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Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων
Σελίδα
από
Προσθήκη Γραμμής
Διαγραφή Σειράς
Οι σειρές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις
Οι σειρές πρέπει να είναι τουλάχιστον
Έκδοση Εντύπου Αίτησης
Έκδοση Adobe Reader
ΣΦΑΛΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η συμπλήρωση του πεδίου αυτού είναι υποχρεωτική
Έγκυρο έντυπο αίτησης
Αυτή η παράμετρος έχει ήδη επιλεγεί
Η τιμή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0
Έχει ενεργοποιηθεί το αναβαθμισμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας του Abode Reader, το οποίο δεν επιτρέπει τη σύνδεση του αρχείου PDF με εξωτερικές πηγές. Για να επιτραπεί η σύνδεση, ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή πιέζοντας το κουμπί «επιλογές» (options) στην κίτρινη λωρίδα όπου εμφανίζεται η προειδοποίηση ασφαλείας.
Συμμετέχων οργανισμός/Συμμετέχοντες οργανισμοί
Τουλάχιστον δύο από τους συμμετέχοντες οργανισμούς πρέπει να προέρχονται από διαφορετικές χώρες.
Εάν βλέπετε το έντυπο αίτησης σε προβολή προστασίας (Protected View), όλα τα χαρακτηριστικά της φόρμας πρέπει να είναι ενεργοποιημένα, ώστε η ηλεκτρονική αίτηση να λειτουργεί κανονικά. Εάν ενεργοποιήσατε όλα τα χαρακτηριστικά και παρόλα αυτά εξακολουθεί να εμφανίζεται το μήνυμα αυτό, ελέγξτε αν είναι ενεργό το JavaScript στο μενού Edit &ndash; Preferences &ndash; Javascript
Αδυναμία ανάγνωσης του εντύπου αίτησης. Παρακαλούμε μην προβείτε σε αποθήκευση της αίτησης. Κλείστε το πρόγραμμα καθώς είναι πιθανό να προκληθεί αλλοίωση ή απώλεια των δεδομένων. Το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης μπορεί να τύχει επεξεργασίας με λογισμικό Adobe Reader!
Χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση του λογισμικού. Δεν  είναι δυνατή η ανάγνωση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί με μη υποστηριζόμενη έκδοση του λογισμικού Adobe. Παρακαλούμε μεταφορτώστε και εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση του Adobe Reader από τη διεύθυνση http://get.adobe.com/reader/
Το έντυπο αίτησης έχει ανοίχθεί σε παράθυρο περιηγητή (web-browser). Παρακαλούμε μεταφορτώστε το έντυπο στον υπολογιστή σας, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης της αίτησής σας μετά τη συμπλήρωσή της.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΤΗΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΕ!
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μεταδεδομένα
Γενικές πληροφορίες
Το παρόν έντυπο αίτησης αποτελείται από τις ακόλουθες κύριες ενότητες:
- Πλαίσιο: σε αυτή την ενότητα ζητούνται γενικές πληροφορίες για τον τύπο της πρότασης σχεδίου που υποβάλετε καθώς και για την Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία, η οποία θα παραλάβει, αξιολογήσει και επιλέξει την πρότασή σας.
- Συμμετέχων οργανισμός/Συμμετέχοντες οργανισμοί: σε αυτή την ενότητα ζητούνται πληροφορίες για τον οργανισμό που υποβάλλει την αίτηση καθώς και για κάθε άλλο οργανισμό που συμμετέχει στο σχέδιο ως εταίρος, εάν συντρέχει η περίπτωση αυτή.
- Περιγραφή του σχεδίου: σε αυτή την ενότητα ζητούνται πληροφορίες για όλα τα στάδια του σχεδίου: προετοιμασία, υλοποίηση κύριων δραστηριοτήτων (δηλ. δραστηριότητες κινητικότητας) και δραστηριότητες μετά τη λήξη της κινητικότητας.
- Προϋπολογισμός: σε αυτή την ενότητα ζητούνται πληροφορίες αναφορικά με το ύψος της αιτούμενης επιχορήγησης.
- Κατάλογος Ελέγχου/Δήλωση για την Προστασία Δεδομένων/Υπεύθυνη Δήλωση: σε αυτές τις ενότητες παρέχονται σημαντικές πληροφορίες προς τους αιτούντες αναφορικά με τους όρους που διέπουν την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης.
- Παραρτήματα: στην ενότητα αυτή, ο αιτών  πρέπει να επισυνάψει επιπλέον έγγραφα που είναι υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της αίτησης.
