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Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων
Σελίδα
από
Προσθήκη στιγμιότυπου
Διαγραφή στιγμιότυπου
Ο αριθμός των στιγμιότυπων δεν μπορει να υπερβαίνει
Ο ελάχιστος αριθμός στιγμιότυπων πρέπει να είναι
Έκδοση Εντύπου Αίτησης
ΣΦΑΛΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η συμπλήρωση του πεδίου αυτού είναι υποχρεωτική
Έγκυρο έντυπο αίτησης
Έχετε ήδη επιλέξει την τιμή αυτή
Η τιμή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0
Έχει ενεργοποιηθεί το αναβαθμισμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας του Abode Reader, το οποίο δεν επιτρέπει τη σύνδεση του αρχείου PDF με εξωτερικές πηγές. Για να επιτραπεί η σύνδεση, ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή πιέζοντας το κουμπί «επιλογές» (options) στην κίτρινη λωρίδα όπου εμφανίζεται η προειδοποίηση ασφαλείας.
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Συμμετέχων οργανισμός/Συμμετέχοντες οργανισμοί
Μόνο ένα άτομο πρέπει να επιλεγεί ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας για τη Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη.
Μπορείτε να δείτε το έντυπο αίτησης χρησιμοποιώντας το λογισμικό Adobe Reader (http://get.adobe.com/reader/).
Αν βλέπετε το έντυπο της αίτησης σε λειτουργία "Προστατευμένης προβολής", θα πρέπει όλες οι λειτουργίες να ενεργοποιηθούν για να λειτουργήσει σωστά το έντυπο. Αν μετά την ενεργοποίηση όλων των λειτουργιών, το μήνυμα εξακολουθεί να είναι ορατό, ελέγξτε ότι το JavaScript είναι ενεργοποιημένο σε Επεξεργασία &ndash; Προτιμήσεις &ndash; Javascript.
Αδυναμία ανάγνωσης του εντύπου αίτησης. Παρακαλούμε μην προβείτε σε αποθήκευση της αίτησης. Κλείστε το πρόγραμμα καθώς είναι πιθανό να προκληθεί αλλοίωση ή απώλεια των δεδομένων. Το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης μπορεί να επεξεργασθεί μόνο με τη χρήση λογισμικού Adobe Reader!
Χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση λογισμικού. Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί με μη υποστηριζόμενη έκδοση του λογισμικού Adobe. Παρακαλούμε μεταφορτώστε και εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση του Adobe Reader από τη διεύθυνση http://get.adobe.com/reader/
Το έντυπο αίτησης έχει ανοίξει σε παράθυρο περιηγητή (web-browser). Παρακαλούμε μεταφορτώστε το έντυπο στον υπολογιστή σας, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης της αίτησής σας μετά τη συμπλήρωσή της.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΤΟ ΔΙΑΝΕΜΕΤΕ!
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το έντυπο της αίτησης δε μπορεί να ανοίξει. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Εθνικής σας Μονάδας Συντονισμού για περαιτέρω πληροφορίες.
Μεταδεδομένα
Γενικές Πληροφορίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΠΑΡ' ΟΛΟ ΠΟΥ Η ΣΕΡΒΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.
Αυτό το έντυπο της αίτησης αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα:
- Πλαίσιο: σε αυτή την ενότητα ζητούνται γενικές πληροφορίες για το είδος της πρότασης σχεδίου που επιθυμείτε να υποβάλλετε καθώς και για την Εθνική Μονάδα Συντονισμού/Εθνική Υπηρεσία, η οποία θα παραλάβει, αξιολογήσει και επιλέξει την πρόταση σας.
- Συμμετέχων (οντες) οργανισμός (οί): σε αυτή την ενότητα ζητούνται πληροφορίες για τον οργανισμό που υποβάλει την αίτηση καθώς και για κάθε άλλο οργανισμό που συμμετέχει στο σχέδιο ως εταίρος, εάν συντρέχει η περίπτωση αυτή.
- Περιγραφή του σχεδίου: σε αυτή την ενότητα ζητούνται πληροφορίες για  όλα τα στάδια του σχεδίου: την προετοιμασία, την υλοποίηση των κύριων δραστηριοτήτων (δηλαδή τις δραστηριότητες κινητικότητας) και την παρακολούθηση.
- Προϋπολογισμός: Σε αυτή την ενότητα ζητούνται πληροφορίες αναφορικά με το ποσό της κοινοτικής επιχορήγησης που αιτείστε.
- Κατάλογος ελέγχου/Ειδοποίηση για την Προστασία Δεδομένων/ Υπεύθυνη δήλωση: σε αυτές τις ενότητες παρέχονται σημαντικές πληροφορίες προς τους αιτούντες, αναφορικά με τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης.
- Παραρτήματα: σε αυτή την ενότητα, ο αιτών πρέπει να επισυνάψει συμπληρωματικά έγγραφα που είναι υποχρεωτικά για τη συμπλήρωση της αίτησης.
- Υποβολή: σε αυτή την ενότητα, ο αιτών μπορεί να επιβεβαιώσει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης, μπορείτε να διαβάσετε τις Τεχνικές Οδηγίες για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιχορήγησης σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η ποιοτική αξιολόγηση αυτής της αίτησης, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στον Οδηγό του Προγράμματος.
Η ημερομηνία έναρξης του σχεδίου πρέπει να είναι μεταξύ:
Το σχέδιο δε μπορεί να τελειώνει αργότερα από:
Πλαίσιο
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων (ηη-μμ-εεεε ωω:λλ:δδ - Βρυξέλλες, Ώρα Βρυξελλών)
Ταυτοποίηση Σχεδίου
Τίτλος Σχεδίου
Τίτλος Σχεδίου στα Αγγλικά
Ημερομηνία Έναρξης Σχεδίου (ηη-μμ-εεεε)
Συνολική Διάρκεια Σχεδίου (Μήνες)
Ημερομηνία Λήξης Σχεδίου (ηη-μμ-εεεε)
Πλήρης Επωνυμία Αιτούντος Οργανισμού (σε λατινικούς χαρακτήρες)
Μοναδικός Κωδικός Αίτησης
Εθνική Μονάδα Συντονισμού / Εθνική Υπηρεσία του Αιτούντος Οργανισμού
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού/Εθνικές Υπηρεσίες που υλοποιούν το Πρόγραμμα Erasmus+, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
Συμμετέχων οργανισμός/Συμμετέχοντες οργανισμοί
Αιτών Οργανισμός
Το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης δε μπορεί να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία Πύλης Συμμετεχόντων. Παρακαλούμε ελέγξτε αν η σύνδεσή σας με το διαδίκτυο λειτουργεί σωστά.
Ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) δε βρέθηκε.
Η υπηρεσία Πύλης Συμμετεχόντων δε λειτουργεί προσωρινά. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Η υπηρεσία Πύλης Συμμετεχόντων δε λειτουργεί προσωρινά. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Η υπηρεσία Πύλης Συμμετεχόντων δε λειτουργεί προσωρινά. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Οι πληροφορίες από την Πύλη Συμμετεχόντων δεν μπορούν να ανακτηθούν. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Το πεδίο του Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) πρέπει να συμπληρωθεί.
Ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) αντικαταστάθηκε από τον παρακάτω αριθμό PIC:
Ωστόσο, o Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) που έχει αντικατασταθεί, χρησιμοποιείται ήδη από άλλο τμήμα, μέσα στo έντυπο της αίτησης. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε το ίδιο PIC για διαφορετικούς οργανισμούς.
Κάθε συμμετέχων οργανισμός πρέπει να έχει το δικό του PIC (Kωδικό Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα) και το PIC του κάθε ένα από αυτούς θα πρέπει να κωδικοποιηθεί.
Απαιτείται επικύρωση του Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC). Παρακαλούμε πιέστε το κουμπί "Έλεγχος Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC)".
Ο αιτών οργανισμός που επιλέξατε δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες χώρες προέλευσης των οργανισμών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης.
Ο συμμετέχων οργανισμός που επιλέξατε δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες χώρες προέλευσης των συμμετεχόντων οργανισμών.
Οι λεπτομέρειες του οργανισμού που εισήχθησαν από την Πύλη Συμμετεχόντων για τον καταχωρημένο οργανισμό PIC έχουν τροποποιηθεί. Το PIC θα αφαιρεθεί.
Εάν ο αιτών οργανισμός υποβάλλει αίτηση εκ μέρους μιας κοινοπραξίας, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας θα πρέπει να είναι από τη χώρα του αιτούντος οργανισμού.
