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Erasmus +
Bases del programa i estructura
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Oportunitats de l’acció clau 1
(KA1): mobilitat de personal i
estudiants

Oportunitats de l’acció clau 2
(KA2): cooperació a través de les
associacions estratègiques
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Oportunitats en l’acció clau 2 (KA2)

Associacions estratègiques
 Característiques generals:
 Finançament.
 Criteris de selecció:
 Rellevància
 Qualitat del disseny
 Qualitat de l’associació
 Impacte i difusió
 Procés de selecció.
 Socis del projecte.
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Programa internacional Erasmus +
Acció clau 2:
Cooperació per innovació i intercanvi de bones pràctiques

Associacions
estratègiques

Associació per a la
cooperació entre
institucions

Aliances per al
coneixement

Associacions a
grans escala (ed.
superior, FP i empreses)

Plataformes
informàtiques

Reforç de les
capacitats

KA1: School
Education
Gateway

Voluntariat
Esports
Educació superior
Tercers països

KA2: eTwinning
EPALE
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Programa internacional Erasmus +
Acció clau 2:
Cooperació per innovació i intercanvi de bones pràctiques

• KA201 general
Associacions
estratègiques

• KA 202 formació professional
• KA204 educació d’adults

Associació per a la
cooperació entre
institucions

• KA219 només escoles
• KA203 educació superior
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Objectius
1. Incrementar la capacitat i la rellevància de l’aprenentatge en l’educació i la
formació.
2. Proveir i assessorar competències clau: competències bàsiques, competències
transversals, emprenedoria, llengües, coneixement digital, etc.

3. Reforçar vincles entre educació/formació i el món laboral.
4. Promocionar el desenvolupament educatiu innovador (aprenentatge
col·laboratiu, pensament crític, etc.).
5. Promoure la cooperació estructurada interregional i intersectorial.
6. Fomentar el desenvolupament professional del personal del món educatiu.
7. Promoure l’emprenedoria educativa per desenvolupar una ciutadania activa,
ocupacional i crear un nou teixit empresarial.
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Enfocament
D’un sector específic
(educació superior,
formació professional,
educació escolar, formació
d’adults, joventut).

Sectorial

Intersectorial

En camps diversos de
l’educació, la formació i la
joventut.
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Impacte
Programes atractius en educació i formació, ús
de les TIC, reconeixement i validació de
competències, impacte local, integració de la
diversitat lingüística, social i cultural.

Institucions
participants
Millora de les competències en
la gestió i les estratègies per a
la internacionalització, el reforç
en la cooperació amb socis
d’altres països i sectors
educatius.

Canvis estructurals,
desenvolupament institucional,
integració de bones pràctiques,
sinergies amb altres
organitzacions d’altres camps i
sectors, planificació estratègica
per al desenvolupament
personal.
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Impacte

Persones

Iniciativa i
emprenedoria

Competències
digitals

Competències
lingüístiques

Conèixer
necessitats
noves del
mercat de
treball

Coneixement
cultural

Incrementar les
oportunitats de
desenvolupament
professional

Major grau de
coneixement dels
sistemes de
reconeixement de
competències
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Activitats finançables
Activitats que reforcen la cooperació entre institucions amb vista a fer intercanvis de
pràctiques.
Activitats que promouen el desenvolupament, el control i/o la implementació de pràctiques
innovadores (mètodes, eines, plans d’estudi, cursos de formació, ús de les TIC, recursos
educatius oberts).
Activitats que faciliten el reconeixement i la validació de coneixements, capacitats i
competències que s’adquireixen a través de l’aprenentatge formal o informal, en el marc de
referència de la UE.
Activitats de cooperació entre diferents actors (sector públic, món laboral, societat civil),
autoritats regionals que promouen el desenvolupament de l’educació i la formació i la
integració en accions de desenvolupament local i regional.
Iniciatives transnacionals que fomenten la mentalitat i les capacitats emprenedores que
promouen la ciutadania activa i emprenedora (inclosa l’emprenedoria social).
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 Almenys 3 institucions de 3 països del programa.
Associacions
estratègiques

 Sol·licitant: qualsevol institució d’un país del programa.

 Poden participar-hi institucions de països socis, només com a
socis (no sol·licitants), i només si aporten un valor afegit al
projecte:

 Les mobilitats d’alumnes o persones en formació des de
Estructura i
sol·licitants

o cap a països associats no seran elegibles.
 Les mobilitats de llarga durada des de o cap a països
associats no seran elegibles.
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 Institucions d’educació superior.
 Centres d’educació i formació de tots els nivells.
Associacions
estratègiques

 ONG.
 Empresa pública o privada .