- Υποβολή: στην ενότητα αυτή ο αιτών μπορεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν και να πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την συμπλήρωση του παρόντος εντύπου αίτησης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις Οδηγίες Υποβολής Ηλεκτρονικών Εντύπων Αιτήσεων.
Πλαίσιο
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων (ηη-μμ-εεεε ωω:λλ:δδ - Βρυξέλλες, Ώρα Βρυξελλών)
Στοιχεία Σχεδίου
Τίτλος Σχεδίου
Ακρωνύμιο Σχεδίου
Ημερομηνία Έναρξης Σχεδίου (ηη-μμ-εεεε)
Συνολική Διάρκεια Σχεδίου (Μήνες)
Ημερομηνία Λήξης Σχεδίου (ηη-μμ-εεεε)
Πλήρης Επωνυμία Αιτούντος Οργανισμού (σε λατινικούς χαρακτήρες)
Μοναδικός Κωδικός Αίτησης
Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία του Αιτούντος Οργανισμού
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Εθνικές Μονάδες/Εθνικές Υπηρεσίες που υλοποιούν το Πρόγραμμα Erasmus+, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
Συμμετέχων οργανισμός/Συμμετέχοντες οργανισμοί
Αιτών Οργανισμός
Το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης δεν μπορεί να συνδεθεί με την υπηρεσία URF/PDM. Παρακαλούμε ελέγξτε αν η σύνδεση σας στο διαδίκτυο λειτουργεί κανονικά.
Ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) δεν βρέθηκε ή έχει ακυρωθεί.
Η υπηρεσία URF/PDM δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Η υπηρεσία URF/PDM δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Η υπηρεσία URF/PDM δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Αδύνατη η ανάκτηση δεδομένων από την υπηρεσία URF/PDM. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Το πεδίο του Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) πρέπει να συμπληρωθεί.
Ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) αντικαταστάθηκε από τον παρακάτω αριθμό PIC:
Ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) που καταχωρήθηκε για συγκεκριμένο συμμετέχοντα οργανισμό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο συμμετέχοντα οργανισμό.
Απαιτείται επικύρωση του Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC). Παρακαλούμε πιέστε το κουμπί "Έλεγχος Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC)".
Τα στοιχεία που αφορούν το προφίλ του οργανισμού πρέπει να καταχωρηθούν στην υπηρεσία URF/PDM. Αφού ενημερώσετε τα σχετικά στοιχεία στην υπηρεσία URF/PDM,  παρακαλούμε προβείτε στην εκ νέου επικύρωση τους πιέζοντας το κουμπί "Έλεγχος Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC)".
Ο αιτών οργανισμός που επιλέξατε δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες χώρες προέλευσης των οργανισμών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης.
Ο συμμετέχων οργανισμός που επιλέξατε δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες χώρες προέλευσης των συμμετεχόντων οργανισμών.
Προφίλ
Ο οργανισμός σας είναι: δημόσιος φορέας που δραστηριοποιείται σε περιφερειακό/εθνικό επίπεδο, ένωση περιφερειών, Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας ή κερδοσκοπικός οργανισμός με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης;
Πιστοποίηση
Σας έχει απονεμηθεί οποιαδήποτε πιστοποίηση πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης;
Τύπος Πιστοποίησης
Κωδικός Αριθμός Πιστοποίησης
Προφίλ και Εμπειρία
Παρακαλείσθε να παρουσιάσετε εν συντομία τον οργανισμό σας.
Παρακαλούμε παραθέστε συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας αίτησης δραστηριότητες που έχει πραγματοποιήσει ο οργανισμός σας καθώς και όποια συναφή εμπειρία διαθέτει.
Ποιες είναι οι δεξιότητες και η εξειδίκευση που διαθέτουν άτομα ή προσωπικό με βασικό ρόλο στην παρούσα αίτηση;
Έχετε υποβάλει αίτηση επιχορήγησης ή έχετε λάβει επιχορήγηση στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος σε χρονικό διάστημα 12 μηνών πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης;
Παρακαλούμε προσδιορίστε:
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκης Ένωσης
Έτος
Μοναδικός Αριθμός Σχεδίου ή Αριθμός Σύμβασης
Ονοματεπώνυμο Αιτούντος/Δικαιούχου
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Σε περίπτωση που η διεύθυνση είναι διαφορετική από τη διεύθυνση του οργανισμού, παρακαλούμε επιλέξτε αυτό το τετράγωνο.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Σε περίπτωση που η διεύθυνση είναι διαφορετική από τη διεύθυνση του οργανισμού, παρακαλούμε επιλέξτε αυτό το τετράγωνο.
Οργανισμός Εταίρος
Το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης δεν μπορεί να συνδεθεί με την υπηρεσία URF/PDM. Παρακαλούμε ελέγξτε αν η σύνδεση σας στο διαδίκτυο λειτουργεί κανονικά.
Ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) δεν βρέθηκε ή έχει ακυρωθεί.
Η υπηρεσία URF/PDM δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Η υπηρεσία URF/PDM δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Η υπηρεσία URF/PDM δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Αδύνατη η ανάκτηση δεδομένων από την υπηρεσία URF/PDM. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Το πεδίο του Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) πρέπει να συμπληρωθεί.
Ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) αντικαταστάθηκε από τον παρακάτω αριθμό PIC:
Ο Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC) που καταχωρήθηκε για συγκεκριμένο συμμετέχοντα οργανισμό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο συμμετέχοντα οργανισμό.
Απαιτείται επικύρωση του Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC). Παρακαλούμε πιέστε το κουμπί "Έλεγχος Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC)".
Τα στοιχεία που αφορούν το προφίλ του οργανισμού πρέπει να καταχωρηθούν στην υπηρεσία URF/PDM. Αφού ενημερώσετε τα σχετικά στοιχεία στην υπηρεσία URF/PDM,  παρακαλούμε προβείτε στην εκ νέου επικύρωση τους πιέζοντας το κουμπί "Έλεγχος Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC)".
Ο αιτών οργανισμός που επιλέξατε δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες χώρες προέλευσης των οργανισμών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης.
Ο συμμετέχων οργανισμός που επιλέξατε δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες χώρες προέλευσης των συμμετεχόντων οργανισμών.
Προφίλ
Πιστοποίηση
Έχει απονεμηθεί στον οργανισμό σας οιαδήποτε πιστοποίηση πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης;
Τύπος Πιστοποίησης
Κωδικός Αριθμός Πιστοποίησης
Προφίλ και Εμπειρία
Παρουσιάστε εν συντομία τον οργανισμό εταίρο.
Παρακαλούμε παραθέστε συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας αίτησης δραστηριότητες που έχει πραγματοποιήσει ο οργανισμός καθώς και όποια  συναφή εμπειρία διαθέτει.
Ποιες είναι οι δεξιότητες και η εξειδίκευση που διαθέτουν άτομα ή προσωπικό με βασικό ρόλο στην παρούσα αίτηση;
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Σε περίπτωση που η διεύθυνση είναι διαφορετική από τη διεύθυνση του οργανισμού, παρακαλούμε επιλέξτε αυτό το τετράγωνο.
Περιγραφή του Σχεδίου
Για ποιους λόγους επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε το παρόν σχέδιο; Ποιοι είναι οι στόχοι του σχεδίου; Ποια θέματα και ποιες ανάγκες επιδιώκετε να αντιμετωπίσετε μέσω αυτού του σχεδίου;
Με ποια κριτήρια επιλέξατε τους εταίρους που συμμετέχουν στο σχέδιό σας; Προσδιορίστε την εμπειρία και τις δεξιότητες που θα συνεισφέρουν στο σχέδιο.
Ποια είναι τα πλέον συναφή θέματα του σχεδίου σας;
Προφίλ συμμετεχόντων
Παρακαλούμε περιγράψτε το προφίλ και τις ανάγκες των συμμετεχόντων και περιγράψτε τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε ή πρόκειται να γίνει η επιλογή τους.
Παρακαλούμε παραθέστε στη συνέχεια γενικές πληροφορίες αναφορικά με την ηλικία των συμμετεχόντων και περιγράψτε με ποιο τρόπο θα διασφαλισθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στις κύριες δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του σχεδίου σας.
Συμμετέχοντες με Λιγότερες Ευκαιρίες
Συμμετέχουν στο σχέδιό σας άτομα που αντιμετωπίζουν καταστάσεις, οι οποίες καθιστούν δυσκολότερη τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες;
Πόσοι συμμετέχοντες (επί του συνόλου των συμμετεχόντων) εκτιμάτε ότι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία;
Τι είδους καταστάσεις αντιμετωπίζουν οι εν λόγω συμμετέχοντες;
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ποιες ικανότητες (π.χ. γνώσεις, δεξιότητες και αντιλήψεις/συμπεριφορές) θα αποκτήσουν/βελτιώσουν οι συμμετέχοντες μέσω του σχεδίου σας;
Το Πρόγραμμα Erasmus + προωθεί τη χρήση εργαλείων/πιστοποιητικών, όπως το Europass, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) και το πιστοποιητικό Youthpass με στόχο την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτούν οι συμμετέχοντες μέσω της διεθνικής κινητικότητας. Αξιοποιούνται τέτοιου είδους ευρωπαϊκά εργαλεία/πιστοποιητικά από το σχέδιό σας; Εάν ναι, παρακαλούμε προσδιορίστε.