Προφίλ
Όμιλος/Κοινοπραξία
Υποβάλετε αίτηση εκ μέρους ενός ομίλου/κοινοπραξίας;
Μέλος Ομίλου/Κοινοπραξίας
Το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης δε μπορεί να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία Πύλης Συμμετεχόντων. Παρακαλούμε ελέγξτε αν η σύνδεσή σας με το διαδίκτυο λειτουργεί σωστά.
Ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) δε βρέθηκε.
Η υπηρεσία Πύλης Συμμετεχόντων δε λειτουργεί προσωρινά. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Η υπηρεσία Πύλης Συμμετεχόντων δε λειτουργεί προσωρινά. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Η υπηρεσία Πύλης Συμμετεχόντων δε λειτουργεί προσωρινά. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Οι πληροφορίες από την Πύλη Συμμετεχόντων δεν μπορούν να ανακτηθούν. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Το πεδίο του Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) πρέπει να συμπληρωθεί.
Ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) αντικαταστάθηκε από τον παρακάτω αριθμό PIC:
Ωστόσο, o Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) που έχει αντικατασταθεί, χρησιμοποιείται ήδη από άλλο τμήμα, μέσα στo έντυπο της αίτησης. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε το ίδιο PIC για διαφορετικούς οργανισμούς.
Κάθε συμμετέχων οργανισμός πρέπει να έχει το δικό του PIC (Kωδικό Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα) και το PIC του κάθε ένα από αυτούς θα πρέπει να κωδικοποιηθεί.
Απαιτείται επικύρωση του Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC). Παρακαλούμε πιέστε το κουμπί "Έλεγχος Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC)".
Ο αιτών οργανισμός που επιλέξατε δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες χώρες προέλευσης των οργανισμών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης.
Ο συμμετέχων οργανισμός που επιλέξατε δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες χώρες προέλευσης των συμμετεχόντων οργανισμών.
Οι λεπτομέρειες του οργανισμού που εισήχθησαν από την Πύλη Συμμετεχόντων για τον καταχωρημένο οργανισμό PIC έχουν τροποποιηθεί. Το PIC θα αφαιρεθεί.
Εάν ο αιτών οργανισμός υποβάλλει αίτηση εκ μέρους μιας κοινοπραξίας, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας θα πρέπει να είναι από τη χώρα του αιτούντος οργανισμού.
Προφίλ
Προφίλ και Εμπειρία
Παρακαλείσθε να παρουσιάσετε εν συντομία τον οργανισμό σας.
Παρακαλείσθε να παραθέσετε συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας αίτησης δραστηριότητες που έχει πραγματοποιήσει ο οργανισμός σας καθώς και όποια συναφή εμπειρία διαθέτει.
Παρακαλείσθε να δώσετε πληροφορίες σχετικά με τα βασικά άτομα/προσωπικό που εμπλέκονται στην παρούσα αίτηση, τις ικανότητες και την προηγούμενη εμπειρία που θα φέρουν στο σχέδιο.
Έχετε υποβάλει αίτηση επιχορήγησης ή έχετε λάβει επιχορήγηση στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος σε χρονικό διάστημα 12 μηνών πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης;
Παρακαλούμε προσδιορίστε:
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκης Ένωσης
Έτος
Μοναδικός Αριθμός Σχεδίου ή Αριθμός Σύμβασης
Ονοματεπώνυμο Αιτούντος/Δικαιούχου
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Σε περίπτωση που η διεύθυνση είναι διαφορετική από τη διεύθυνση του οργανισμού, παρακαλούμε επιλέξτε αυτό το τετράγωνο.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Σε περίπτωση που η διεύθυνση είναι διαφορετική από τη διεύθυνση του οργανισμού, παρακαλούμε επιλέξτε αυτό το τετράγωνο.
Εάν το σχέδιό σας περιλαμβάνει επιτόπια παρακολούθηση εργασίας ή διδασκαλία σε οργανισμό σε έναν εταίρο στο εξωτερικό, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί παρακάτω για να προσθέσετε πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό εταίρο (οργανισμούς εταίρους).
Οργανισμός Εταίρος
Το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης δε μπορεί να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία Πύλης Συμμετεχόντων. Παρακαλούμε ελέγξτε αν η σύνδεσή σας με το διαδίκτυο λειτουργεί σωστά.
Ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) δε βρέθηκε.
Η υπηρεσία Πύλης Συμμετεχόντων δε λειτουργεί προσωρινά. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Η υπηρεσία Πύλης Συμμετεχόντων δε λειτουργεί προσωρινά. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Η υπηρεσία Πύλης Συμμετεχόντων δε λειτουργεί προσωρινά. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Οι πληροφορίες από την Πύλη Συμμετεχόντων δεν μπορούν να ανακτηθούν. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Το πεδίο του Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) πρέπει να συμπληρωθεί.
Ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) αντικαταστάθηκε από τον παρακάτω αριθμό PIC:
Ωστόσο, o Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) που έχει αντικατασταθεί, χρησιμοποιείται ήδη από άλλο τμήμα, μέσα στo έντυπο της αίτησης. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε το ίδιο PIC για διαφορετικούς οργανισμούς.
Κάθε συμμετέχων οργανισμός πρέπει να έχει το δικό του PIC (Kωδικό Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα) και το PIC του κάθε ένα από αυτούς θα πρέπει να κωδικοποιηθεί.
Απαιτείται επικύρωση του Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC). Παρακαλούμε πιέστε το κουμπί "Έλεγχος Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC)".
Ο αιτών οργανισμός που επιλέξατε δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες χώρες προέλευσης των οργανισμών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης.
Ο συμμετέχων οργανισμός που επιλέξατε δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες χώρες προέλευσης των συμμετεχόντων οργανισμών.
Οι λεπτομέρειες του οργανισμού που εισήχθησαν από την Πύλη Συμμετεχόντων για τον καταχωρημένο οργανισμό PIC έχουν τροποποιηθεί. Το PIC θα αφαιρεθεί.
Εάν ο αιτών οργανισμός υποβάλλει αίτηση εκ μέρους μιας κοινοπραξίας, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας θα πρέπει να είναι από τη χώρα του αιτούντος οργανισμού.
Προφίλ
Προφίλ και Εμπειρία
Παρουσιάστε εν συντομία τον οργανισμό εταίρο.
Παρακαλείσθε να δώσετε, εν συντομία, πληροφορίες σχετικά με τα βασικά άτομα/προσωπικό που εμπλέκονται στην παρούσα αίτηση, τιςικανότητες τους και την προηγούμενη εμπειρία που θα φέρουν στο σχέδιο.
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Σε περίπτωση που η διεύθυνση είναι διαφορετική από τη διεύθυνση του οργανισμού, παρακαλούμε επιλέξτε αυτό το τετράγωνο.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Σε περίπτωση που η διεύθυνση είναι διαφορετική από τη διεύθυνση του οργανισμού, παρακαλούμε επιλέξτε αυτό το τετράγωνο.
Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης
Ποιες είναι οι ανάγκες του οργανισμού σας σε όρους ανάπτυξης ποιότητας και διεθνοποίησης; Παρακαλείσθε να αναπτύξετε τους κύριους τομείς που χρήζουν βελτίωσης (π.χ. δεξιότητες διοίκησης, δεξιότητες προσωπικού, νέες μέθοδοι ή εργαλεία διδασκαλίας, ευρωπαϊκή διάσταση, γλωσσικές δεξιότητες, πρόγραμμα σπουδών, οργάνωση διδασκαλίας και μάθησης).
Ποιες είναι οι ανάγκες της κοινοπραξίας σε όρους ανάπτυξης ποιότητας και διεθνοποίησης; Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε για κάθε μέλος της κοινοπραξίας, εντοπίζοντας τους βασικούς τομείς για βελτίωση (για παράδειγμα ικανότητες διαχείρισης, ικανότητες προσωπικού, νέες μέθοδοι διδασκαλίας ή εργαλεία, Ευρωπαϊκή διάσταση, γλωσσικές ικανότητες, πρόγραμμα σπουδών, οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης).
Παρακαλείσθε να παρουσιάσετε σε γενικές γραμμές τα σχέδια του οργανισμού σας σε επίπεδο ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων κινητικότητας και συνεργασίας και να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες αυτές θα συμβάλουν στην ικανοποίηση των αναγκών που προσδιορίσατε.
