
ERASMUS+ 2021-2027                      

OKUL EĞĠTĠMĠ KA210 FORM  

TANITIMI 



Proje Süresi Proje BitiĢ Tarihi 

BaĢvuru Sahibi Kurumun Ulusal Ajansı Form Doldurulurken Kullanılan Dil 

6-18 ay 

Proje BaĢlığı 

Projenin Ġngilizce Adı 

Bütçe Miktarı 30.000-60.000 

Proje BaĢlangıç Tarihi 

İçerik: 



Erasmus+ Programı kapsamındaki tüm proje teklifleri, programın 

politika önceliklerinden bir veya daha fazlasına katkıda bulunmalıdır. 

 Lütfen projenizin amaçlarına göre en uygun önceliği seçin. 

 İlgiliyse, lütfen projenizin amaçlarına göre en fazla iki ek öncelik 

seçin. 

 Lütfen projeniz tarafından ele alınan en fazla üç konu seçin.  

Öncelikler ve Konular: 



 
Ulaşmak istediğiniz somut hedefler ve gerçekleştirmek istediğiniz çıktılar veya sonuçlar nelerdir? Bu hedefler, 
seçtiğiniz önceliklerle nasıl bağlantılı?  (3000 Karakter) 

 

Lütfen projenizin hedef gruplarını belirtiniz. (3000 Karakter)  

 
Proje Açıklaması: 

Lütfen projenizin motivasyonunu açıklayınız ve neden finanse edilmesi gerektiğini açıklayınız. (3000 Karakter) 

Proje, katılımcı kuruluşların ihtiyaç ve hedeflerini ve hedef gruplarının belirlenen ihtiyaçlarını nasıl ele alıyor?  
(3000 Karakter) 

Proje hedeflerine ulaşmak için ulusötesi ortaklarla işbirliği yapmanın faydaları ne olacak?  (3000 Karakter) 

 



 

Katılımcı Kuruluşlar (Participating Organisations) 
 

Bu bölümü tamamlamak için kuruluşunuzun kimlik numarasına (OID) ihtiyacınız olacaktır. 2019 

yılından itibaren Organizasyon Kimliği (OID), Erasmus + Ulusal Ajanslar tarafından yönetilen 

eylemler için Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerini almıştır. Kuruluşunuz daha önce bir PIC 

numarasıyla Erasmus + 'a katıldıysa, ona otomatik olarak bir OID atanır.  

Kurum Kimliği (OID) Yasal Ġsim Ülke 

Ortak Kurum Kimliği (OID)     Yasal Ġsim Ülke 

Küçük Ölçekli Ortaklık ulusötesidir ve iki farklı Program Ülkesinden en az iki kuruluĢu içerir. 



Başvuru sahibi kurum OID numarasını girdiğinde aşağıdaki bilgiler otomatik olarak 
yüklenecektir. Aynı Durum Ev sahibi kurum ve destekleyici kurumlar için de geçerlidir.                

Aksi takdirde bilgileri girmeniz istenecektir. 

Yasal Ġsim 

Bölge 

Web Sitesi 

Ülke 

ġehir 



İşbirliği Düzenlemeleri: 

Ortaklık nasıl oluştu? Her ortağın projeye getireceği güçlü yönler nelerdir? 
 (3000 Karakter) 

Proje uygulaması sırasında projenin sağlıklı yönetimini ve ortaklar arasında iyi bir 
işbirliği ve iletişimi nasıl sağlayacaksınız? (3000 Karakter) 

 
Projenizin hazırlanması, uygulanması veya takibi için Erasmus+ platformlarını 
kullandınız mı veya kullanmayı planlıyor musunuz? Evet ise, lütfen nasıl olduğunu 
açıklayınız. (3000 Karakter) 

   Lütfen projedeki her bir ortak kurumun görev ve sorumluluklarını tanımlayınız.  
   (3000 Karakter) 



Proje Açıklaması 
Faaliyetler 
Aşağıdaki bölümlerde, her bir proje faaliyeti hakkında ayrıntılı bilgi vermeniz istenmektedir. 
Faaliyetin lider kurumunu tanımlamak ve isteğe bağlı olarak diğer katılımcı kurumları listelemek 
için, planlanan her faaliyet hakkında bir bütün olarak (örneğin yeri, süresi vb.) bilgi vermeniz 
istenir. Lider kurum tipik olarak aktiviteyi organize eden kurumdur. Diğer katılımcı kurumlar, belirli 
bir aktivitede yer alacak olan tüm diğer proje ortaklarıdır. Tahmini faaliyet başlangıç ve bitiş 
tarihleri uygulama sırasında değiştirilebilir. 
Lütfen planlanan tüm faaliyetleri aşağıdaki bölüme ekleyin ve her birine tahsis edilen hibe 
miktarını belirtin. Toplam tutarın, talep edilen proje toplu tutarına eşit olması gerektiğini 
unutmayınız. 



