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Erasmus+ 2021-2027 

•  Son 30 yılda 10 milyon kişi 
katılımcı oldu. 

•  Yeni beceriler kazanıldı 
•  Farklı diller öğrenildi 
•  Kişisel ve Profesyonel gelişim 

sağlandı 
•  Önümüzdeki 7 yılda 10 milyon 

kişinin daha katılımcı olması 
bekleniyor.  



Erasmus+ 2021-2027 

•  Yeni Programın Öncelikleri: 
–  Dahil Etme ve Çeşitlilik 
–  Dijital Dönüşüm  
–  Çevre ve iklim 

değişikliğiyle mücadele  
–  Demokratik yaşama 

katılım, ortak değerler ve 
sivil katılım 

28.4 Milyar €  
 



Erasmus+ Mesleki Eğitim Fırsatları 
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Erasmus+ Mesleki Eğitim Fırsatları 

İleriye	Dönük	Projeler	
Forward-Looking	Projects	

Yenilikçilik	için	İLfaklar	
Partnerships	/Alliances	for	InnovaAon	

Mesleki	EğiAmde	Mükemmellik	Merkezleri		
Centres	of	VocaAonal	Excellence	(CoVE)		



Erasmus+ Mesleki Eğitim Fırsatları 

Mesleki	EğiAmde	Mükemmellik	Merkezleri		
Centres	of	VocaAonal	Excellence	(CoVE)		



Mesleki Eğitimde Mükemmellik Merkezleri (CoVE) 

Mesleki Mükemmellik Merkezleri (CoVE'ler) girişimi, mesleki eğitim ve öğretim 
kurumlarının (VET) gelişen ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara hızlı adapte 
olabildiği ve ihtiyaçlara cevap verebilen beceriler ile donatılmış öğrenicileri 
mezun edebildiği, aşağıdan yukarıya bir mükemmellik yaklaşımını tanımlar.  
 
Son dönemde sosyal ihtiyaçlar arasında dijital ve yeşil dönüşüm de yer 
almaktadır.  
 
CoVE’lerden yerel düzeyde becerilerle ilgili ihtiyaçlara dönük çözümler 
üretmesinin yanında, diğer CoVE’lerle işbirlikleri kurarak sürdürülebilirliği ve 
uluslarasılaşmayı sağlamaları beklenmektedir.  
 
Şirketlerle ve özellikle KOBİ'lerle yakın işbirliği içinde çalışarak yerel 
işletmelerin inovasyonu için katalizör görevi görürler. 



Mesleki Eğitimde Mükemmellik Merkezleri (CoVE) 

CoVE'ler, mesleki eğitim ve öğretimde yenilikçiliği ve mükemmelliği, bölgesel 
ekonomik ve sosyal kalkınmaya, yenilikçiliğe ve akıllı uzmanlaşma stratejilerine 
katkıda bulunan mesleki eğitim sağlayıcılar, işverenler, odalar, araştırma 
merkezleri, kalkınma ajansları, istihdam hizmetleri ve sosyal ortaklar gibi çok 
çeşitli yerel ortakları bir araya getirerek "beceri ekosistemleri" oluşturmak için 
bir araya getirmeyi amaçlar.  



Mesleki Eğitimde Mükemmellik Merkezleri (CoVE) 

Mesleki Eğitim ve Öğretim: 
•  Bölgesel kalkınma, yenilikçilik, kapsayıcılık ve akıllı uzmanlaşma 

stratejilerine katkıda bulunan beceri ekosistemlerinin bütünleyici bir 
parçasıdır; 

•  Diğer eğitim ve öğretim sektörleri, bilim topluluğu ve iş dünyası ile yakın 
işbirliği içinde çalışan bilgi üçgenlerinin bir parçasıdır; 

•  İş dünyası ile yenilikçi ortaklık biçimleri kurar. Eğitim personelinin sürekli 
mesleki gelişimi, yenilikçi pedagojiler, öğrenici ve personel hareketliliği gibi 
uluslararasılaştırma stratejileri ile desteklenir. 



Mesleki Eğitimde Mükemmellik Merkezleri (CoVE) 

Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri iki düzeyde faaliyet gösterecek: 
•  Ulusal Düzeyde; CoVE'leri yerel inovasyon ekosistemlerine yakın bir şekilde 

yerleştirerek ve onları Avrupa düzeyinde bağlayarak. 
•  Uluslararası Düzeyde; Mesleki Mükemmellik Merkezleri platformları 

aracılığıyla: 
–  belirli sektörlerde (örneğin havacılık, e-mobilite, yeşil ve döngüsel 

teknolojiler, BİT, sağlık hizmetleri vb.) ortak bir ilgi veya 
–  toplumsal zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi yaklaşımlar (ör. 

iklim değişikliği, kaynakların tükenmesi ve kıtlığı, dijitalleşme, yapay 
zeka, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, göçmenlerin entegrasyonu, 
düşük vasıflı kişilerin becerilerinin artırılması vb.). 