Παρακαλείσθε να περιγράψετε σε γενικές γραμμές τα σχέδια της κοινοπραξίας σε επίπεδο ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων κινητικότητας και συνεργασίας και να εξηγήσετε πώς αυτές οι δραστηριότητες θα συμβάλουν στην ικανοποίηση των διαπιστωμένων αναγκών του κάθε μέλους της κοινοπραξίας.
Παρακαλείσθε να εξηγήσετε με ποιο τρόπο ο οργανισμός σας θα ενσωματώσει τις δεξιότητες και την εμπειρία που θα αποκτήσει το προσωπικό από τη συμμετοχή του στο σχέδιο, στη στρατηγική για την μελλοντική του ανάπτυξη;
Παρακαλείσθε να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο οι δεξιότητες και οι εμπειρίες που θα αποκτηθούν από το προσωπικό που θα συμμετάσχει στο σχέδιο θα ενσωματωθούν στην στρατηγική ανάπτυξη του κάθε μέλους της κοινοπραξίας και της κοινοπραξίας στο σύνολό της;
Θα χρησιμοποιήσει ο οργανισμός σας ένα από τα ακόλουθα εργαλεία σε σχέση με το σχέδιο κινητικότητας που έχετε;
α) eTwinning
(www.etwinning.net)
Παρακαλούμε περιγράψτε πώς.
β) Πύλη για την Σχολική Εκπαιδευση (SEG)
(www.schooleducationgateway.eu)
Παρακαλούμε περιγράψτε πώς.
γ) EPALE (ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη)
(http://ec.europa.eu/epale/)
Παρακαλούμε περιγράψτε πώς.
Περιγραφή του Σχεδίου
Γιατί θέλετε να πραγματοποιήσετε αυτό το σχέδιο; Ποιοι είναι οι στόχοι του;
Πώς επιλέξατε τους εταίρους του σχεδίου σας; Τι εμπειρίες και δεξιότητες θα επιφέρουν στο σχέδιο; Παρακαλείσθε να περιγράψετε επίσης πώς το σχέδιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στους στόχους των εταίρων σας.
Με ποιά θεματικά πεδία σχετίζεται το σχέδιό σας;
Προφίλ συμμετεχόντων
Παρακαλούμε περιγράψτε για κάθε σχεδιαζόμενη δραστηριότητα το υπόβαθρο και τις ανάγκες των συμμετεχόντων που εμπλέκονται και πως αυτοί οι συμμετέχοντες έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν. Εάν υπάρχουν συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, παρακαλούμε να δώσετε πληροφορίες για το προφίλ/ υπόβαθρό τους.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ποια μαθησιακά αποτελέσματα ή ικανότητες (π.χ. γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις/συμπεριφορές) πρόκειται να αποκτηθούν/βελτιωθούν απο τους συμμετέχοντες σε κάθε προγραμματισμένη δραστηριότητα του σχεδίου σας;
Το Πρόγραμμα Erasmus + προωθεί τη χρήση εργαλείων/πιστοποιητικών, όπως το Europass, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) και το πιστοποιητικό Youthpass, με στόχο την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτούν οι συμμετέχοντες μέσω της κινητικότητάς τους στο εξωτερικό. Αξιοποιούνται τέτοιου είδους ευρωπαϊκά εργαλεία/πιστοποιητικά από το σχέδιό σας; Εάν ναι, παρακαλούμε προσδιορίστε.
Πρόκειται να αξιοποιήσετε εργαλεία/πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται στη χώρα σας; Εάν ναι, παρακαλούμε προσδιορίστε.
Με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιήσετε τα ευρωπαϊκά εργαλεία/πιστοποιητικά ή τα εργαλεία/πιστοποιητικά που εφαρμόζονται στη χώρα σας και τα οποία επιλέξατε στο πλαίσιο του σχεδίου σας;
Προετοιμασία
Παρακαλείσθε να περιγράψετε για κάθε σχεδιαζόμενη δραστηριότητα, σε ποιες ενέργειες θα προβεί ο οργανισμός σας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας, και, αν ισχύει, οι εταίροι και/ή τα μέλη του ομίλου/κοινοπραξίας, πριν λάβουν χώρα οι κύριες δραστηριότητες.
Πρακτικές Διευθετήσεις
Πώς θα αντιμετωπιστούν τα πρακτικά και τα λογιστικά ζητήματα κάθε σχεδιαζόμενης δραστηριότητας (π.χ. μετακίνηση, διαμονή, ασφάλιση, ασφάλεια και προστασία των συμμετεχόντων, θεωρήσεις, κοινωνική ασφάλιση, καθοδήγηση και υποστήριξη, προπαρασκευαστικές συναντήσεις με τους εταίρους, κλπ);
Διαχείριση Σχεδίου
Πώς θα αντιμετωπίσετε θέματα ποιοτικής και διοικητικής διαχείρισης του σχεδίου (π.χ. σύναψη συμφωνιών με εταίρους, σύναψη συμφωνιών μάθησης με συμμετέχοντες κλπ.);
Προετοιμασία Συμμετεχόντων
Τι είδους προετοιμασία θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες; (π.χ. προετοιμασία στοχευμένη στo αντικείμενο εργασιών, διαπολιτισμική, γλωσσική προετοιμασία, πρόληψη κινδύνου κλπ.). Ποιος θα παρέχει αυτές τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες;
Κύριες Δραστηριότητες
Παρακαλείσθε να περιγράψετε χρονολογικά και να εξηγήσετε τους στόχους και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που σχεδιάζετε. Ανάλογα με την περίπτωση, παρακαλείσθε να περιγράψετε το ρόλο του κάθε εταίρου του σχεδίου ή / και τα μέλη της κοινοπραξίας στις δραστηριότητες.
Εάν ισχύει, πώς σκοπεύετε να συνεργάζεστε και να επικοινωνείτε με τους εταίρους του σχεδίου σας ή / και τα μέλη της κοινοπραξίας και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς;
Πως θα διασφαλίσετε την παρακολούθηση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της κατάρτισης τους; Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του προγράμματος εργασίας των συμμετεχόντων και την πρόοδο;
Εάν ισχύει, παρακαλείσθε να εξηγήσετε την ανάγκη για τους συνοδούς.
Η ημερομηνία λήξης πρέπει να έπεται της ημερομηνίας έναρξης
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης όλων των δραστηριοτήτων θα πρέπει να είναι εντός της περιόδου υλοποίησης του προγράμματος.
Η Χώρα Προέλευσης και η Χώρα Προορισμού πρέπει να είναι διαφορετικές.
Κάθε δραστηριότητα πρέπει να περιλαμβάνει 50 συμμετέχοντες, κατ’ ανώτατο, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers) (εξαιρούνται οι συνοδοί)
Κάθε δραστηριότητα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 16 και κατ’ ανώτατο 60 συμμετέχοντες (δε συμπεριλαμβάνονται οι αρχηγοί των ομάδων και οι συνοδοί).
Κάθε σχέδιο Ευτωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ανώτατο 30 συμμετέχοντες (εξαιρούνται οι συνοδοί).
Κάθε δραστηριότητα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 συμμετέχοντες ανά ομάδα.
Κάθε δραστηριότητα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 διαφορετικές ομάδες.
Κάθε δραστηριότητα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 συμμετέχοντες (εξαιρούνται οι αρχηγοί των ομάδων και οι συνοδοί).
Κάθε ομάδα σε μια δεδομένη δραστηριότητα Ανταλλαγής Νέων πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 αρχηγό.
Όταν μια δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως βραχυπρόθεσμη, η διάρκεια της κάθε ροής (με εξαίρεση το χρόνο ταξιδίου) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 14 ημέρες και κατ' ανώτατο όριο 59 ημέρες.
Όταν μια δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως μακροπρόθεσμη, η διάρκεια της κάθε ροής (με εξαίρεση το χρόνο ταξιδίου) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 ημέρες και κατ' ανώτατο όριο 366 ημέρες.
Η διάρκεια της κάθε ροής (δε συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες ταξιδίου) πρέπει να είναι είτε 1 ή 2 ημέρες.
Η διάρκεια της κάθε ροής (δε συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες ταξιδίου) σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και κατ' ανώτατο 12 μήνες εξαιρουμένου του χρόνου ταξιδίου.
Η διάρκεια κάθε ροής (δε συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες ταξιδίου) σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ημέρες και κατ' ανώτατο 60 ημέρες.
Η διάρκεια κάθε ροής (δε συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες ταξιδίου) σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 ημέρες και κατ' ανώτατο 21 ημέρες.