 Agents socials: cambres de comerç, associacions, sindicats.
 Centres d’investigació.
 Fundacions.
Possibles
institucions
sol·licitants:

 Organitzacions culturals.
 Etc.
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Associacions
estratègiques

 Associacions entre universitats, centres de formació
professional, ONG, indústries creatives mitjanes i petites, per
promoure la transició de l’educació i la formació a l’ocupació
autònoma, a través de recursos i de programes d’estímul de la
creativitat i de l’esperit empresarial.
 Associacions entre autoritats regionals, serveis socials i
d’orientació i institucions educatives per promoure la transició
efectiva entre etapes educatives i prevenir l’abandonament
escolar.

Exemples

 Institucions d’educació per a persones adultes en cooperació
amb institucions d’educació superior i autoritats
locals/regionals per millorar les competències d’alfabetització
numèrica i financera de grups de persones adultes en
desavantatge social.
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2. Finançament
 Simplificació.
Associacions
estratègiques

 Demostrar les activitats, no l’elegibilitat dels costos.
 Enfocament en la qualitat dels productes.
 Reducció de la taxa de treball administratiu.

 Reducció de la taxa d’error.
 Model únic de subvenció basat en un sistema modular.
 Costos unitaris.
Principis de
finançament

 Reducció dels costos reals.
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COSTOS ELEGIBLES
Gestió

Reunions transnacionals

Material intel·lectual
Esdeveniments
multiplicadors
(conferències ...)

MODE

FINANÇAMENT

Unitat

Coordinador
500 €/mes

Soci
250 €/mes
Unitat

Distàncies fins a 1.999 km
575 €/participant
Distàncies des de 2.000 km
760 €/participant

Unitat

Unitat

Màxim
2.750 €/mes

Màxim
23.000 €/any

Depenent del perfil del personal (gestor, investigador, docent,
tècnic, administratiu) i del país on treballa. Taula A de la guia
Participants locals
100 €/participant
Participants internacionals
200 €/participant

Màxim
30.000
€/projecte

Despeses excepcionals
(subcontractes, adquisició de
béns i serveis)

Percentatge sobre
despeses elegibles

75 % de les despeses i fins a un màxim de 50.000 €/projecte

Necessitats especials

Percentatge

Fins el 100 % de les despeses elegibles
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Associacions
estratègiques

 Activitats de formació, ensenyament o aprenentatge
individuals, si suposa un valor afegit als objectius del
projecte:
 Llarg termini (de 2 a 12 mesos).
 Personal, períodes d’ensenyament o pràctiques en una
institució associada.

 Alumnat de més de 14 anys en estades de llarga durada.
 Curt termini (de 5 a 60 dies).
Activitats de
mobilitat

 Activitats de formació conjunta del personal.
 Mobilitat d’estudiants que combina la mobilitat física curta
amb la mobilitat virtual.
 Intercanvis de curta durada d’alumnat
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Costos elegibles

Quantitats

Normes

Viatges
Entre 10 i 99 km

20 € per participant

Entre 100 i 499 km

180 € per participant

Entre 500 i 1.999 km

275 € per participant

Entre 2000 i 2.999 km

360 € per participant

Entre 3000 i 3.999 km

530 € per participant

Entre 4000 i 7.999 km

820 € per participant

Entre 8000 i 19.999 km

1.300 € per participant

Complement per a despeses adicionals de viatges interns
(destinacions llunyanes a un HUB/aeroport internacionals)

180 € per participant

Cal justificar la
necessitat
d’aquestes
activitats per
aconseguir els
resultats del
projecte
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Costos elegibles

Ajudes individuals

Suport lingüístic

Model de
finançament

Unitat

Unitat

Quantitats

Normes

Depenent de:
Tipus de mobilitat/activitat
Estades curtes o de llarga durada
País on es desenvolupa l’activitat.
Taula C

Cal justificar la
necessitat
d’aquestes
activitats per
aconseguir els
resultats del
projecte

Només per a activitats entre 2 i 12
mesos
150 €/participant

Només és
possible sol·licitar
aquest
finançament si
s’ha indicat a la
sol·licitud
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3. Criteris de selecció
 Rellevància.
 Qualitat del disseny del projecte i implementació.
 Qualitat de l’associació i dels acords de cooperació.
 Impacte i difusió.
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 Rellevància del projecte respecte a les polítiques europees i
Criteris de
selecció

els objectius de l’acció.
 Focalització en els objectius específics.
 Rellevància de la proposta respecte de l’anàlisi de les
necessitats de les institucions participants.
 Aspectes innovadors de la proposta.