Mesleki Eğitimde Mükemmellik Merkezleri (CoVE) 

- Hangi Kurumlar Başvurabilir? 
 - Program ülkesinde bulunan herhangi bir kamu kurumu veya özel kurum 
 mesleki eğitimde aktif olması veya iş dünyasında yer alması halinde 
 başvurabilir.  

- Hangi Kurumlar yer alabilir: 
 - Ortak ülkelerden (Program ülkesi dışında) kurumlar da tam ortak veya 
 associated partner olarak yer alabilirler.  

 
 
 

-		
-	Mesleki	EğiAm	
Kurumları	
-	Üniversiteler	
(Uygulamalı	Bilimler)	
-	Araş_rma	Merkezleri	

	

-	Şirketler	
-	Odalar,	Birlikler	
-	Sektör	ça_	
kuruluşları	

-	PoliAka	yapıcı	
kurumlar	
-	İsAhdam	ofisleri	
-	Kalkınma	ajansları	
-	Belediyeler	



Mesleki Eğitimde Mükemmellik Merkezleri (CoVE) 

- Ortaklık Yapısı Nasıl Olmalı? 
 
–  En az 8 Ortak kurum 
–  8 ortak en az 4 farklı program ülkesinden 
–  8 ortak içinde en az 2 ortak üye devletlerden 
–  Her 4 ülkeden ortaklıklar içinde o ülkeden en az 1 şirket, sanayi veya 

sektör temsilcisi kurum içermeli, 
–  Her 4 ülkeden ortaklıklar içinde o ülkeden en az 1 Mesleki Eğitim 

Sağlayıcı 
 
Program ülkesi dışında dünyanın farklı bölgelerinden kurumlar ortaklık 
yapısına dahil olabilir.  



Mesleki Eğitimde Mükemmellik Merkezleri (CoVE) 

- Zorunlu Faaliyetler 
–  Öğretme ve Öğrenme Kümesi (en az 3 faaliyet) 
–  İşbirliği ve Ortaklıklar Kümesi (en az 3 faaliyet) 
–  Yönetim ve Kaynak Yaratma Kümesi (en az 2 faaliyet) 
 



Mesleki Eğitimde Mükemmellik Merkezleri (CoVE) 

- Zorunlu AYÇ seviyeleri 
 
–  3 – 8 arası tüm AYÇ seviyeleri çalışılabilir 
–  Sadece 6-8 arası olması uygun değil. Yanında güçlü bir iş tabanlı 

öğrenme ile birlikte 3-5 arası seviyelerden çalışma yapılmalı 
 



Mesleki Eğitimde Mükemmellik Merkezleri (CoVE) 

- Hibe Tahsis Kriterleri 
 
–  Projenin İlgililiği  (azami 35 puan) 
–  Proje tasarım ve uygulama kalitesi (azami 25 puan) 
–  Proje konsorsiyumunun ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi (azami 20 

puan) 
–  Etki (azami 20 puan) 

–  En az puan 70/100 
 



Mesleki Eğitimde Mükemmellik Merkezleri (CoVE) 

4	Milyon	Avro	
(Proje	Başına	Max.)	

4	Sene	

48	Milyon	Avro	
(2022	Teklif	Yılı	
Tahmini	Bütçe)	

400	Milyon	Avro	
(2021-2027	arası	
Tahmini	Bütçe)	

En	fazla	%80	AB	
Desteği	

Götürü	Usülde	
bütçe	talebi	

Son	Başvuru	
7	Eylül	2022	



Mesleki Eğitimde Mükemmellik Merkezleri (CoVE) 

2021 yılında: 
 

•  13 proje desteklenecek (84 proje sunuldu) 
•  46 milyon Avro hibe desteği (talep 283 milyon Avro) 
•  37 farklı ülke 
•  331 farklı kurum  
•  Türkiye 9 kurum 

 



Erasmus+ Mesleki Eğitim Fırsatları 

İleriye	Dönük	Projeler	
Forward-Looking	Projects	



İleriye Dönük Projeler 

AMAÇ: 
 
Sektörler içinde veya sektörler ve disiplinler arasında, eğitim ve öğretimin farklı 
alanlarında yenilikçiliği, yaratıcılığı, katılımı ve sosyal girişimciliği teşvik etmek 
 
İleriye Dönük Projeler, yaygınlaştırma potansiyeline sahip yenilikçi (politika) 
yaklaşımları belirlemeyi, geliştirmeyi, test etmeyi ve/veya değerlendirmeyi, 
böylece eğitim ve öğretim sistemlerini iyileştirmeyi amaçlayan büyük ölçekli 
projelerdir. 
 