Για κάθε ροή σε δραστηριότητα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας - με Χώρες Εταίρους, αν η χώρα αποστολής είναι χώρα εταίρος που γειτονεύει με την Ε.Ε., η χώρα προορισμού πρέπει να είναι χώρα του Προγράμματος.
Η χώρα προορισμού θα πρέπει να είναι πάντα η ίδια, κατά την ίδια δραστηριότητα.
Στο σύνολο των ροών εντός της επιλεγμένης δραστηριότητας τουλάχιστον μία χώρα εταίρος που γειτνιάζει με την ΕΕ θα πρέπει να αναφέρεται είτε ως χώρα αποστολής είτε ως χώρα προορισμού.
Μπορείτε να κωδικοποιήσετε μία (1) δραστηριότητα ανά τύπο δραστηριότητας.
Μπορείτε να κωδικοποιήσετε μία (1) δραστηριότητα ανά συνδυασμό τύπου δραστηριότητας και διάρκειας μεγαλύτερης από ένα μήνα εξαιρουμένου του ταξιδίου.
Λεπτομερής περιγραφή Δραστηριοτήτων
Παρακαλείσθε να παραθέσετε τις διάφορες δραστηριότητες κινητικότητας που επιθυμείτε να υλοποιήσετε στο πλαίσιο του σχεδίου σας.
Αρ. Δραστηριότητας
Τύπος Δραστηριότητας
Αρ. ροής
Χώρα Προέλευσης
Χώρα Προορισμού
Χιλιομετρική απόσταση
Συνολική Διάρκεια μη συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού (ημέρες)
Ημέρες Ταξιδιού
Συνολική Διάρκεια συμπεριλαμβανομένου ταξιδιού (ημέρες)
Αρ. Συμμετεχόντων
Συμμετέχοντες με Ειδικές Ανάγκες (επί του συνολικού αριθμού των Συμμετεχόντων)
Συνοδοί (επί του συνολικού αριθμού των Συμμετεχόντων)
Αρ. μη Διδακτικού Προσωπικού (επί του συνολικού αριθμού των Συμμετεχόντων)
Σύνολο
Δραστηριότητες μετά τη λήξη της κινητικότητας
Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα επόμενα βήματα που θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη των κύριων δραστηριοτήτων σας.
Αντίκτυπος
Ποιος είναι ο αναμενόμενος αντίκτυπος του σχεδίου για τους συμμετέχοντες, τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τις ομάδες-στόχο;
Διάδοση αποτελεσμάτων σχεδίου
Ποιες δραστηριότητες θα πραγματοποιήσετε προκειμένου να διαδώσετε τα αποτελέσματα του σχεδίου σας εκτός του οργανισμού / κοινοπραξίας και των εταίρων σας; Ποιες θα είναι οι ομάδες-στόχοι των δραστηριοτήτων διάδοσης;
Αξιολόγηση
Με ποιες δραστηριότητες θα αξιολογήσετε εάν και κατά πόσο επετεύχθησαν οι επιδιωκόμενοι στόχοι και τα αποτελέσματα του σχεδίου σας;
Ο Αριθμός Συμμετεχόντων πρέπει να είναι ίσος ή μικρότερος από την τιμή που έχει εισαχθεί στον πίνακα κύριων δραστηριοτήτων.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων για τη διαδικτυακή γλωσσική αξιολόγηση πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με το συνολικό αριθμό των συμμετεχοντών με εξαίρεση τους συνοδούς για δραστηριότητες κινητικότητας μακράς διάρκειας
Ο αριθμός των συμμετεχόντων για τη διαδικτυακή γλωσσική αξιολόγηση πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με το άθροισμα των ροών όλων των εκπαιδευόμενων, εξαιρουμένων των συνοδών τους, η διάρκεια των οποίων είναι μεγαλύτερη ή ίση με 19 ημέρες, εξαιρουμένων των ημερών του ταξιδιού.
Το σύνολο του αριθμού των συμμετεχόντων για την εκμάθηση γλωσσών πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με το άθροισμα του αριθμού των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κινητικότητας μεγάλης διάρκειας, εξαιρουμένων των συνοδών τους.
Το σύνολο του αριθμού των συμμετεχόντων για την εκμάθηση γλωσσών πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με το άθροισμα των ροών όλων των εκπαιδευόμενων (με εξαίρεση τους συνοδούς) των οποίων η διάρκεια είναι μεγαλύτερη ή ίση με 19 ημέρες εκτός των ημερών ταξιδιού.
Προϋπολογισμός
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους κανόνες χρηματοδότησης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Οδηγό Προγράμματος. Σημειώνεται ότι όλα τα ποσά θα πρέπει να αναγράφονται σε ευρώ.
Δαπάνες Ταξιδίου
Αρ. Δραστηριότητας
Τύπος Δραστηριότητας
Αρ. Ροής
Χώρα Προέλευσης
Χώρα Προορισμού
Χιλιομετρική Απόσταση
Επιχορήγηση Δαπανών Ταξιδίου ανά Συμμετέχοντα
Αριθμός συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων των συνοδών)
Συμπληρωματικό ποσό για " Υψηλό κόστος για εγχώρια ταξίδια"
Αριθμός συμπληρωματικών ποσών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δίνεται επιχορήγηση στους συνοδούς ) για " Υψηλό κόστος για εγχώρια ταξίδια"
Σύνολο αιτούμενης επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου
Σύνολο
Επιχορήγηση για την Κάλυψη Ατομικών Δαπανών
Συμμετέχοντες (εξαιρουμένων των συνοδών)
Συνοδοί
Αρ. Δραστηριότητας
Τύπος Δραστηριότητας
Αρ. Ροής
Χώρα Προορισμού
Διάρκεια ανά συμμετέχοντα (ημέρες)
Αριθμός συμμετεχόντων (εξαιρουμένων των συνοδών)
Επιχορήγηση ανά Συμμετέχοντα
Διάρκεια ανά συνοδό (ημέρες)
Αριθμός Συνοδών
Επιχορήγηση ανά Συνοδό
Σύνολο Αιτούμενης Επιχορήγησης
Σύνολο
Επιχορήγηση για την Κάλυψη Οργανωτικών Δαπανών
Αρ. Συμμετεχόντων (μη συμπεριλαμβανομένων των συνοδών)
Σύνολο Αιτούμενης Επιχορήγησης
Δίδακτρα
Αρ. Δραστηριότητας
Τύπος Δραστηριότητας
Διάρκεια (ημέρες)
Αρ. Συμμετεχόντων
Επιχορήγηση ανά Συμμετέχοντα/Ημέρα
Σύνολο Αιτούμενης Επιχορήγησης
Σύνολο
Επιχορήγηση για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Αρ. Δραστηριότητας
Τύπος Δραστηριότητας
Αρ. Συμμετεχόντων με Ειδικές Ανάγκες
Περιγραφή Δαπανών
Σύνολο Αιτούμενης Επιχορήγησης
Σύνολο
Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατ΄ εξαίρεση
Αρ. Δραστηριότητας
Τύπος Δραστηριότητας
Αρ. Συμμετεχόντων
Περιγραφή Δαπανών
Σύνολο Αιτούμενης Επιχορήγησης
Σύνολο
Παρακαλούμε παραθέστε τυχόν σχόλια αναφορικά με τον παραπάνω δηλωθέντα προϋπολογισμό.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ποσά χρηματοδοτικής συνεισφοράς για την Εθνική Μονάδα Συντονισμού / Εθνική Υπηρεσία της χώρας σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού / Εθνική Υπηρεσία της χώρας σας για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με αυτό το πρόβλημα. Μετά την ανακοίνωση των ποσών χρηματοδοτικής συνεισφοράς από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού / Εθνική Υπηρεσία, παρακαλούμε επιβεβαιώστε εκ νέου τα σχετικά στοιχεία, πιέζοντας το κουμπί "Επικύρωση".
Βάσει των παραμέτρων που έχετε εισαγάγει, δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού / Εθνική Υπηρεσία της χώρας σας για πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση της ορθής δέσμης παραμέτρων. Αφού διορθώσετε τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν στο έντυπο αίτησης, παρακαλούμε επιβεβαιώστε εκ νέου τα σχετικά στοιχεία, πιέζοντας το κουμπί "Επικύρωση".
Τα ποσά χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Εθνικής Μονάδα Συντονισμού / Εθνικής Υπηρεσίας δεν είναι διαθέσιμα επί του παρόντος λόγω εσωτερικού σφάλματος. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα πιέζοντας το κουμπί "Επικύρωση". Σε περίπτωση που τα ποσά χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού  / Εθνικής Υπηρεσίας εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού / Εθνική Υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το πρόβλημα.
