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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Περιλαμβάνει:

Ειδικούς
Όρους

Παραρτήματα

Η σύμβαση καθορίζει τη διάρκεια του σχεδίου, το ανώτατο ποσό επιχορήγησης και
το ποσό της προχρηματοδότησης.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Ειδικότερα η σύμβαση περιλαμβάνει:

Παράρτημα I : Γενικοί Όροι
Παράρτημα II : Περιγραφή Σχεδίου, Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Παράρτημα III : Χρηματοοικονομικοί και Συμβατικοί Κανόνες
Παράρτημα IV: Ποσά Χρηματοδοτικής Συνεισφοράς

Παράρτημα Vα: Σύμβαση Επιχορήγησης Προσωπικού
Παράρτημα Vβ: Σύμβαση Επιχορήγησης Φοιτητών

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
❑Διάρκεια της Σύμβασης → 24 ή 36 μήνες
❑Υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο, Θέση σφραγίδας του
Ιδρύματος, Ημερομηνία Υπογραφής
❑Συστημένη ταχυδρομική αποστολή της με συνοδευτικό
διαβιβαστικό στην ΕΜΣ/ΙΚΥ
❑Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές ή/και Πρακτική Άσκηση
❑Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
❑Το Ίδρυμα λαμβάνει προχρηματοδότηση 80% του ανώτατου συνολικού ποσού της
επιχορήγησης, με την υπογραφή της Σύμβασης

❑Υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης στο ΜΤ+ έως 31 Ιανουαρίου 2021 με περίοδο
αναφοράς από την έναρξη εκτέλεσης του σχεδίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020
(36μηνα Σχέδια)
❑Υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης στο ΜΤ+ έως 30 Ιουνίου 2020 με περίοδο αναφοράς
από την έναρξη εκτέλεσης του σχεδίου έως και την 31η Μαΐου 2020 (24μηνα Σχέδια)

❑Αν από την Ενδιάμεση Έκθεση προκύψει ότι έχει δαπανηθεί το 70% της
προχρηματοδότησης τότε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού προχωρά στην καταβολή του
20% της ανώτατης επιχορήγησης
❑ Σε περίπτωση που δεν έχει δαπανηθεί το 70% της προχρηματοδότησης, ο
δικαιούχος υποβάλλει εκ νέου ενδιάμεση έκθεση όταν εκπληρωθεί αυτή η
προϋπόθεση

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
▪ Η Τελική Έκθεση θεωρείται ότι συνιστά αίτημα του
δικαιούχου για καταβολή του υπολοίπου ποσού της
επιχορήγησης.
▪ Με βάση την Τελική Έκθεση γίνεται η εκκαθάριση και
τυχόν προκύπτον πλεονάζον υπόλοιπο της
επιχορήγησης λαμβάνει μορφή ανάκτησής του
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ;
Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του
Σχεδίου, ο δικαιούχος συντάσσει και υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Εργαλείο
Κινητικότητας (Mobility Tool+), Τελική Έκθεση αναφορικά με την εκτέλεση
του Σχεδίου. Στην Έκθεση αυτή παρέχονται όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες για την τεκμηρίωση του αιτούμενου ποσού.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η τελική έκθεση αξιολογείται βάσει κριτηρίων ποιότητας και η
ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει είναι 100
βαθμοί.
❑ Ποιότητα υλοποίησης του έργου-ποσοτικοί στόχοι: Ο βαθμός που επετεύχθησαν οι

αρχικοί ποσοτικοί στόχοι (max 40 βαθμοί)
❑ Ποιότητα υλοποίησης του έργου-ποιοτικοί στόχοι: Ο βαθμός που επετεύχθησαν οι
αρχικοί ποιοτικοί στόχοι σε σχέση με τις δεσμεύσεις του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη
Εκπαίδευση και στις Δι-ιδρυματικές Συμφωνίες (max 40 βαθμοί)