İleriye Dönük Projeler 

Faaliyete özel öncelikler nelerdir? 
 
LOT-1: Sektörler Arası Öncelikler 

  Öncelik 1- Dijital Eğitim Eylem Planı doğrultusunda yüksek kaliteli ve 
  kapsayıcı dijital eğitimi desteklemek 
  Öncelik 2 - Yeşil geçişe uyum sağlamak için eğitim ve öğretim   
  sistemlerini desteklemek 

LOT-2: Mesleki Eğitim 
  Öncelik 3- “Yetenek Paktı”nı desteklemek 
  Öncelik 4- Uygulamalı araştırma için yapılar ve mekanizmalar 
  Öncelik 5- Yeşil beceriler 

LOT-3: Yetişkin Eğitimi 
  Öncelik 6- Yetişkinler için yeni fırsatlar 

 



İleriye Dönük Projeler 

Ortaklık Yapısı Nasıl Olmalı? 
 
Ortaklıklar, politika yapıcılara ulaşma kapasitesine sahip araştırmacıları, 
uygulayıcıları ve ortakları birleştiren kamu ve özel kuruluşların bir karışımından 
oluşmalıdır. Bu ortaklar: 
 
•  mükemmellik ve son teknoloji bilgisine dayalı, 
•  yenilik yapma kapasitesine sahip, 
•  faaliyetleri yoluyla sistemik etki yaratabilme ve eğitim ve öğretim alanlarında 

politika gündemini yönlendirme potansiyeli. 



İleriye Dönük Projeler 

Ortaklık Yapısı nasıl olmalı? 
 
Tüm “Lot” lar için en az 3 farklı program ülkesinden 3 ortak 
 
LOT-2: Mesleki Eğitim: 
Ortaklık yapısı işverenleri ve Eğitim kurumlarını içermeli 
 
LOT-3: Yetişkin Eğitimi 
Ortaklık yapısı kamu veya özel yetişkin eğitiminden sorumlu kurumları içermeli 



İleriye Dönük Projeler 

Her önceliğin altında spesifik alanlar bulunmaktadır. 
 
Örnek: 
LOT-1: Sektörler Arası Öncelikler 

  Öncelik 1- Dijital Eğitim Eylem Planı doğrultusunda yüksek kaliteli ve 
  kapsayıcı dijital eğitimi desteklemek 

 
Bu önceliğe başvuracak kurumlar aşağıdaki alanlardan en az birini seçmelidir: 
-  Kapsayıcı ve yüksek kaliteli dijital Eğitim ve öğretim için anahtar başarı 

faktörleri 
-  Eğitimde yapay zeka 
-  Yüksek kalitede dijital eğitim içeriği 



İleriye Dönük Projeler 

LOT	 Bütçe	 Proje	Sayısı	 Proje	Başına	Bütçe	 Süre	

LOT-1	 27.200.000	 34	 800.000	 24-48	ay	

LOT-2	 13.800.000	 7		
(her	öncelik	için)	

700.000	 24	ay	zorunlu	

LOT-3	 5.000.000	 5	 1.000.000	 24	ay	zorunlu	

Toplam	 46.000.000	 60	

	
En	fazla	%80	AB	desteği	

	
Son	Başvuru:	15	Mart	2022	/	Mart	2023	



Erasmus+ Mesleki Eğitim Fırsatları 

Yenilikçilik	için	İLfaklar	
Partnerships	/Alliances	for	InnovaAon	



Yenilikçilik için İttifaklar 

AMAÇ: 
Yenilikçilik için İttifaklar; mesleki ve teknik eğitim sağlayıcıları, yüksek öğretim 
kurumları ve işletmeler gibi mesleki ve teknik eğitimin tüm paydaşlarını bir 
araya getirerek yenilikçiliği teşvik etmeyi; müfredat geliştirerek emek piyasası 
ve eğitim kurumları arasındaki beceri uyumsuzluklarını gidermek için yeni 
mesleki ve teknik beceriler sağlamayı amaçlar.  
 