Τα ποσά χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού / Εθνικής Υπηρεσίας δεν είναι διαθέσιμα επί του παρόντος. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα πιέζοντας το κουμπί "Επικύρωση". Σε περίπτωση που τα ποσά χρηματοδοτικής συνεισφοράς που διατίθενται μέσω της σχετικής υπηρεσίας της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού / Εθνικής Υπηρεσίας εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού / Εθνική Υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το πρόβλημα.
Αδύνατη πρόσβαση στα ποσά χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού / Εθνικής Υπηρεσίας. Παρακαλούμε ελέγξτε  τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά πιέζοντας το κουμπί "Επικύρωση". Σε περίπτωση που τα ποσά χρηματοδοτικής συνεισφοράς που διατίθενται μέσω της σχετικής υπηρεσίας της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού / Εθνικής Υπηρεσίας εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού / Εθνική Υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το πρόβλημα.
Αδύνατη ανάκτηση των πληροφοριών για τα ποσά χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα πιέζοντας το κουμπί "Επικύρωση" ή επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού / Εθνική Υπηρεσία της χώρας σας για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με αυτό το πρόβλημα.
Τεχνικές Λεπτομέρειες
Περίληψη Σχεδίου
Παρακαλείσθε να δώσετε μια σύντομη περίληψη του σχεδίου σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι η παράγραφος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στοσύνολό της [ή εν μέρει] σε εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εκτελεστικής Υπηρεσίας ή των Εθνικών Μονάδων Συντονισμού /Εθνικών Υπηρεσιών. Παράλληλα, το εν λόγω υλικό θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση της Πλατφόρμας Διάδοσης Αποτελεσμάτων τουΠρογράμματος Erasmus+.
Παρακαλείστε να είστε σαφείς και περιεκτικοί και να αναφέρετε κατ' ελάχιστον τις εξής πληροφορίες: πλαίσιο/ιστορικό σχεδίου,στόχοι σχεδίου, αριθμός και προφίλ συμμετεχόντων, περιγραφή δραστηριοτήτων, μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για τηνυλοποίηση του σχεδίου, σύντομη περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου και τέλος, πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη. Η περίληψη θα είναι διαθέσιμη στο κοινό σε περίπτωση που το σχέδιό σας λάβει επιχορήγηση.
Παρακαλείσθε να παραθέσετε μετάφραση στα αγγλικά. Αυτή η μετάφραση θα είναι δημοσίως διαθέσιμη σε περίπτωση που το σχέδιό σας εγκριθεί.
Συνοπτικός κατάλογος συμμετεχόντων οργανισμών
Επωνυμία Οργανισμού
Χώρα Οργανισμού
Τύπος Οργανισμού
Συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων οργανισμών εξαιρουμένων των μελών της κοινοπραξίας, όπου εφαρμόζεται
Περίληψη Δραστηριοτήτων και Συμμετεχόντων
Τύπος Δραστηριότητας
Αριθμός Δραστηριοτήτων
Αριθμός Συμμετεχόντων
Σύνολο
Περίληψη Προϋπολογισμού
Άθροισμα προηγούμενων ενοτήτων που συνιστά το σύνολο της αιτούμενης επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας αίτησης.
Αρ. Δραστηριότητας
Τύπος Δραστηριότητας
Δαπάνες Ταξιδίου
Επιχορήγηση για την Κάλυψη Ατομικών Εξόδων
Δίδακτρα
Επιχορήγηση για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατ΄εξαίρεση
Σύνολο
Σύνολο
Επιχορήγηση για την Κάλυψη Οργανωτικών Δαπανών
Συνολικό Ποσό Επιχορήγησης Σχεδίου
Υπολογισθείσα Επιχορήγηση
Κατάλογος Ελέγχου
Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης σας στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού/Εθνική Υπηρεσία, βεβαιωθείτε ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος και ελέγξτε ότι:
έχετε χρησιμοποιήσει το επίσημο έντυπο για την Βασική Δράση 1.
έχετε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία στο έντυπο αίτησης.
έχετε επιλέξει τη σωστή Εθνική Μονάδα Συντονισμού/Εθνική Υπηρεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οργανισμός σας.
το έντυπο της αίτησης έχει συμπληρωθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες των χωρών του Προγράμματος Erasmus +.
έχουν επισυναφθεί όλα τα σχετικά έγγραφα:
η Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο που αναφέρεται στην αίτηση.
Οι εξουσιοδοτήσεις από κάθε μέλος της εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας (εφόσον εφαρμόζεται) υπογράφεται από τα δύο μέρη.
όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν ανεβάσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν το νομικό καθεστώς τους στη δικτυακή πύλη των συμμετεχόντων (για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Κριτήρια Επιλογής", στο Μέρος Γ΄ του Οδηγού του Προγράμματος).
για επιχορηγήσεις που υπερβαίνουν τα 60 000 ευρώ, έχετε ανεβάσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική επάρκεια σας στην πύλη των συμμετεχόντων (για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Κριτήρια Επιλογής» στο Μέρος Γ' του Οδηγού του Προγράμματος). Δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των δημόσιων ή διεθνών οργανισμών.
η αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που δημοσιεύεται στον Οδηγό Προγράμματος.
έχετε αποθηκεύσει ή εκτυπώσει το αντίγραφο του συμπληρωμένου εντύπου για εσάς.
Δήλωση για την Προστασία Δεδομένων
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το έντυπο αίτησης θα αποτελέσει αντικείμενο ηλεκτρονικής επεξεργασίας. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Βιογραφικό Σημείωμα κλπ.), που περιέχονται στο παρόν έντυπο θα τεθούν υπό επεξεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους Οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητείται να παρασχεθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται:
Στην περίπτωση των εντύπων αίτησης επιχορήγησης: η αξιολόγηση της αίτησής σας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, η διαχείριση των διοικητικών και οικονομικών πτυχών του σχεδίου, εάν επιλεγεί και η διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω των κατάλληλων εργαλείων Πληροφορικής Erasmus+. Για το τελευταίο, όσον αφορά στις λεπτομέρειες των προσώπων επικοινωνίας, θα ζητηθεί μια ρητή συγκατάθεση.
- Αιτήσεις πιστοποίησης: αξιολόγηση της αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
- Έντυπα Τελικής Έκθεσης: στατιστική και χρηματοοικονομική (αν ισχύει) παρακολούθηση της πορείας των σχεδίων.
Για την ακριβή περιγραφή των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, το σκοπό της συλλογής και την περιγραφή της επεξεργασίας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην  ειδική δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (βλ. σύνδεσμο παρακάτω) που σχετίζεται με αυτό το έντυπο.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
Υπεύθυνη Δήλωση
Να υπογραφεί από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο να συνάπτει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις εκ μέρους του αιτούντος οργανισμού. Μετά την υπογραφή θα πρέπει το έντυπο να σαρωθεί και να επισυναφθεί στην παρούσα αίτηση.
Ο/ Η κάτωθι υπογράφων / υπογράφουσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο αίτησης είναι, εξ’ όσων δύναμαι να γνωρίζω, ορθές. Με την παρούσα αίτηση υποβάλλω αίτημα επιχορήγησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην ενότητα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του παρόντος εντύπου αίτησης.
Δηλώνω ότι:
- Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι, εξ' όσον δύναμαι να γνωρίζω, ορθές.
- Για σχέδια στον τομέα της νεολαίας, οι συμμετέχοντες που εμπλέκονται στις σχετικές δραστηριότητες εμπίπτουν στα όρια ηλικίας που καθορίζονται απο το Πρόγραμμα.
- Ο οργανισμός τον οποίο νόμιμα εκπροσωπώ διαθέτει τη δέουσα νομική και δικαιοπρακτική ικανότητα προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτή την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.
ΕΙΤΕ
Ο οργανισμός τον οποίο νόμιμα εκπροσωπώ διαθέτει τη χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκεια και ικανότητα να φέρει εις πέρας την προτεινόμενη δράση ή το πρόγραμμα εργασίας.
