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Stratejik Ortaklıklar 

AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin 

İşbirliği: 
 

• Stratejik Ortaklıklar 

• Bilgi Ortaklıkları 

• Sektörel Beceri Ortaklıkları 

• Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme 
 

 

 



Stratejik Ortaklıklar 

 

• Nedir? 

• Amaçlar Nedir? 

• Öncelikler? 

• Kimler Yer Alır? 

• Hangi Kriterlerle Değerlendirilir? 

• Hangi Faaliyetler Desteklenir? 

 
 

 



Stratejik Ortaklık Nedir? 

Kurum/kuruluşlara; 

• Yüksek kaliteli eğitim, öğretim, öğrenme ve gençlik 

çalışması,  

• Kurumsal modernizasyon   

• Toplumsal (sosyal) yenilik  

getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla 

işbirliği yapma fırsatının sunulmasıdır.  



Stratejik Ortaklığın Amaçları Nelerdir? 

Stratejik Ortaklıklar; yenilikçi uygulamaların 

geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya 

uygulanmasının desteklenmesini amaçlar.  

 

Aynı zamanda işbirliğini, akran öğrenmesini (peer 

learning) ve Avrupa seviyesinde tecrübe 

paylaşımını teşvik eden ortak girişimlerin 

uygulanmasını amaçlar. 



Stratejik Ortaklığın Öncelikleri Nelerdir? 

Eğitim-istihdam arasında güçlü bir ortaklık 

yapısıyla iş-tabanlı-öğrenmenin (çıraklık, ikili 

sistemler) desteklenmesi, 

 

EQAVET tavsiyeleri çerçevesinde mesleki 

eğitimde kalite güvence sisteminin geliştirilmesi, 



Stratejik Ortaklığın Öncelikleri Nelerdir? 

Mesleki eğitimde temel becerilerin güçlendirilmesi, 

 

 İleriki mesleki eğitimlerin kalitesinin, miktarının ve 

erişebilirliğinin artırılması;  

 

 Yaygın ve serbest öğrenmelerin tanınması;   

 

 İşletmelerde «işyerinde öğrenmenin» desteklenmesi 

 

 



Stratejik Ortaklığa Kimler Başvurabilir? 

• Yükseköğretim kurumu 

• Okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dâhil, okul 
öncesinden üst orta eğitime kadar her seviyede) 

• STK’lar 

• KOBİ’ler (sosyal girişimler de dâhil) 

• Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu 

• Ticaret odaları, sanayi, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil 
olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi 

• Şirketlerarası bir eğitim merkezi 

• Müşterek (işbirliğine dayalı) eğitim sunan şirketler 

• Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir 
kurum 

• …. 

 

 



Stratejik Ortaklık Uygunluk Kriterleri 

 

• Ortak sayısı: En az üç program ülkesinden üç ortak 

(Ortaklıkta sadece okullar var ise en az iki) 

 

• Son başvuru tarihine uyulması: 31 Mart 2016 / 13:00 

 



Stratejik Ortaklık Uygunluk Kriterleri 

• Online Başvuru Yönteminin İzlenmesi: 

– ECAS'a giriş ve kayıt olunması 

• Tüzel Kişilik Belgesi 

• Finansal Yeterlilik Belgesi 

– PIC numarası alınması 

– Başvuru formunun ekleri ile yüklenmesi: 

• Ortakların Vekaleti 

• Doğruluk Bildirimi 

• 60.000 € üzeri bilanço vb. 

• Proje Süresi:   

– Gençlik Ortaklıklarında en az 6 en fazla 12 Ay 

– Diğer Ortaklık Projeleri için 2 veya 3 Yıl 

 



Stratejik Ortaklık Proje Puanlama 

İlgililik 

30 Puan 

AB Politikaları 

Program 
Amaçları 

Sorun Analizi 

Gerçekçi 
Amaçlar, vs 

Proje Tasarım ve Uygulama 
Kalitesi  

20 Puan 

Genel Proje 
Aşamalarının 

Kalitesi 

Projenin Kendi 
İç Uyumu 

Fizibilite 

Fayda Maliyet 
Analizi 

Proje Ekibinin Kalitesi/ 
İşbirliği Düzenlemeleri 

20 Puan 

Tamamlayıcı 
ortaklık profili 

Sorumluluk 
Paylaşımı 

Farklı Eğitim 
Alanları 

Yeni 
Katılımcılar 

Etki / Yaygınlaştırma  

30 Puan 

Proje 
Çıktılarının 

Kalite Kontrolü 

Katılımcılara 
Örgütlere vs 

Etkiler 

Yayım Dağıtım 
ve Paylaşım 

Sürdürüle 
bilirlik 



Stratejik Ortaklık - Bütçe 

• Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir? 

1. Proje yönetimi ve uygulama  

2. Ulusaşırı proje toplantıları 

3. Fikri çıktılar 

4. Çarpan etkili faaliyetler 

5. İstisnai giderler 

6. Özel ihtiyaç desteği 
1 2 3 4 

LLP Ortaklıklar 

LLP Leonardo Yenilik Transferi 



Stratejik Ortaklık - Bütçe 

• Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir? 

 

1. Proje yönetimi ve uygulama 

• Koordinatör Kuruluş için aylık 500 € 

• Ortak Kuruluş için aylık 250 € 

– Birim Maliyet (Unit Cost) 

– En fazla aylık 2750 € 



Stratejik Ortaklık - Bütçe 

• Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir? 

