ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ERASMUS+/KA1: ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2017-2018



ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό στο πλαίσιο της κινητικότητας για
διδασκαλία ή για επιμόρφωση, θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες ταξιδίου και κάλυψης
ατομικών εξόδων, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής στο εξωτερικό.



Δαπάνες ταξιδίου

Το ποσό των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον
τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στον τόπο διεξαγωγής της
δραστηριότητας
Ο υπολογισμός των διανυόμενων αποστάσεων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το
διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο
δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Διανυόμενες Αποστάσεις

Ποσό

Μεταξύ 10

και 99 χιλιομέτρων:

20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100

και 499 χιλιομέτρων:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500

και 1999 χιλιομέτρων:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000

και 2999 χιλιομέτρων:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000

και 3999 χιλιομέτρων:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000

και 7999 χιλιομέτρων:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων:



1100 EUR ανά συμμετέχοντα

Επιχορήγηση για την κάλυψη Ατομικών Εξόδων

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό για τη κάλυψη Ατομικών Εξόδων, τα
οποία προκύπτουν λόγω της κινητικότητας για διδασκαλία ή επιμόρφωση, υπολογίζεται
βάσει της διάρκειας διδασκαλίας ή επιμόρφωσης ανάλογα με τη χώρα προορισμού
σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

Χώρα Προορισμού

Ομάδα A: Δανία, Ιρλανδία,
Ολλανδία, Σουηδία, Αγγλία
Ομάδα Β: Αυστρία, Βέλγιο,
Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία,
Φιλανδία, Γαλλία, Ελλάδα,
Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία,
Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο,
Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία,
Τουρκία
Ομάδα Γ: ΠΓΔΜ, Γερμανία, Λετονία,
Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία,
Ισπανία,
Ομάδα : Κροατία, Εσθονία,
Λιθουανία, Σλοβενία

Ποσό ημερήσιας
επιχορήγησης (€ ανά
ημέρα) από 1 – 14
ημέρες μετακίνησης
144

Ποσό ημερήσιας
επιχορήγησης (€ ανά
ημέρα) από 15 – 60
ημέρες μετακίνησης
10,80

126

88,20

108

75,60

90

63,00

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Στην περίπτωση που οι εσωτερικές δαπάνες ταξιδίου (μετ’ επιστροφής) ξεπερνούν τα 225
ευρώ (πραγματικές δαπάνες), τότε ο μετακινούμενος δικαιούται επιπλέον οικονομική ενίσχυση ποσού
180 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο Ι.2.Α (α.2) των χρηματοοικονομικών κανόνων της Σύμβασης
Επιχορήγησης.
Βασική προϋπόθεση για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αυτές θα πρέπει :
 Πριν την κινητικότητα του συμμετέχοντα, θα πρέπει να αποσταλεί αίτημα στην Εθνική Μονάδα με
αιτιολόγηση, προκειμένου να αποδεχθεί την επιλεξιμότητα της επιχορήγησης αυτής
 Η επιπλέον αυτή επιχορήγηση καλύπτεται από την κατηγορία για την κινητικότητα προσωπικού
 Κατά τον τελικό απολογισμό θα πρέπει να αποσταλούν τα σχετικά παραστατικά (δαπάνες
εσωτερικής μετακίνησης) στην Εθνική Μονάδα
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΞΟΧΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ
Στην περίπτωση που οι δαπάνες ταξιδίου για συμμετέχοντες που ταξιδεύουν προς εξόχως απόκεντρες
περιφέρειες και Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ), δεν καλύπτουν τουλάχιστον το 70% των
πραγματικών δαπανών ταξιδίου με βάση τον μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων, τότε ο συμμετέχων
δύναται να λάβει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών ταξιδίου, σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ.2.Β των
χρηματοοικονομικών κανόνων της Σύμβασης Επιχορήγησης.
Βασική προϋπόθεση για να λάβει ο συμμετέχον το 80% των πραγματικών δαπανών ταξιδίου θα πρέπει
το Ίδρυμα να ακολουθήσει τα εξής :
 Πριν την έναρξη της κινητικότητας αυτής, θα πρέπει να υποβάλλει στην Εθνική Μονάδα αίτημα
πρόσθετης επιχορήγησης στην κατηγορία Ειδικές Δαπάνες (exceptional cost)
 Εφόσον η Εθνική Μονάδα αποδεχτεί το αίτημα και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ήδη
παρασχεθεί χρηματοδότηση από την κατηγορία TOP UP, τότε εγκρίνει πρόσθετη επιχορήγηση για
το Ίδρυμα για την κάλυψη της ειδικής δαπάνης ακολουθώντας τη διαδικασία της τροποποίησης
της αρχικής Σύμβασης Επιχορήγησης.
Σημείωση: Οι ειδικές δαπάνες (περίπτωση 2), ισχύουν και για το προσκεκλημένο προσωπικό επιχειρήσεων
για διδασκαλία από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ).

Ιστοσελίδα: www.iky.gr
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Facebook: https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation

