείρηση,  δημόσιος φορέας, ΜΚΟ, κ.λπ.) 

 
 
Πιστοποίηση 
 

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης θα πρέπει, τη στιγμή της αίτησης, να 
αποδεικνύουν ότι το Εθνικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα το οποίο αποτελεί τμήμα 
του Erasmus Mundus Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος, έχει πιστοποιηθεί 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (Ελλάδα: ΦΕΚ)    

Δικαίωμα υποβολής αίτησης 
Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε χώρα του Προγράμματος 

Αριθμός και προφίλ  
συμμετεχόντων οργανισμών 

Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από τουλάχιστον 3 χώρες του Προγράμματος 
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Κριτήρια επιλεξιμότητας 
 



Αριθμός υποτροφιών 

Αρχικά το EMΚΜΠ, θα χρηματοδοτήσει μέχρι 15 υποτροφίες φοιτητών και  
τουλάχιστον 4 προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς (επισκέπτες καθηγητές) ανά 
περίοδο φοίτησης (ανά έκδοση ΕΜΚΜΠ) για τουλάχιστον 8 εβδομάδες συνολικά. 
Επιπλέον, οι όμιλοι ΕΜΚΜΠ μπορούν να λάβουν κατά μέσο όρο 12 επιπρόσθετες 
υποτροφίες ανά περίοδο φοίτησης για μια ή περισσότερες γεωγραφικές περιοχές 
προτεραιότητας ανά τον κόσμο 

Τόπος (-οι) διεξαγωγής της 
δραστηριότητας 

Σε τουλάχιστον 2 από τις χώρες του Προγράμματος και οι οποίες αποτελούν 
τμήμα του Ομίλου (δηλ. τουλάχιστον 2 περιόδους κινητικότητας για όλους τους 
φοιτητές). Ο επιπλέον χρόνος διεξαγωγής μπορεί να είναι σε χώρα του 
Προγράμματος ή χώρα Εταίρο. 
 
 

Διάρκεια σχεδίου 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαρκείας 1 ή 2 ετών 
1 έτος προετοιμασίας (προαιρετικό)  
Ελάχιστη χρηματοδότηση  4 χρόνια 
Μέγιστη χρηματοδότηση  6 χρόνια 
Για τη χρηματοδότηση 4 συνεχόμενων περιόδων φοίτησης (intakes) διάρκειας 1 ή 
2 ακαδημαϊκών ετών (60/90/120 ECTS) 
 

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις; 
Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και 
Πολιτισμού (EACEA) 

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις; 

Τα ιδρύματα-αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 14 
Φεβρουαρίου 2019, ώρα 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που 
ξεκινούν μεταξύ 1ης Αυγούστου και 31 Οκτωβρίου του ιδίου έτους.   
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Α) Δαπάνες διαχείρισης ΕΜΚΜΠ   

20.000 ευρώ για προαιρετικό προπαρασκευαστικό έτος 
50.000 ευρώ ανά περίοδο φοίτησης (per EMJMD intake) 
Καλύπτουν διαχειριστικές Δαπάνες & έξοδα για προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς/επισκέπτες 

 
B) Υποτροφίες φοιτητών EMJMD 
25.000 ευρώ ανά έτος 
25.000 ευρώ ανά έτος (επιπλέον υποτροφίες για χώρες που τίθενται σε προτεραιότητα) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

Κατηγορίες δαπανών ΕΜΚΜΠ 
 

Επίσης, δεν θα λαμβάνουν ποσό συνεισφοράς για δαπάνες 
διαβίωσης, όσοι φοιτητές σπουδάζουν στη χώρα τους & όσοι 
φοιτητές χωρών εταίρων διανύουν τις περιόδους ΕΜΚΜΠ άνω 
του τριμήνου σε οποιαδήποτε χώρα εταίρο. 



PARTNERSHIP BETWEEN ERASMUS MUNDUS AND THE INTER-UNIVERSITY 
EXCHANGE PROJECT (IUEP) OF THE JAPANESE MINISTRY OF EDUCATION, 

CULTURE, SPORTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY (MEXT)  
 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ERASMUS MUNDUS MASTERS ΕU-MEXT 

Συγχρηματοδότηση 3-4 σχεδίων  Κοινών Μεταπτυχιακών  (Call 2019) 

 

Εταιρική σχέση:  3 τουλάχιστον ιδρυμάτα Ανώτατης Εκπαίδευσης από τρεις χώρες 
του Προγράμματος  Erasmus+ και τουλάχιστον ένα ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

από την Ιαπωνία. 