Rellevància
del projecte

 Valor afegit europeu.

Màxim 30 % de la puntuació total
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Criteris de
selecció

 Claredat, qualitat del pla de treball en totes les fases del
projecte: preparació, desenvolupament, seguiment, avaluació
i difusió.
 Consistència entre objectius i activitats.

 Coherència i rellevància de les activitats de mobilitat.
 Qualitat de les mesures de selecció dels participants en la
mobilitat.
 Qualitat de les mesures pràctiques i de gestió i suport.
Qualitat del
disseny i
desenvolupament

Màxim 20 % de la puntuació

21

 Adequació dels socis per aconseguir els objectius.
Criteris de
selecció

 Equilibri en la composició, distribució de tasques i
responsabilitats .
 Implicació i lideratge de les autoritats locals i regionals

 Relació cost-benefici.
Qualitat dels
equips i dels
acords

Màxim 20 % de la puntuació total
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 Qualitat en les mesures de seguiment i avaluació dels estudis
Criteris de
selecció

del projecte.
 Impacte en les persones i les institucions participants
 Impacte en altres organitzacions a nivell local, regional,
nacional ...
 Adequació i qualitat de les mesures per difondre els resultats

Impacte,
difusió i
sostenibilitat

dins i fora de la institució.

Màxim 30 % de la puntuació total
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 Sol·licitud presentada en línia pel coordinador a l’AN;
Criteris de
selecció

 El sol·licitant indica el sector on el projecte és rellevant:
educació, formació, joventut;
 Avaluació i selecció per l’AN del coordinador;
 Validació de cada institució per l’AN;
 Control europeu de doble finançament;
 Selecció final de projectes finançats;

 Finançament unilateral (excepte sector escolar);
Sol·licitud i
selecció

 Conveni de subvenció entre l’AN coordinadora i el
coordinador. Subcontractes amb socis;
 Informe només del coordinador (excepte sector escolar).
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Sol·licitud i selecció:
Criteris de
selecció

Només poden participar-hi centres educatius;
Sol·licitud presentada pel coordinador a l’AN;
Avaluació i selecció per part de l’AN del coordinador;
Conveni de subvenció entre cada AN i els beneficiaris (Split
funding);

Associacions
escolars

Informes financers enviats per cada soci a la seva AN.
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5. Socis del projecte
Qualitat de l’associació:
Importància de la selecció adequada dels socis;
La qualitat de l’associació suposa el 20 % de la puntuació total;
Perfil adequat dels socis;
Possible participació d’institucions de diferents sectors;
Experiència (es valora l’experiència anterior, però també la participació
d'institucions sense experiència prèvia);
La institució sol·licitant és responsable de tot el pressupost del projecte i signarà
contractes amb els socis.
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Països que poden participar en un projecte KA2:

Països del programa (Programme countries):
 Països de la UE;
 Islàndia, Liechtenstein, Macedònia, Noruega, Suïssa, Turquia.
Països associats (Partner countries):
 Qualsevol altre país del món.
Condicions per participar de països associats:
El projecte ha de sol·licitar-se per un país del programa;

S’ha de comptar amb socis d’almenys tres països del programa;
La participació de països associats ha de suposar un valor afegit al projecte;
Les mobilitats d’alumnat, o persones en formació, o des de països associats no
seran elegibles;
Les mobilitats de llarga durada cap a o des de països associats no seran
elegibles.
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Socis del projecte

Països que poden
participar en un projecte
KA2:
 Països del programa
(Programme countries):
 Països de la UE;
 Antiga Yugoslavia,
Islàndia,
Liechtenstein,
Macedònia,
Noruega, Turquia.
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Eines de cerca de socis:

 School Education Gateway:
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
 eTwinning (escoles i formació professional):
http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
 EPALE (adults)
https://ec.europa.eu/epale/
 Cercador de projectes:
•

Plataforma Europea de Resultats Erasmus+

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
Cordis (investigadors): https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
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erasmusplus@xtec.cat