LOT-1: Eğitim ve İşletmeler İttifakı 
LOT-2: Beceriler için Sektörel İşbirliği (Blueprint) 
 



Yenilikçilik için İttifaklar 

 
LOT-1: Eğitim ve İşletmeler İttifakı 
 

-  yüksek öğrenim, mesleki eğitim ve öğretim ve iş dünyasında yeniliği artırmak 
-  girişimcilik ve becerilerin geliştirilmesi 
-  yüksek öğrenim, mesleki eğitim ve öğretim ve iş dünyası arasındaki bilgi akışını ve 

alışverişini teşvik etmek 
 
LOT-2: Beceriler için Sektörel İşbirliği (Blueprint) 
 

-  becerilere ilişkin sektörel işbirliğine yönelik Avrupa çapında stratejik yaklaşımları 
tasarlamak 

-  sektör çapında Avrupa Boyutunda temel müfredat ve eğitim programları tasarlamak 
 
 
Lot 2 faaliyeti kapsamındaki projeler ise Program Rehberinde belirtilen 14 ekosistemden birini 
seçecek ve ilgili ekosistemde mesleki ve teknik beceriler konusunda uzun soluklu stratejik 
yaklaşım geliştirecektir. 



Yenilikçilik için İttifaklar 

Kimler Başvurabilir? 
Eğitim kurumları, kamu, özel kurumlar, şirketler, çatı kuruluşlar 
 
Lot 1 (Eğitim ve İşletmeler İttifakı) 

-  En az 4 program ülkesi ve 8 ortak 
-  En az 3 iş dünyası ve 3 Eğitim dünyasından ortak 
-  En az 1 yüksek öğretim ve 1 Mesleki Eğitim kurumu 

Lot 2 (Beceriler için Sektörel İşbirliği) 
-  En az 8 program ülkesi ve 12 ortak 
-  En az 5 iş dünyası ve 5 Eğitim dünyasından ortak 
-  En az 1 yüksek öğretim ve 1 Mesleki Eğitim kurumu 

 



Yenilikçilik için İttifaklar 

Lot	 Bütçe	 Proje	Sayısı	 Proje	Başına	
Bütçe	

Süre	

Lot-1	 1	–	1,5	milyon	
Avro	

2-3	sene	

Lot-2	 Her	eko-sistem	
için	en	fazla	1	
proje	

4	milyon	Avro	 4	sene	

Toplam	 62	milyon	Avro	



Yenilikçilik için İttifaklar 

2021 yılında sunulan projeler: 
 
 Lot	 Sunulan	

Proje	
Sayısı	

Eşik	üstü	
Proje	Sayısı	

Talep	
Edilen	
Bütçe	

Bütçe	 Kabul	
Proje	
Sayısı	

Lot-1	EğiAm	ve	
İşletmeler	İLfakı	

301	 117	 150	mil.	 34,2	mil.	 -	

Lot-2	Beceriler	için	
Sektörel	İşbirliği	

16	 7	 26,6	mil.	 26,6	mil.	 -	



Genel Görünüm 

Faaliyet	 Son	Başvuru	Tarihi	 Bütçe	

Mesleki	EğiAmde	
Mükemmellik	
Merkezleri	(CoVE)	

7	Eylül	2022	
48	milyon	Avro	

Yenilikçilik	için	
İLfaklar	 15	Eylül	2022	 62	milyon	Avro	

İleriye	Dönük	
Projeler	 Mart	2023	 46	milyon	Avro	



Yol Haritası/Ne, Nasıl? 

Program Rehberi 
Cove: 224-234 
Alliances for Innovation: 258-274 
Forward Looking: 275-291 

Funding&Tenders  
internet sitesi 

Call ID ile arama 
Başvuru Alanı 

Part	A:	e-Form	
Part	B:	Word&Excel	
Part	C:	e-Form	

Başvuru Formu 



Tavsiyeler 

•  Etkileşimlerin karşılıklı olarak faydalı olduğu güçlü ve kararlı bir ortaklığı zamanında 
kurun 

•  Yenilik için kanıt sağlayın 

•  Güçlü ve deneyimli bir koordinasyon ekibi oluşturun 

•  Hedeflerinizin ve faaliyetlerinizin tanımında somut olun 

•  Faaliyetlerin entegrasyonuna ve hedeflerle tutarlılığa dikkat edin 

•  Tüm hibe tahsis kriterlerine dikkat edin 

•  Form doldurulurken “Program Rehberi” hep yanınızda olsun 

•  Bir önceki senenin sık sorulan sorularına göz atın 

•  Avrupa Komisyonu tanıtım toplantılarını takip edin, önceki kayıtları izleyin. 