❑ Αντίκτυπος, ενσωμάτωση αποτελεσμάτων, ευρεία και ποιοτική διάδοση (max 20
Βαθμοί)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
❑Προτείνεται το άνοιγμα ξεχωριστού λογαριασμού για το
πρόγραμμα ERASMUS+

❑Προτείνεται η τήρηση ξεχωριστού κωδικού για κάθε ένα
σχέδιο κινητικότητας
❑Οι τόκοι που προκύπτουν από το πρόγραμμα θα πρέπει να
κεφαλαιοποιούνται και να διατίθενται για τους σκοπούς
του προγράμματος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1)
❑Έως και 50% από κονδύλια οργανωτικών
δαπανών για:
➢Την κάλυψη δαπανών ατομικής υποστήριξης
➢Την κάλυψη δαπανών ταξιδίου
➢Την κάλυψη δαπανών για ΑΜΕΑ

κινητικότητας φοιτητών ή / και
κινητικότητας προσωπικού

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (2)
❑Μεταφορά έως και 100% των κονδυλίων επιχορήγησης για
την κάλυψη δαπανών ατομικής υποστήριξης στα κονδύλια
για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου και αντιστρόφως
(Φοιτητές / Προσωπικό και μεταξύ αυτών), πάντα για την
ίδια Χώρα Εταίρο
❑Μεταφορά έως και 100% των κονδυλίων επιχορήγησης για
την κάλυψη δαπανών ταξιδίου και ατομικής υποστήριξης
κινητικότητας προσωπικού για διδασκαλία στην
κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση και
αντιστρόφως, για την ίδια Χώρα Εταίρο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (3)
❑ Στην ίδια Χώρα Εταίρο το Ίδρυμα
δύναται να τροποποιεί τις ροές
μεταξύ
εισερχόμενης
και
εξερχόμενης κινητικότητας, υπό την
προϋπόθεση ότι ο τύπος της
κινητικότητας είναι επιλέξιμος για
την εν λόγω Χώρα Εταίρο. Όλες
αυτές
οι
τροποποιήσεις
συναθροιζόμενες δεν πρέπει να
υπερβαίνουν το 40% του οριζόμενου
στο Παράρτημα ΙΙ συνολικού
εγκεκριμένου προϋπολογισμού για
το Σχέδιο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (4)
❑Μεταφορά έως και 100% των κονδυλίων επιχορήγησης για
την κάλυψη δαπανών ταξιδίου και ατομικής υποστήριξης
κινητικότητας προσωπικού στα κονδύλια επιχορήγησης
κινητικότητας φοιτητών και αντιστρόφως, στην ίδια Χώρα
Εταίρο
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
▪ Η κινητικότητα στην περιφέρεια 14 (Ελβετία και
Νήσοι Φερόες) περιορίζεται σε εξερχόμενη
κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση σε
«ψηφιακές δεξιότητες» από τις Χώρες του
Προγράμματος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (5)
ΠΡΟΣΟΧΗ!!

▪Δεν επιτρέπεται η μεταφορά κονδυλίων από
οποιαδήποτε κατηγορία προϋπολογισμού προς
τα κονδύλια οργανωτικής υποστήριξης (OS)
▪Δεν επιτρέπεται η μεταφορά κονδυλίων μεταξύ
των Χωρών Εταίρων
▪Δεν επιτρέπεται για τις Χώρες των Περιφερειών
6,7,8,9,10 και 11, η μεταφορά κονδυλίων μεταξύ
των εισερχόμενων και των εξερχόμενων ροών
καθώς και από την κινητικότητα προσωπικού και
φοιτητών τρίτου κύκλου προς την εξερχόμενη
κινητικότητα των φοιτητών σύντομου, πρώτου και
δευτέρου κύκλου