'Η
Ο οργανισμός τον οποίο νόμιμα εκπροσωπώ θεωρείται «δημόσιος φορέας», κατά τα οριζόμενα σε αυτή την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με το καθεστώς του οργανισμού μπορούν να υποβληθούν εάν ζητηθούν. Συγκεκριμένα ο οργανισμός:
παρέχει ευκαιρίες μάθησης και
- Είτε (α) το 50% τουλάχιστον των ετησίων εσόδων του προήλθε από δημόσιους πόρους κατά τα τελευταία δύο έτη,
- ή (β) εποπτεύεται από δημόσιους φορείς ή εκπροσώπους αυτών.
Ο οργανισμός τον οποίο εκπροσωπώ με έχει νομίμως εξουσιοδοτήσει για την υπογραφή, εκ μέρους του, των συμβάσεων επιχορήγησης.
Βεβαιώνω ότι (σε περίπτωση που η αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνει τα 60.000 €):
Ο οργανισμός τον οποίο νομίμως εκπροσωπώ:
- δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβισβασμό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
- δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου, σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή,
- δεν έχει κριθεί ένοχος για σοβαρό επαγγελματικό ή πειθαρχικό παράπτωμα ή αδίκημα που αποδεδειγμένως έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο το οποίο μπορεί να τεκμηριώσει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού / Εθνική Υπηρεσία,
- έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή/και την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου έχει την έδρα του ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία θα εκτελεστεί η συμφωνία επιχορήγησης,
- δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οργανισμού απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για δωροδοκία, απάτη, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή σε άλλες παράνομες δραστηριότητες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
- Δεν υπόκειται επί του παρόντος σε διοικητική ποινή προβλεπόμενη στο άρθρο 109 (1) των δημοσιονομικών κανονισμών (κανονισμός 966/2012 του Συμβουλίου).
Αποδέχομαι ότι:
O οργανισμός τον οποίο νομίμως εκπροσωπώ δε θα λάβει επιχορήγηση εάν κατά τη διαδικασία απονομής επιχορήγησης, δεν ισχύει ή έπαυσε να ισχύει κάποια από τις ανωτέρω δηλώσεις που βεβαιώνονται υπεύθυνα ή/και στις ακόλουθες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οργανισμός:
- εμπλέκεται σε υπόθεση σύγκρουσης συμφερόντων (για οικογενειακούς, προσωπικούς ή πολιτικούς λόγους ή λόγω εθνικών, οικονομικών ή άλλων συμφερόντων κοινών με άλλο οργανισμό ή με άτομο, άμεσα ή έμμεσα, εμπλεκομένων στη διαδικασία απονομής της επιχορήγησης,
-έχει κριθεί ένοχος για παραποίηση πληροφοριών και στοιχείων τις οποίες κλήθηκε να παράσχει ή υποβάλλει στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού / Εθνική Υπηρεσία ως προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιχορήγησης ή δεν παρείχε αυτές τις πληροφορίες.
Σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας αίτησης, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού / Εθνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει το όνομα/ επωνυμία και τη διεύθυνση του οργανισμού αυτού, το αντικείμενο της επιχορήγησης καθώς και το ποσό και το ποσοστό της χρηματοδότησης.
Δεσμεύω:
- τον οργανισμό μου και τους λοιπούς οργανισμούς εταίρους, προκειμένου να συμμετάσχουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης που θα διεξαχθούν από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού / Εθνικές Υπηρεσίες, την Εκτελεστική Υπηρεσία ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να απαιτηθεί και η συμμετοχή μεμονωμένων ατόμων.
Αναγνωρίζω ότι είναι δυνάτον να επιβληθούν διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις στον οργανισμό που εκπροσωπώ σε περίπτωση που αυτός κριθεί ένοχος για παραποίηση πληροφοριών και στοιχείων ή σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει εκπληρώσει ή παρέβη σοβαρές συμβατικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από προηγούμενη σύμβαση ή διαδικασία επιχορήγησης.
Τόπος:
Ημερομηνία (ηη-μμ-εεεε):
Επωνυμία Αιτούντος Οργανισμού:
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:
Υπογραφή:
ΑΔΤ υπογράφοντα/υπογράφουσας (εάν ζητείται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού/Εθνική Υπηρεσία):
Σφραγίδα Αιτούντος Οργανισμού (εάν εφαρμόζεται):
Παραρτήματα
Αδύνατη επισύναψη αρχείου. Υποστηρίζονται μόνο αρχεία σε μορφή:
Το συνολικό μέγεθος του/των εγγράφου (ων) υπερβαίνει/ουν το μέγιστο επιτρεπόμενο (kB):
Παρακαλείσθε να μειώσετε το μέγεθος του/των επισυναπτόμενου/ων εγγράφου/ων.
Δεν είναι δυνατή η επισύναψη κενών αρχείων.
Το αρχείο αυτό είναι ήδη ανοικτό ή χρησιμοποιείται από άλλη εφαρμογή.
Το έγγραφο αυτό δεν μπορεί να επισυναφθεί. Το μήκος του ονόματος του αρχείου πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 250 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του αρχείου.
Εντοπίστηκαν σφάλματα με τα συνημμένα αρχεία σε αυτό το έντυπο. Παρακαλούμε ελέγξτε τον κατάλογο των αρχείων στο κεφάλαιο "Παραρτήματα" να είναι πλήρης και αν είναι απαραίτητο να προσθέσετε ξανά τα παραρτήματα που λείπουν. Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει τα παραρτήματα που έχουν αυτόματα αφαιρεθεί:
Βρέθηκαν αναντιστοιχίες με τα συνημμένα αρχεία σε αυτό το έντυπο και κάποια από αυτά έχουν αφαιρεθεί αυτόματα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι όλα τα αρχεία που θέλετε να υποβάλετε με αυτό το έντυπο της αίτησης εξακολουθούν να διατίθενται στο κεφάλαιο "Παραρτήματα".
Προσθέστε
Αφαιρέστε
Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο να επισυνάψετε όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην ενότητα "Κατάλογος Ελέγχου", προκειμένου να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας.
Όνομα Αρχείου
Μέγεθος Αρχείου (kB)
Συνολικό Μέγεθος (με ανώτατο όριο των 10240 kB)
Υποβολή
Παρακαλούμε προχωρήστε στην επικύρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, πριν την υποβάλετε ηλεκτρονικά. Σημειώνεται ότι μόνο η τελική εκδοχή της αίτησής σας πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά.
OK
Εκπρόθεσμη
Σφάλμα
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Αυτή η αίτηση  έχει υποβληθεί
Τα δεδομένα του εντύπου έχουν τροποποιηθεί από την τελευταία επιτυχή υποβολή.
Κατάσταση
Βρυξέλλες, Ώρα Βελγίου
Τοπική Ώρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
ΟΧΙ
Η υποβολή σας ήταν επιτυχής.
Κωδικός Υποβολής
Η εκπρόσθεσμη υποβολή σας ήταν επιτυχής.
Κωδικός εκπρόσθεσμης υποβολής
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το helpdesk της Εθνικής σας Μονάδας Συντονισμού/Εθνικής Υπηρεσίας.
Παρακαλούμε δοκιμάστε να υποβάλετε την αίτηση εκ νέου σε μεταγενέστερο χρόνο ή επικοινωνήστε με το helpdesk της Εθνικής ΜονάδαςΣυντονισμού / Εθνικής Υπηρεσίας της χώρας σας.
Επιβεβαίωση υποβολής
Τα δεδομένα του εντύπου σας είναι έτοιμα να υποβληθούν. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να συνεχίσετε;
Το Adobe Reader έχει ανιχνεύσει ένα λάθος.
Η ασφάλεια του Adobe Reader έχει ενεργοποιηθεί.
Για να καταστεί δυνατή η υποβολή πρέπει να κάνετε κλικ στις κατάλληλες επιλογές στη κίτρινη γραμμή προειδοποίησης ασφαλείας στο επάνω μέρος του εντύπου.
Σφάλμα σύνδεσης δικτύου.
Παρακαλείσθε να ελέγξετε τη σύνδεση του διαδικτύου σας και προσπαθήστε να υποβάλλετε ξανά.
Σφάλμα στη σύνδεση διακομιστή.
Τα δεδομένα του εντύπου έχουν καταστραφεί και δεν μπορούν να υποβληθούν. Αυτό το έντυπο έχει υποστεί επεξεργασία με μη εξουσιοδοτημένο λογισμικό.
Αυτό το έντυπο μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με το Adobe Reader. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το λογισμικό Adobe Reader για να ανοίξετε το αρχικό κενό έντυπο και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και πάλι.
Σφάλμα επικύρωσης υποβολής.