Faaliyet Adı Faaliyet Yeri Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Koordinatör Kurum Katılımcı Kurum 

Planlanan faaliyetin içeriğini açıklayınız 

Bu faaliyet için hedeflenen grubu tanımlayınız. Faaliyetlerde kimler yer alacak?  
Faaliyetin sonuçlarından kimler faydalanacak? 

Faaliyet proje hedeflerine ulaşmaya nasıl yardımcı olacak? Açıklayınız. 

Faaliyetin beklenen sonuçlarını açıklayınız. 

Bu faaliyete ayrılan hibe miktarını nasıl belirlediğinizi açıklayınız. 

Faaliyete tahsis edilen hibe miktarı 



Etki ve Takip: 
 

Projenin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını nasıl anlayacaksınız? Hangi araçları veya yöntemleri kullanacaksınız?    
(3000 Karakter)  

Bu projeye katılım uzun vadede ilgili kurumların gelişimine nasıl katkı sağlayacak? Projenin sonuçlarını kullanmaya 
devam etmeyi veya proje bitiminden sonra bazı faaliyetleri uygulamaya devam etmeyi planlıyor musunuz?  
(3000 Karakter) 

Lütfen proje sonuçlarının paylaşımına ve kullanımına ilişkin planlarınızı açıklayınız.  
• Ortaklığınız içinde, yerel topluluklarınızda ve daha geniş kamuoyunda projenizin sonuçlarını nasıl duyuracaksınız? Sonuçlarınızı 

paylaşmak istediğiniz ana hedef grupları kimlerdir? 
• Projenizden yararlanacak başka grup veya kuruluşlar var mı? Lütfen nasıl olduğunu açıklayınız. 



Proje Özeti: 
Lütfen projenizin kısa bir özetini veriniz. Lütfen bu bölümün (veya bir kısmının) Avrupa Komisyonu, Yürütme Ajansı 
veya Ulusal Ajanslar tarafından yayınlarında kullanılabileceğini unutmayın. Ayrıca Erasmus+ Proje Sonuçları 
Platformunu da besleyecektir. 
 
Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu'nda daha fazla yayın göz önüne alındığında, lütfen rapor aşamalarında proje 
sonuçlarının kapsamlı bir genel özetinin isteneceğini unutmayın. Sözleşmedeki nihai ödeme hükümleri, bu özetin 
mevcudiyeti ile bağlantılı olacaktır. 

Hedefler: Projeyi uygulayarak ne elde etmek istiyorsunuz?  (500 Karakter) 

Uygulama: Hangi faaliyetleri uygulayacaksınız? (500 Karakter) 

Sonuçlar: Projenizin hangi sonuçlara sahip olmasını bekliyorsunuz? (500 Karakter) 

 
Lütfen İngilizce bir çeviri sağlayın. Bu özet, projenizin ödüllendirilmesi durumunda kamuya açık 
olacaktır. 

 



 
Ekler: 
Doğruluk Beyanını indiriniz. Okul Müdürü/Yasal temsilci tarafından imzalatılır ve mühürletilir. Belge taratılıp ilgili 
yere yüklenir. 

 
Ortalık Beyanı 
Ortaklık Beyanını indiriniz. Okul Müdürü/Yasal Temsilci tarafından imzalanır ve mühürletilir. Belge taratılıp ilgili 
yere yüklenir. 

 
Diğer Belgeler 
Varsa başka ilgili belgelerinizİ, yükleyiniz. 



 

Kontrol Listesi: 
Bu bölüm, başvurunuzun gönderime hazır olup olmadığını  kontrol etmenize  
yardımcı olacaktır. Bu bölümün tamamlanabilmesi için 3 kutucuğu da işaretlemeniz 
gerekmektedir. 



 

     

 

 

 

 

  
  TRABZON ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
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