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΡΟΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Λατινική Αμερική – Ασία – Κεντρική Ασία – Νότιος Αφρική - Χώρες
Αφρικής - Καραϊβικής - Ειρηνικού – Ιράν – Ιράκ - Υεμένη
Εισερχόμενοι (από τις χώρες Εταίρους DCI & EDF προς την Ελλάδα):
1. Φοιτητές 1ου κύκλου
2. Φοιτητές 2ου κύκλου
3. Φοιτητές 3ου κύκλου
4. Προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
Εξερχόμενοι (από την Ελλάδα προς τις χώρες Εταίρους DCI & EDF):
1. Φοιτητές 3ου κύκλου
2. Προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1)
Το αίτημα τροποποίησης δύναται να εγκριθεί από το ΙΚΥ/ΕΜΣ εφόσον:
➢Η υλοποίηση του σχεδίου δεν αλλάζει σημαντικά
➢Γίνονται σεβαστά τυχόν δευτερεύοντα κριτήρια που έχει θέσει το
ΙΚΥ/ΕΜΣ
➢Είναι δεόντως αιτιολογημένο και διαβιβάζεται στην ΕΜΣ/ΙΚΥ
ταχυδρομικά με επίσημη επιστολή υπογεγραμμένη από το Νόμιμο
Εκπρόσωπο του Ιδρύματος
➢Αποστέλλεται εγκαίρως στην ΕΜΣ/ΙΚΥ πριν την έναρξη ισχύος της
τροποποίησης και το αργότερο ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του Σχεδίου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (2)

Το ελληνικό Ίδρυμα δύναται να αιτηθεί:
❑Αντικατάσταση ή Προσθήκη ενός Ιδρύματος Ανώτατης
Εκπαίδευσης εντός μιας Χώρας Εταίρου με άλλο Ίδρυμα της
ίδιας Χώρας Εταίρου
❑Αλλαγή Τραπεζικού Λογαριασμού
❑Επέκταση της διάρκειας της Σύμβασης Επιχορήγησης, από 24
σε 36 μήνες ( απορρόφηση κονδυλίων)
❑Τροποποίηση μόλις επιτευχθεί το όριο του 40% του
συνολικού προϋπολογισμού στη μεταφορά κονδυλίων μεταξύ
ροών εισερχόμενης και εξερχόμενης κινητικότητας

❑Χορήγηση Συμπληρωματικής Χρηματοδότησης από την ΕΜΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα Ιδρύματα μπορούν να:
❑ Καθορίσουν τη διάρκεια των κινητικοτήτων

❑ Αυξήσουν ή μειώσουν τον αριθμό των κινητικοτήτων
❑ Οργανώσουν κινητικότητες διαφορετικών ειδών από αυτά που
ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του
είδους η κινητικότητα είναι επιλέξιμη για τη συγκεκριμένη Χώρα
Εταίρο
❑ Όταν υπάρχουν μεταβολές/ αλλαγές που αφορούν μη
ακαδημαϊκούς Οργανισμούς για πρακτική άσκηση ή για την
κινητικότητα προσωπικού, δεν απαιτείται τροποποίηση, αλλά ο
δικαιούχος τις υποβάλλει μέσω του Εργαλείου Κινητικότητας
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(Mobility Tool+) πριν από την έναρξη της κινητικότητας

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Student
mobility for
studies
Sending
organisation
can be…

Receiving
organisation
can be…

Student
mobility for
traineeships

Staff mobility Staff mobility
for teaching
for training

Programme or
Partner Country HEI

Programme or
Partner Country HEI

Programme or
Partner Country HEI
or
Programme or
Programme or
Partner Country HEI
Partner Country
public or private
organisation

Programme or
Partner Country HEI

Programme or
Partner Country HEI
or
Public or private
organisation

Programme or
Partner Country HEI
Programme or
or
Partner Country HEI Programme Country
public or private
organisation 20

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑ107
Grant agreement signed with
Programme Country HEI