Η προθεσμία για την εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης έχει παρέλθει. Δεν επιτρέπονται πλέον υποβολές.
Αυτό το έντυπο έχει ήδη υποβληθεί και δεν μπορεί να υποβληθεί ξανά.
Η υποβολή του εντύπου έχει αποτύχει γιατί τα επισυναπτόμενα αρχεία δεν μπορούσαν να υποβληθούν.
Η έκδοση του εντύπου δεν υποστηρίζεται πλέον.
Παρακαλείσθε να ελέγξετε την ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού/Εθνικής Υπηρεσίας για μια νέα έκδοση ή επικοινωνήστε με το helpdesk της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού/Εθνικής Υπηρεσίας σας.
Επιβεβαίωση Στοιχείων
Επικύρωση υποχρεωτικών πεδίων και κανόνων
Τυπική Διαδικασία Υποβολής
Hλεκτρονική υποβολή (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο)
Εναλλακτική Διαδικασία Υποβολής Αίτησης
Εάν δε μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας online, μπορείτε να το κάνετε ακόμα στέλνοντας ένα email στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού/Εθνική Υπηρεσία, εντός 2 ωρών, μετά την επίσημη προθεσμία. Το email πρέπει να περιέχει την πλήρη ηλεκτρονική μορφή και τυχόν συνημμένα αρχεία που θέλετε να στείλετε. Θα πρέπει επίσης να επισυνάψετε ένα στιγμιότυπο του τμήματος "Περίληψη Υποβολής" που δείχνει ότι το έντυπο της αίτησης δε μπορούσε να υποβληθεί ηλεκτρονικά. Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού/Εθνική Υπηρεσία θα αναλύσει την κατάστασή και θα σας παρέχει περαιτέρω οδηγίες.
Περίληψη Υποβολής
Αυτό το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμη.
Αυτός ο πίνακας παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες (log) σχετικά με όλες τις προσπάθειες ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ιδιαίτερα χρήσιμο για τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού/Εθνικές Υπηρεσίες σε περίπτωση πολλαπλών υποβολών.
Αριθμός
Ώρα
Μοναδικός Κωδικός Αίτησης:
Υποβλήθηκε
Περιγραφή
Η τοπική ώρα δε μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ισχυρισμό ότι το έντυπο της αίτησης έχει υποβληθεί εγκαίρως.
Εκτύπωση αίτησης
Εκτυπώστε όλη την αίτηση
A. Γενικές Πληροφορίες
B. Πλαίσιο
B.1. Ταυτοποίηση Σχεδίου
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
Η ημερομηνία έναρξης του σχεδίου πρέπει να είναι μεταξύ: 01-06-2017 - 31-12-2017
VALIDATE
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 400]
DCBECE6CE91433CF
B.2. Εθνική Μονάδα Συντονισμού / Εθνική Υπηρεσία του Αιτούντος Οργανισμού
C. Συμμετέχων οργανισμός/Συμμετέχοντες οργανισμοί
C.1. Αιτών Οργανισμός
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 400]
VALIDATE
Απαιτείται επικύρωση του Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC). Παρακαλούμε πιέστε το κουμπί "Έλεγχος Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC)".
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 400]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
VALIDATE
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
C.1.1. Προφίλ
C.1.2. Όμιλος/Κοινοπραξία
C.1.3. Προφίλ και Εμπειρία
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
C.1.4. Νόμιμος Εκπρόσωπος
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
C.1.5. Υπεύθυνος Επικοινωνίας
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
D. Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
E. Περιγραφή του Σχεδίου
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
F. Προφίλ συμμετεχόντων
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
F.1. Μαθησιακά Αποτελέσματα
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
G. Προετοιμασία
G.1. Πρακτικές Διευθετήσεις
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
G.2. Διαχείριση Σχεδίου
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
G.3. Προετοιμασία Συμμετεχόντων
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
H. Κύριες Δραστηριότητες
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
H.1. Λεπτομερής περιγραφή Δραστηριοτήτων
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
VALIDATE
Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Γαλλία
ΓερμανίαΓΕΡΜΑΝΙΑ
Δανία
Ελλάδα
Εσθονία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Κροατία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Ολλανδία
Ουγγαρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Τσεχική Δημοκρατία
Φινλανδία
Ισλανδία
Λίχτενσταϊν
Νορβηγία
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Τουρκία
St Pierre and Miquelon
Αγία Ελένη
Άγιος Βαρθολομαίος
Άγιος Μαρτίνος (ολλανδική κοινότητα)
Ανγκουίλα
Ανταρκτική
Αρούμπα
Βερμούδες
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού
Γαλλικά νότια και ανταρκτικά εδάφη
Γαλλική Πολυνησία
Γιβραλτάρ
Γροιλανδια
Κουρασάο
Μοντσεράτ
Μποναίρ, Άγιος Ευστράτιος και Σάμπα
Νέα Καληδονία
Νήσοι Κάιμαν
Νήσοι Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς
Νήσοι Πίτκαιρν
Νήσοι Τερκ και Κάικος
Νήσοι Φόκλαντ
Ουάλις και Φουτούνα
Σερβία
20000832
20000839
20000841
20000890
20000873
20000875
20000902
20000880
20000893
20000915
20000883
20000922
20000911
20000871
20000946
20000944
20000945
20000960
20000973
20000913
20000986
20000990
20000994
20001005
20001004
20001001
20000872
20000885
20000921
20000940
20000974
20000952
20001026
20000987
20001003
31041506
31041524
20000824
20000829
20000834
20000845
20001040
20000918
20001017
20000982
20000897
20000898
31041509
20000959
31041507
20000968
20000935
20000903
20000988
20001015
20000887
20001044
20001057
Η Χώρα Προέλευσης και η Χώρα Προορισμού πρέπει να είναι διαφορετικές.
VALIDATE
Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Γαλλία
ΓερμανίαΓΕΡΜΑΝΙΑ
Δανία
Ελλάδα
Εσθονία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Κροατία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Ολλανδία
Ουγγαρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Τσεχική Δημοκρατία
Φινλανδία
Ισλανδία
Λίχτενσταϊν
Νορβηγία
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Τουρκία
St Pierre and Miquelon
Αγία Ελένη
Άγιος Βαρθολομαίος
Άγιος Μαρτίνος (ολλανδική κοινότητα)
Ανγκουίλα
Ανταρκτική
Αρούμπα
Βερμούδες
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού
Γαλλικά νότια και ανταρκτικά εδάφη
Γαλλική Πολυνησία
Γιβραλτάρ
Γροιλανδια
Κουρασάο
Μοντσεράτ
Μποναίρ, Άγιος Ευστράτιος και Σάμπα
Νέα Καληδονία
Νήσοι Κάιμαν
Νήσοι Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς
Νήσοι Πίτκαιρν
Νήσοι Τερκ και Κάικος
Νήσοι Φόκλαντ
Ουάλις και Φουτούνα
Σερβία
20000832
20000839
20000841
20000890
20000873
20000875
20000902
20000880
20000893
20000915
20000883
20000922
20000911
20000871
20000946
20000944
20000945
20000960
20000973
20000913
20000986
20000990
20000994
20001005
20001004
20001001
20000872
20000885
20000921
20000940
20000974
20000952
20001026
20000987
20001003
31041506
31041524
20000824
20000829
20000834
20000845
20001040
20000918
20001017
20000982
20000897
20000898
31041509
20000959
31041507
20000968
20000935
20000903
20000988
20001015
20000887
20001044
20001057
VALIDATE
VALIDATE
31064410
I. Δραστηριότητες μετά τη λήξη της κινητικότητας
I.1. Αντίκτυπος
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
I.2. Διάδοση αποτελεσμάτων σχεδίου
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
I.3. Αξιολόγηση
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
J. Προϋπολογισμός
J.1. Δαπάνες Ταξιδίου
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 250]
VALIDATE
J.2. Επιχορήγηση για την Κάλυψη Ατομικών Δαπανών
J.3. Επιχορήγηση για την Κάλυψη Οργανωτικών Δαπανών
VALIDATE
J.4. Δίδακτρα
J.5. Επιχορήγηση για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
J.6. Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατ΄ εξαίρεση
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
K. Περίληψη Σχεδίου
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
K.1. Συνοπτικός κατάλογος συμμετεχόντων οργανισμών
K.1.1. Περίληψη Δραστηριοτήτων και Συμμετεχόντων
SE-JOB-SHDW - Επιτόπια παρακολούθηση εργασίας
31064412
SE-SC-TE - Δομημένος κύκλος μαθημάτων/σεμινάρια επιμόρφωσης στο εξωτερικό
31064411
SE-TAA - Διδασκαλία σε οργανισμό εταίρο του εξωτερικού
31064410
VALIDATE
K.2. Περίληψη Προϋπολογισμού
A1
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A2
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A3
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A4
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A5