 

2.  Ulusaşırı proje toplantıları: 

– Uygulama ve koordinasyon amaçlı,  

– proje ortakları arasında ve ev sahipliğinde 

• Seyahat ve harcırah giderlerine katkı 

• Birim Maliyet 

• 100-1999 km arası 575 € / 2000 km üzeri 760 € 

• En fazla senelik 23.000 € 

 



Stratejik Ortaklık - Bütçe 

• Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir? 

 

3. Fikri çıktılar: 

Fikri çıktılara, somut ürünlere ulaşılabilmesi için personel 

gideri 

(çıktı: müfredat, pedagojik malzemeler, Açık Eğitim Kaynakları, 

BİT araçları, analizler, araştırmalar, eşli öğrenme yöntemleri vb.)  

• Birim Maliyet 

• Personel giderleri tablosu 

• Çıktılar bu türden bir hibe desteğine hak kazanacak 

nitelik ve nicelikte olmalıdır. 

 

 



Stratejik Ortaklık - Bütçe 

• Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir? 

 

4. Çarpan etkili faaliyetler: 

Fikri çıktıların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını 

amaçlayan ulusal ve ulusötesi konferanslar/ 

seminerler/ etkinlikler 

• Birim maliyet 

• Yerel katılımcı 100 €/uluslararası katılımcı 200 € 

• En fazla 30.000 € 

 



Stratejik Ortaklık - Bütçe 

• Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir? 

 

5. İstisnai giderler: 

• Taşeronluk işleri (%25 nakdi eşfinansman) 

• Ortaklar tarafından sunulamayan hizmetler ve 

ekipmanlar 

• En fazla 50.000 € 

• Gerçek maliyet 



Stratejik Ortaklık - Bütçe 

• Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir? 

 

6. Özel ihtiyaç desteği: 

• Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ilave 

harcamalar 

 



Stratejik Ortaklık – Bütçe-Opsiyonel  

 

Ulusötesi eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri (Hedef ve 
sonuçlarına ulaşmak için gerekli olmalıdır): 

• Uzun dönem öğretim veya eğitim görevlendirmeleri 

• Kısa dönem ortak personel eğitim etkinlikleri  

• Okul öğrencilerinin kısa/uzun dönem hareketliliği 

• … 

Hibe: 

– Seyahat 

– Harcırah 

– Dil Desteği 

 



Stratejik Ortaklık- Hangi Faaliyetler? (Genel) 

• Deneyim paylaşımı ile işbirliğinin kuvvetlendirilmesi  

• Yenilikçi deneyimlerin geliştirilmesini, test edilmesi, 

uygulanması  

• Bilgi, beceri ve yeterliliklerin Avrupa araçları vasıtasıyla 

tanınması ve doğrulanmasının kolaylaştırılması  

• Bölgesel otoriteler arası işbirlikleri  

• Aktif vatandaşlığı ve girişimciliği (sosyal girişimcilik de 

dâhil) teşvik etmek için ulusötesi inisiyatifler 

 



Stratejik Ortaklık - Hangi Faaliyetler? (Çıktı Bazlı) 

• Müfredat, kurs, modül 

• Pedagojik yaklaşımlar ve araçlar 

• Proje tabanlı işbirliği, çalıştaylar, sanal laboratuvarlar ve 
öğrenme ortamları 

• Kapasite geliştirme ve ağ faaliyetleri 

• Rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri 

• Anketler, karşılaştırmalı analizler, kanıt elde etme ve gerçek 
durumları çalışma 

• Kalite standartlarının ve yeterliliğe dayalı /mesleki profillerin 
tanımlanması; 

• Yeterlilik çerçevelerinin iyileştirilmesi, kredi transferi, kalite 
güvencesi, tanıma ve doğrulama; 

 

 

 



Stratejik Ortaklık - Hangi Faaliyetler? 

Mesleki Eğitim: 
 

• Yenilikçi uygulamaları test etmek, geliştirmek, uyarlamak, 

• Beceri ve yeterliliklerin AB doğrulama araçlarının kullanılması 
suretiyle ulusal düzeyde tanınması ve belgelendirilmesinin 
kolaylaştırılması  

• Önceki öğrenmelerinin tanınması da dâhil olmak üzere, 
Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerine ve mezunlarına 
esnek yollar geliştirilmesi, 

• Mesleki Eğitim ve Öğretim sunanlar tarafından kredi transferi 
(ECVET) ve kalite güvencesinin (EQAVET) uygulanması.  



Stratejik Ortaklık - Hangi Faaliyetler? 

Örneğin;  

• Bir meslek örgütü (oda, birlik, dernek, vakıf, konfederasyon vs.)  

• Avrupa’daki ve Türkiye’deki diğer meslek örgütleri, meslek okulları ve 
işletmelerle birlikte;  

• İşletmelerdeki ve mesleki eğitim kurumlarındaki öğrenci /personel arasında 
proje tabanlı uluslararası işbirliği geliştirebilir, 

• Bu kapsamda işletmelerdeki yöneticiler ile mesleki eğitim öğrencilerini bir 
araya getirebilir,  

• Ya da işletmelerdeki usta öğreticiler ile meslek lisesi öğretmenlerini bir 
araya getirip, 

• Yeni staj uygulamaları ve işletme ve sanayide gerçek durum çalışmaları 
(vaka çalışmaları) hakkında işbirliği tesis etmek üzere bir proje yapabilir.  