Inter-institutional
agreement signed Learning or Mobility

Agreement signed

Fair and transparent
selection process

Transcript of
Records
completed

Mobility period

Participant
reports on
recognition

Recognition

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (1)
❑Συμφωνία Κινητικότητας Προσωπικού / Staff Mobility
Agreement (Υπογεγραμμένη από τα 3 ή 4 συμβαλλόμενα μέρη
ανάλογα με τον τύπο της κινητικότητας ΠΡΙΝ την έναρξη της
κινητικότητας)
❑Υπογραφή Σύμβασης Επιχορήγησης με το Συμμετέχοντα
❑80% Προχρηματοδότηση (εντός 30 ημερών από την υπογραφή
της Σύμβασης)
❑20% μετά την επιστροφή του (καταβολή εντός 45 ημερών από
την υποβολή της ΤΕ) και αφού έχει υποβάλλει την Τελική Έκθεσή
του (EU Survey) στο Mobility Tool (εντός 30 ημερών από την
23
ολοκλήρωση της κινητικότητας)

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (2)
❑ Συνολική διάρκεια περιόδου κινητικότητας:
➢ 5 ημέρες έως 2 μήνες
➢ Ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας 8 ώρες ανά εβδομάδα (ή για
οποιαδήποτε μικρότερη περίοδο παραμονής)
* Για τις επιπλέον ημέρες πέραν της μιας εβδομάδας (5 ημέρες) υπολογίζεται
αναλογία ωρών

❑Δυνατότητα παράτασης της περιόδου κινητικότητας με
αίτημα προς το Ίδρυμα εντός της προγραμματισμένης
περιόδου κινητικότητας
Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες
Η επιχορήγηση ανέρχεται στην αποζημίωση / καταβολή του 100% των επιλέξιμων
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δαπανών που πραγματοποιήθηκαν.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (3)

Ο Συμμετέχων πρέπει να προσκομίζει :
➢Πιστοποιητικό / Βεβαίωση συμμετοχής του μετακινούμενου
με τις πραγματικές ημέρες έναρξης και λήξης της περιόδου
κινητικότητας,
το
αντικείμενο
της
δραστηριότητας,
υπογεγραμμένο από τον Οργανισμό / Ίδρυμα, εκδοθέν μετά
την ολοκλήρωση της κινητικότητας
➢Κάρτες επιβίβασης / Εισιτήρια όπου θα αναφέρεται ο τόπος
αναχώρησης και ο τόπος μετάβασης
25

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

❑Εάν η δραστηριότητα διδασκαλίας συνδυάζεται με
μια δραστηριότητα επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια
μιας περιόδου κινητικότητας, ο ελάχιστος αριθμός
ωρών διδασκαλίας μειώνεται σε 4 ώρες την
εβδομάδα (ή για οποιαδήποτε μικρότερη περίοδο
παραμονής διαμονής).
❑Δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας
για προσκεκλημένο προσωπικό από επιχειρήσεις
26

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
❑ Το Ίδρυμα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξακριβώνει και να
βεβαιώνει ότι ο Συμμετέχων έχει επαρκή ασφαλιστική
κάλυψη καθώς και να επισημαίνει στους Συμμετέχοντες τί
είναι υποχρεωτικό και τί προαιρετικό ως προς τις
ασφαλιστικές καλύψεις.
❑ Οι Συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται εκ των
προτέρων για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα
υποδοχής όσον αφορά τις ασφαλίσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ασφάλεια Υγείας
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ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ή/και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (1)

❑ Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές ή/και για Πρακτική Άσκηση /
Learning Agreement (Υπογεγραμμένη από τα 3 ή 4
συμβαλλόμενα μέρη ανάλογα με τον τύπο της κινητικότητας ΠΡΙΝ
την έναρξη της κινητικότητας)
❑ Υπογραφή Σύμβασης Επιχορήγησης με το Συμμετέχοντα
❑ Χάρτης Φοιτητή Erasmus+
❑ 80% Προχρηματοδότηση πριν την έναρξη της κινητικότητας
(εντός 30 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης)
❑ 20% Καταβολή εντός 20 ημερών από την υποβολή της ΤΕ
Σημείωση: Ο φοιτητής λαμβάνει πρόσκληση συμπλήρωσης και υποβολής της
Τελικής Έκθεσης 30 ημερολογιακές ημέρες πριν το τέλος της περιόδου
κινητικότητας. Οφείλει τη συμπλήρωση αυτής εντός 10 ημερών
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ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ή/και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (2)
Steps to fill in the Learning Agreement for Studies
Before the mobility

During the mobility

Provide study programme.
Identify Responsible persons.
Commitment of the three parties with
original / scanned / digital signatures.