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A6
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A7
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A8
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A9
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A10
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A11
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A12
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A13
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A14
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A15
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A16
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A17
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A18
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A19
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A20
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A21
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A22
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A23
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A24
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A25
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A26
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A27
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A28
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A29
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
A30
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 500]
K.2.1. Συνολικό Ποσό Επιχορήγησης Σχεδίου
L. Κατάλογος Ελέγχου
M. Δήλωση για την Προστασία Δεδομένων
N. Υπεύθυνη Δήλωση
O. Παραρτήματα
Προσθέστε
Προσθέστε
Προσθέστε
Προσθέστε
Προσθέστε
Προσθέστε
Προσθέστε
Προσθέστε
Προσθέστε
Προσθέστε
P. Υποβολή
P.1. Επιβεβαίωση Στοιχείων
P.2. Τυπική Διαδικασία Υποβολής
P.3. Εναλλακτική Διαδικασία Υποβολής Αίτησης
P.4. Περίληψη Υποβολής
P.5. Εκτύπωση αίτησης
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
[Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: 5000]
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 1 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 2 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 3 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 4 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 5 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 6 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 7 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 8 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 9 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 10 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 11 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 12 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 13 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 14 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 15 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 16 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 17 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 18 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 19 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 20 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 21 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 22 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 23 από 24
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2017
KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
Έκδοση Εντύπου Αίτησης: 4.06
EL
DCBECE6CE91433CF
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Σελίδα 24 από 24
	validateButton: 
	NutsCode: 
	FormType: KA1_KA101_A
	FormVersion: 4.06
	UniqueFormId: 
	FormLock: 20000271
	CCM2Version: EAC-18.0
	CommonSchemaVersion: EAC-18.0
	TransferMetadata: 
	FormLanguage: EL
	FormId: DCBECE6C
	ReaderVersion: 11.012
	Hashcode: DCBECE6CE91433CF
	EarliestStartDate: 
	LatestStartDate: 
	LatestEndDate: 
	Programme: 31046216
	KeyAction: 31046220
	Action: 31046225
	ActionType: 31046251
	Call: 2017
	Round: 31047463
	SubmissionDeadline: 2017-02-02T12:00:00
	LanguageCCM2Id: 
	Title: 
	TitleEN: 
	ηη-μμ-εεεε: 
	DurationInMonths: 
	ηη-μμ-εεεε: 
	value: 
	barcode: 
	AgencyCCM2Id: 
	applicantConsortiumMembersInitialSize: 
	OrganisationRoleCCM2Id: 31045436
	PIC: 
	CheckButton: 
	NameInLocalCharacterSet: 
	NameInLatinCharacterSet: 
	Acronym: 
	NationalID: 
	Department: 
	Street: 
	CountryCode: 
	POBox: 
	PostalCode: 
	Cedex: 
	City: 
	Website: 
	Email: 
	Telephone1: 
	Telephone2: 
	Fax: 
	OrganisationTypeCCM2Id: 
	IsPublicBody: 
	IsNonProfit: 
	NumberOfStaff: 
	NumberOfLearners: 
	IsConsortium: 
	plus: 
	minus: 
	ShortPresentation: 
	DescriptionExperience: 
	DescriptionStaffExpertise: 
	HasPreviousGrants: 
	EUProgramme: 
	GrantYear: 
	Identification: 
	BeneficiaryName: 
	PersonRoleCCM2Id: 31045374
	Gender: 
	FirstName: 
	FamilyName: 
	Position: 
	HasDifferentAddress: 20000272
	PoBox: 
	OrganisationImprovementNeeds: 
	MobilityAndCooperationPlansDescription: 
	ExperiencesIntegrationDescription: 
	UsesEtwinning: 
	EtwinningUsageDescription: 
	UsesSchoolEducationGateway: 
	SchoolEducationGatewayUsageDescription: 
	UsesEpale: 
	EpaleUsageDescription: 
	ObjectivesAndNeedsDescription: 
	ProjectPartnersSelectionDescription: 
	TopicCCM2Id: 
	TargetGroupDescription: 
	Competences: 
	LearningOutcomeCertificationCCM2Id: 
	SelectedNationalCertificatesDescription: 
	CertificatesUsageDescription: 
	PracticalArrangements: 
	QualityAndManagement: 
	ParticipantsPreparationDescription: 
	MainActivitiesDescription: 
	CooperationAndCommunicationDescription: 
	ParticipantMonitoringDescription: 
	AccompanyingPersonsNeedsDescription: 
	type: 
	ActivityNumber: A1
	ActivityTypeCCM2Id: 
	ActivityFlowNumber: 1
	CountryOfOriginCCM2Id: 
	CountryOfDestinationCCM2Id: 
	DistanceBand: 
	DurationMobilityInDays: 
	TravelDays: 
	DurationMobilityInDaysIncludingTravel: 
	NumberOfParticipants: 
	NumberOfParticipantsWithSpecialNeeds: 
	NumberOfAccompanyingPersons: 
	NumberOfNonTeachingStaff: 
	DistanceBandOfFlow: 
	ExpectedImpactDescription: 
	MeasuresForDisseminationDescription: 
	EvaluationDescription: 
	ActivityType: 
	CountryOrigin: 
	CountryDestination: 
	TravelGrantPerParticipantFlow: 
	ExpensiveDomesticTravelTopUpCost: 
	ExpensiveDomesticTravelTopUpNumberOfParticipants: 0
	TotalTravelGrantPerActivityFlow: 
	TotalTravelGrantAcrossActivities: 0.00
	DurationPerParticipantInDays: 
	NumberOfParticipantsExludingAccompanyingPersons: 
	SupportGrantPerParticipantFlow: 
	DurationPerAccompanyingPersonInDays: 
	GrantPerAccompanyingPersonFlow: 
	TotalSupportGrantPerActivityFlow: 
	TotalSupportGrantAcrossActivities: 
	TotalOrganisationalGrant: 
	DurationInDays: 
	NumberOfCourseFeesGrantParticipants: 
	CourseFeesGrantPerParticipant: 
	TotalCourseFeesGrantPerActivity: 
	TotalCourseFeeGrantAcrossActivities: 
	ParticipantsNumber: 
	SpecialNeedsCostsDescription: 
	SpecialNeedsTotalGrantRequest: 
	TotalSpecialNeedsTotalGrantAcrossActivities: 
	ExceptionalCostsDescription: 
	ExceptionalCostsTotalGrantRequest: 
	TotalExceptionalCostsTotalGrantAcrossActivities: 
	BudgetDescription: 
	ProjectSummaryInNationalLanguage: 
	ProjectSummaryInEnglish: 
	OrganisationName: 
	OrganisationCode: 
	OrganisationType: 
	Total: 
	NoOfActivities: 
	NoOfParticipants: 
	TotalNumberOfActivities: 
	TotalNumberOfParticipants: 
	ActivityNo: 
	Travel: 
	IndividualSupport: 
	CourseFees: 
	SpecialNeedsSupport: 
	ExceptionalCosts: 
	TravelTotal: 
	IndividualSupportTotal: 
	CourseFeesTotal: 
	SpecialNeedsSupportTotal: 
	ExceptionalCostsTotal: 
	GrantRequested: 0.00
	PrintButton: 
	Extensions: 
	TotalMaximumSize: 
	MaxFileNameLength: 
	Repository: HERMES
	RepositoryId: {HERMES_REPOSITORY_ID}
	FileName: 
	FileSize: 
	ActionButton: 
	TotalSize: 
	ValidateButton: 
	SubmitOnlineButton: 
	status: 
	submissionID: 
	timeBrussels: 
	hashCode: 
	errorCode: 
	errorMessage: 
	Number: 1
	LocalDateTime: 2016-12-27T09:02:22+02:00
	HashCode: 0000000000000000
	IsOnline: 
	SubmissionId: 
	ServerStatus: 
	ServerDateTime: 
	ServerDateTimeGMT: 
	ServerErrorCode: 
	ServerErrorMessage: 
	ClientSoftware: Acrobat,Reader,Reader,11.012,WIN,el_GR
	Time: 
	FormHashCode: 
	Submitted: 
	Description: 
	PrintFormButton: 