  

Ειδικά για αυτή τη μορφή Erasmus Mundus θα χορηγηθούν 32 υποτροφίες από την 
Ε.Ε. και 32 από την Ιαπωνική Κυβέρνηση, κατ’ανώτατο όριο 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1/4/2018 

Θα πρέπει να υποβληθεί παράλληλα αντίστοιχο αίτημα από το συνεργαζόμενο 
Ιαπωνικό ίδρυμα στον φορέα  Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). 
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Συνάφεια του Σχεδίου (έως 
40 μόρια) 

Ποιότητα σχεδιασμού και 
υλοποίησης του σχεδίου 

(έως 20 μόρια) 

Ποιότητα ομάδας σχεδίου 
και ρυθμίσεων συνεργασίας 

(έως 20 μόρια) 

Αντίκτυπος και 
διάδοση (έως 20 
μόρια)   
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Κριτήρια Αξιολόγησης  σχεδίων ΕΜΚΜΠ 

Τα σχέδια θα πρέπει να βαθμολογηθούν με τουλάχιστον 70/100 μόρια 
 

Τουλάχιστον 30/40 μόρια για το κριτήριο 1 

 



 Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τα Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα: 
 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-
joint-master-degrees_en  

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 14 Φεβρουαρίου 2019  

(για τα ΕU-MEXT : 1/4/2019) 

 

Αποτελέσματα προηγούμενων προσκλήσεων 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-
degrees-2018_en 
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Βασική Δράση 2 
Ανάπτυξη Ικανοτήτων (Capacity Building) στον τομέα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης 



 Τα σχέδια στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και την διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
στις χώρες εταίρους 
 

 
 Εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. 
 
 Έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στους λιγότερο ευνοημένους φοιτητές 

 
Διάρκεια σχεδίων: 2 ή 3 χρόνια 
 
Χρηματοδοτούνται δύο ειδών σχέδια:  
 

1.Κοινά Σχέδια (Joint Projects) 
 
2. Διαρθρωτικά Σχέδια (Structural Projects) 
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Επιλέξιμες χώρες εταίροι 

Κριτήρια επιλεξιμότητας Σχεδίων Ανάπτυξης Ικανοτήτων 
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Επιλέξιμοι οργανισμοί  

Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Επιχειρήσεις 
ΜΚΟ 
Επιμελητήρια 
Ερευνητικά κέντρα 
Οργανισμοί που παρέχουν εκπαίδευση σε οποιοδήποτε επίπεδο 
Μουσεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικοί οργανισμοί 
Φορέας επαγγελματικού προσανατολισμού 
Δημόσιοι φορείς (συμπεριλαμβάνονται και Υπουργεία) 
 
•Ενώσεις Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχουν ως κεντρικό στόχο την 
προαγωγή, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης   
 
•Διεθνείς κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να συμμετάσχουν ως εταίροι σε σχέδια 
Ανάπτυξης Ικανοτήτων με δικούς τους πόρους 
•Associated partners (π.χ. μη εκπαιδευτικοί οργανισμοί), δεν λαμβάνουν 
χρηματοδότηση, δεν υπολογίζονται στον ελάχιστο αριθμό εταίρων  

Ποιος μπορεί να υποβάλει 
αίτηση; 

 Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 Μόνο για τα Διαρθρωτικά Σχέδια: νομίμως αναγνωρισμένος εθνικός ή διεθνής 
φορέας  πρυτάνεων, καθηγητών ή οργάνωση φοιτητών με έδρα μια χώρα του 
Προγράμματος ή μια χώρα Εταίρο  
Εξαίρεση: Φορείς από τη Λιβύη, τη Συρία και τη Ρωσική Ομοσπονδία δεν μπορούν 
να είναι αιτούντες 30 



Επιλέξιμες δραστηριότητες 
 

Κοινά σχέδια: Εκπαιδευτικό υλικό,  πρόγραμμα σπουδών, 
μεθοδολογία διδασκαλίας, προγράμματα πρακτικής άσκησης που 
εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών, συμβουλευτική φοιτητών, 
επαγγελματική ανάπτυξη καθηγητών, διασφάλιση ποιότητας, 
διεθνοποίηση ιδρύματος, κ.α. 

 

Διαρθρωτικά σχέδια: ενίσχυση διεθνοποίησης των συστημάτων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, εισαγωγή αλλαγών που σχετίζονται με τη 
διαδικασία της Μπολόνια (3 κύκλοι σπουδών, διασφάλιση 
ποιότητας, διαδικασίες αναγνώρισης), θέσπιση Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων), κ.α. 
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Κανόνες επιλεξιμότητας εταίρων  

•Εθνικά Σχέδια (συμμετοχή ιδρυμάτων από μία μόνο χώρα εταίρο 
/ 1 χώρα εταίρος με τουλάχιστον 3 ιδρύματα & τουλάχιστον 2 
χώρες του Προγράμματος-ίσος αριθμός ιδρυμάτων) 

•Πολύ-εθνικά σχέδια στην ίδια γεωγραφική περιοχή ή σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (τουλάχιστον δύο 
διαφορετικές χώρες εταίροι/2 ιδρύματα ανά χώρα εταίρο + 
τουλάχιστον 2 χώρες του Προγράμματος/1 ίδρυμα ανά χώρα, ίσος 
αριθμός ιδρυμάτων) 

•Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι επιλέξιμη μόνο εάν μετέχει και άλλη 
χώρα εταίρος στο σχέδιο 

•Δεν είναι επιλέξιμα τα εθνικά σχέδια σε χώρες εταίρους της 
Λατινικής Αμερικής (τουλάχιστον 2 χώρες από την ίδια περιοχή) 

• Υποχρεωτική συμμετοχή υπουργείων στα διαρθρωτικά σχέδια 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2019_en 
 

Εθνικά Σχέδια (National Projects) 

Σχέδια που εμπλέκουν τη συμμετοχή μόνο μιας 
χώρας εταίρου 

Ορίζονται από τα Υπουργεία 
Παιδείας σε συνεργασία με τις 

αντιπροσωπείες της Ε.Ε.   

 

Πρέπει να απαντούν στις:  

Εθνικές προτεραιότητες  που έχουν 
οριστεί για τη χώρα εταίρο 

Περιφερειακές προτεραιότητες  για τις 
περιοχές όπου δεν έχουν οριστεί 
εθνικές προτεραιότητες 

 

Πολυεθνικά Σχέδια (Multi-Country Projects) 

Σχέδια στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον 2 χώρες 
εταίροι 

Ορίζονται από την Επιτροπή 
και βασίζονται στις 

προτεραιότητες της εξωτερικής 
πολιτικής της Ε.Ε.   

Πρέπει να απαντούν στις:  

Περιφερειακές προτεραιότητες για 
τις χώρες που βρίσκονται στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή (περιφερειακά 

Σχέδια) 

ή  

Περιφερειακή/εθνική προτεραιότητα  
κοινή  για διαφορετικές περιοχές  

(δια-περιφερειακά Σχέδια) 

Προτεραιότητες 
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Κανόνες χρηματοδότησης 

 Ελάχιστη ευρωπαϊκή επιχορήγηση: 500.000 ΕΥΡΩ, μέγιστη επιχορήγηση: 1.000.000 ΕΥΡΩ 
Χρήση μοναδιαίου κόστους (unit cost) & πραγματικού κόστους (real cost) 
unit cost: δαπάνες ταξιδίου, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες διαβίωσης 
Exceptional costs για επιπλέον δαπάνες ταξιδίου (80% των επιλέξιμων δαπανών) σε 
περίπτωση που το  μοναδιαίο κόστος δεν καλύπτει τουλάχιστον το 65% των δαπανών 
Real cost: εξοπλισμός, υπεργολαβία (exceptional costs) 
Η συμμετοχή σε Σχέδιο Ανάπτυξης Ικανοτήτων απαιτεί συγχρηματοδότηση από την πλευρά 
των δικαιούχων 
Δαπάνες συγχρηματοδότησης (π.χ.: δράσεις διάδοσης, εκδόσεις, λειτουργικά 
κόστη/overheads costs, κ.λπ.) δεν υπολογίζονται για τον υπολογισμό της συνολικής 
επιχορήγησης  

Κατηγορίες προϋπολογισμού 

 5  Κατηγορίες 
προϋπολογισμού 

Staff       -     UC 

Cost of Stay-  UC 

Travel -UC / Exceptional costs  for 
travel (up to 80%) 

Equipment – RC 

Sub-contracting – RC 
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Κανόνες Χρηματοδότησης 



Συνάφεια του Σχεδίου 
(έως 30 μόρια) 

Ποιότητα σχεδιασμού 
και υλοποίησης του 

σχεδίου (έως 30 μόρια) 

Ποιότητα ομάδας 
σχεδίου και ρυθμίσεων 

συνεργασίας (έως 20 
μόρια) 

Αντίκτυπος και 
διάδοση (έως 20 
μόρια)   

Κριτήρια αξιολόγησης 

* Για να θεωρηθούν ως επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, οι αιτήσεις θα πρέπει να 
βαθμολογηθούν με τουλάχιστον 60 μόρια στο σύνολο εκ των οποίων τα  15 μόρια  να 

αντιστοιχούν στο κριτήριο ‘Συνάφεια του Σχεδίου’ 
35 



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 07 
Φεβρουαρίου 2019, ώρα 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που 
ξεκινούν στις 15 Νοεμβρίου του ιδίου έτους ή στις 15 Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους.   

Περισσότερες πληροφορίες Οδηγός του προγράμματος Erasmus+ 2019: 
 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en  
 
Χώρες εταίροι 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/3_en 
 
Γενικές πληροφορίες: 
https://www.iky.gr/erasmusplus-ka2/anotatiekpaideusi-ka2  
 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-
education-2019_en 
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Στοιχεία επικοινωνίας 
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ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ 

•elinamav@iky.gr, 2103726388 

 

 

EACEA/Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency 

•EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu (CBHE) 

•Eacea-helpdesk@ec.europa.eu (technical problems related to the eForm) 
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