If modifications are needed:
A party requests changes within 5 weeks
after the start of each semester. Agreement
by the three parties has to be reached
within 2 weeks after the request.
Request for extension of the duration has to
be made at the latest one month before the
foreseen end date.
An agreement by the three parties on the
changes is possible via email/digital
signatures.

After the mobility
The Receiving Institution provides a Transcript
of Records to the student and Sending
Institution normally within 5 weeks after
publication of the results.
The Sending Institution recognises the
activities successfully completed by the student
during the mobility, counts them towards the
student’s the degree and registers them in the
student’s Transcript of Records normally within
5 weeks.

Steps to fill in the Learning Agreement for Traineeships
Before the mobility

During the mobility

Provide traineeship programme.
If combined with study period, provide study
programme and plan recognition.

If modifications are needed:
An agreement by the three or four parties on
the changes is possible via email/digital
signatures.

Commitment of the three or four parties
with original / scanned/ digital signatures.

After the mobility
The Receiving Organisation provides a
Traineeship Certificate to the trainee and
sending institution within 5 weeks.
The Sending Institution recognises the
traineeship and registers it according to its
commitments before the mobility.
If combined with study period, the Receiving
Institution provides a Transcript of Records to
29
the student and Sending Institution normally

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ή/και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (3)
❑ Ελάχιστη διάρκεια περιόδου κινητικότητας:
– 3 μήνες για Σπουδές
– 2 μήνες για Πρακτική Άσκηση
– 3 μήνες για συνδυασμό Σπουδών και Πρακτικής Άσκησης, οι οποίες
δύνανται να είναι διαδοχικές ή να λαμβάνουν χώρα την ίδια
περίοδο. Το Ίδρυμα αποφασίζει για τον κατάλληλο συνδυασμό των
δραστηριοτήτων σπουδών και πρακτικής άσκησης
❑ Συνολική μέγιστη διάρκεια περιόδου κινητικότητας:
– 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, συμπεριλαμβανόμενης και της
περιόδου κινητικότητας με μηδενική επιχορήγηση (zero-grant), η
οποία χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετική περίπτωση
❑Δυνατότητα παράτασης της περιόδου κινητικότητας με αίτημα προς το
Ίδρυμα τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου
κινητικότητας
❑ Εάν η διαφορά μεταξύ επιβεβαιωμένης περιόδου και εκείνης που
αναφέρεται στη σύμβαση επιχορήγησης είναι έως 5 ημέρες, ο συμμετέχων
30
λαμβάνει ολόκληρη την επιχορήγηση

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ή/και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (4)
Ο μετακινούμενος πρέπει να προσκομίζει:
❑ Βεβαίωση/ Κατάσταση/ Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (ή
δήλωση που επισυνάπτεται σε αυτήν) στην περίπτωση
κινητικότητας σπουδών
❑ Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (ή δήλωση που επισυνάπτεται
σε αυτό) σε περίπτωση κινητικότητας πρακτικής άσκησης
Αποδεικτικά έγγραφα συμμετοχής στη δραστηριότητα υπογεγραμμένα και εκδοθέντα
από τον Οργανισμό Υποδοχής, μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας, στα οποία
αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή καθώς και η πραγματική ημερομηνία
έναρξης και λήξης της δραστηριότητας κινητικότητας

❑ Κάρτες επιβίβασης / Εισιτήρια όπου θα αναφέρεται ο τόπος
αναχώρησης και ο τόπος μετάβασης
Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες
Η επιχορήγηση ανέρχεται στην αποζημίωση / καταβολή του 100% των επιλέξιμων
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
❑ Το Ίδρυμα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξακριβώνει και να
βεβαιώνει ότι ο Συμμετέχων έχει επαρκή ασφαλιστική
κάλυψη καθώς και να επισημαίνει στους Συμμετέχοντες τί
είναι υποχρεωτικό και τί προαιρετικό ως προς τις
ασφαλιστικές καλύψεις.
❑ Οι Συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται εκ των
προτέρων για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα
υποδοχής όσον αφορά τις ασφαλίσεις
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Ασφάλεια Υγείας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ασφάλεια Υγείας

Ασφάλεια
προσωπικού
ατυχήματος

Ασφάλεια γενικής
αστικής ευθύνης
υπέρ τρίτων
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (MOBILITY TOOL+)
Απαραίτητο εργαλείο για την ορθή διαχείριση του σχεδίου

Ο δικαιούχος υποχρεούται :
• να καταγράφει το σύνολο των πληροφοριών και των στοιχείων που
αφορούν τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του Σχεδίου
συμπεριλαμβανομένων των κινητικοτήτων zero-grant
• να συμπληρώνει και να υποβάλει την Ενδιάμεση Έκθεση υλοποίησης του
Σχεδίου
• να επικαιροποιεί όλες τις νέες πληροφορίες σχετικά με τους
συμμετέχοντες και τις δραστηριότητες κινητικότητας κατ΄ ελάχιστον μια
φορά το μήνα.
Στο Εργαλείο Κινητικότητας συμπληρώνονται και υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα ή αγγλική γλώσσα, οι Τελικές Εκθέσεις των συμμετεχόντων
και η Τελική Έκθεση του δικαιούχου φορέα.
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OS ΚΑΙ ZERO-GRANT
❑ Το κονδύλι της επιχορήγησης για την κάλυψη των οργανωτικών
δαπανών (OS) υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των επιχορηγούμενων
κινητικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξερχόμενων
μετακινούμενων συμμετεχόντων από τις Χώρες του Προγράμματος και
όλων των εισερχόμενων μετακινούμενων συμμετεχόντων από τις
Χώρες Εταίρους. (Περιθώριο ανοχής 10%)
❑ Οι μετακινούμενοι συμμετέχοντες που δεν λαμβάνουν καμία
επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ (Zero-grant) για ολόκληρη την
περίοδο κινητικότητας δύναται να λογίζονται ως υποστηριζόμενοι
μετακινούμενοι συμμετέχοντες, καθώς επωφελούνται από το πλαίσιο
κινητικότητας και τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το
κονδύλι οργανωτικής υποστήριξης (OS)
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MT+: OS ΚΑΙ ZERO-GRANT
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Circular Travel due to Multiple Mobilities
Συμμετέχων που έχει επιλεγεί για να συμμετάσχει σε δύο διαδοχικές
δραστηριότητες σε δύο διαφορετικά μέρη και ταξιδεύει π.χ. από τον
τόπο Α στον τόπο Β και στη συνέχεια από τον τόπο Β στον τόπο Γ και
επιστρέφει απευθείας από τον τόπο Γ στον τόπο Α, η ταξιδιωτική
συνεισφορά υπολογίζεται προσθέτοντας:
• συμβολή στο ταξίδι επιστροφής από το Α στο Β σύμφωνα με την
ισχύον distance band και
• συμβολή στο ταξίδι επιστροφής από το Β στο Γ σύμφωνα με το
ισχύον distance band.

Συνεπώς, η επιχορήγηση ταξιδίου επιστροφής από το Γ στο Α
περιλαμβάνεται στον προηγούμενο υπολογισμό.
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ALERT SYSTEM for KA107 in MOBILITY TOOL+ (1)
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ALERT SYSTEM for KA107 in MOBILITY TOOL+ (2)
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ALERT SYSTEM for KA107 in MOBILITY TOOL+ (3)
1) Ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας Χώρας Εταίρου
(Missing Partner Country Contact Details)
Αυτή η ειδοποίηση αποτελεί υπενθύμιση ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει πάντα να
κωδικοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας του Ιδρύματος της χώρας-εταίρου. Τα στοιχεία
επικοινωνίας είναι απαραίτητα για την ορθή υλοποίηση του σχεδίου, καθώς επίσης
μπορεί να φανούν χρήσιμα για επισκέψεις παρακολούθησης. Η ειδοποίηση
εμφανίζεται εάν για ένα Ίδρυμα Χώρας Εταίρου, δεν έχει καταχωρηθεί κάποιο contact
person. Αυτή η ειδοποίηση αποτελεί προειδοποίηση (warning).
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ALERT SYSTEM for KA107 in MOBILITY TOOL+ (4)
2) Πρώτη μεταφορά μεταξύ εισερχόμενων και εξερχόμενων ροών κινητικότητας
(First transfer between incoming and outgoing mobility flows)
Οι δικαιούχοι του KA107 μπορούν να μεταφέρουν κονδύλια μεταξύ εισερχόμενων και
εξερχόμενων ροών κινητικότητας χωρίς τροποποιήσεις (μέχρι 40% του συνολικού
προϋπολογισμού του Σχεδίου). Αυτή η ειδοποίηση είναι μόνο για ενημέρωση (info),
έτσι ώστε οι δικαιούχοι να γνωρίζουν ότι κάνουν κάτι που δεν είχε χορηγηθεί αρχικά και
ενδέχεται να απαιτηθεί τροποποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο.
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ALERT SYSTEM for KA107 in MOBILITY TOOL+ (5)
3) Μεταφορές κονδυλίων μεταξύ ροών εισερχόμενης και εξερχόμενης κινητικότητας
(όριο του 40%)
(Budget transfers between incoming and outgoing mobility flows reach 40% limit)
Το κατώτατο όριο του 40% έχει οριστεί για να διασφαλιστεί ο πυρήνας του Σχεδίου
κινητικότητας. Μόλις επιτευχθεί το όριο του 40%, ο δικαιούχος θα πρέπει να ζητήσει
τροποποίηση από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού. Αυτή η ειδοποίηση θα εμφανιστεί
όταν το άθροισμα των αλλαγών μεταξύ ροών εισερχόμενης και εξερχόμενης
κινητικότητας είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του
Σχεδίου. Θα πρέπει να θεωρείται κρίσιμη (critical)
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Σκοπός η ορθή υλοποίηση
των σχεδίων

Είναι δειγματοληπτικοί
(* Εξαιρείται ο έλεγχος της Τελικής
Έκθεσης που διενεργείται σε όλους τους
Δικαιούχους)

ΕΛΕΓΧOI
Στόχος η διαπίστωση και η
εξακρίβωση του
«πραγματικού γεγονότος»

Διεξάγονται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης των επιμέρους
δράσεων του σχεδίου ή μετά
την ολοκλήρωσή τους 43

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΛΕΓΧΩΝ

Έλεγχος
τελικής
έκθεσης
(Beneficiary
Report)

Έλεγχος
δικαιολογητικών
(Desk check)

Επίσκεψη
Εποπτείας
(Monitoring
Visit)

Έλεγχος
Συστημάτων
(Systems
Check)

Επιτόπιος
έλεγχος
(On The Spot
Check)
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Ο δικαιούχος πρέπει να διατηρεί όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, ιδίως
Συμβάσεις, λογιστικά και φορολογικά αρχεία, αποθηκευμένα σε κάθε
κατάλληλο μέσο, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών πρωτοτύπων, εφόσον
αυτό επιτρέπεται από την οικεία εθνική νομοθεσία και υπό τις προϋποθέσεις
που αυτή προβλέπει, για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία
καταβολής του υπολοίπου στο δικαιούχο ή της απαίτησης για την επιστροφή
ποσού στην ΕΜΣ.

Περισσότερες Οδηγίες…

Κάθε επιτυχία στην υλοποίηση
των Διεθνών Σχεδίων σας!!

Higher Education Sector / KA107
Φίλιππος Κουμπούνης
Tel: 210-3726356
Email: fkoumpounis@iky.gr