Πρόκειται να αξιοποιήσετε εργαλεία/πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται στη χώρα σας; Εάν ναι, παρακαλούμε προσδιορίστε.
Με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσετε τα ευρωπαϊκά εργαλεία/πιστοποιητικά ή τα εργαλεία/πιστοποιητικά που εφαρμόζονται στη χώρα σας και τα οποία επιλέξατε στο πλαίσιο του σχεδίου σας;
Προετοιμασία
Παρακαλούμε περιγράψτε τι θα περιλαμβάνει η προετοιμασία που θα υλοποιηθεί από τον οργανισμό σας και τους εταίρους σας, εάν ισχύει, πριν από τις κύριες δραστηριότητες.
Πρακτικές Διευθετήσεις
Πώς θα χειριστείτε τα πρακτικά θέματα και τα θέματα οργανωτικής υποστήριξης που άπτονται του σχεδίου; (π.χ. μετακινήσεις, διαμονή, ασφάλιση, ασφάλεια και προστασία των συμμετεχόντων, έκδοση θεώρησης εισόδου (visa), κοινωνική ασφάλιση, υποδοχή και υποστήριξη υπό την αιγίδα μέντορα, προπαρασκευαστικές συναντήσεις με τους εταίρους κλπ.);
Διαχείριση Σχεδίου
Πώς θα χειριστείτε την ποιοτική και διοικητική διαχείριση του σχεδίου (π.χ. σύναψη συμφωνιών με εταίρους, σύναψη συμφωνιών μάθησης με συμμετέχοντες κλπ.);
Προετοιμασία Συμμετεχόντων
Τι είδους προετοιμασία θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες; (π.χ. προετοιμασία στοχευμένη στo αντικείμενο εργασιών, διαπολιτισμική, γλωσσική προετοιμασία, πρόληψη κινδύνου κλπ.). Ποιος θα παρέχει αυτές τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες;
Κύριες Δραστηριότητες
Ποια είναι τα βασικά στοιχεία των κύριων δραστηριοτήτων που προγραμματίζετε να διοργανώσετε; Σας υπενθυμίζουμε ότι για κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να αναφέρετε λεπτομερώς τις ακόλουθες πληροφορίες, κατ’ ελάχιστον, στο σύνολό τους: είδος δραστηριότητας, τόπος διεξαγωγής της δραστηριότητας, προγραμματισμένες ημερομηνίες, μέθοδοι εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν, εμπλεκόμενες χώρες και ρόλος του εκάστοτε εταίρου στη δραστηριότητα.
Με ποιο τρόπο θα διασφαλίσετε τη συνεργασία και την επικοινωνία με τους εταίρους που συμμετέχουν στο σχέδιό σας καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, εάν ισχύει;
Ποιος είναι ο ρόλος του κάθε εταίρου στις δραστηριότητες; Με ποιο τρόπο θα διασφαλίσετε τη συνεργασία και την επικοινωνία με τους εταίρους που συμμετέχουν στο σχέδιό σας καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς; Πώς θα διασφαλίσετε την παρακολούθηση των συμμετεχόντων κατά τη τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις/οργανισμούς για πρακτική άσκηση ή κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης; Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος εργασίας των συμμετεχόντων και της προόδου που σημειώνουν;
Λεπτομερής περιγραφή Δραστηριοτήτων
Παρακαλούμε παραθέστε τις διάφορες δραστηριότητες κινητικότητας που επιθυμείτε να υλοποιήσετε στο πλαίσιο του σχεδίου σας.
Αρ. Δραστηριότητας
Τύπος Δραστηριότητας
Αρ. Συμμετεχόντων
Συμμετέχοντες με Ειδικές Ανάγκες (επί του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων)
Συμμετέχοντες με Λιγότερες Ευκαιρίες (επί του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων)
Συνοδοί (επί του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων)
Η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι μακράς διάρκειας;
Αρ. Ροής
Χώρα Προέλευσης
Χώρα Προορισμού
Διάρκεια (μήνες)
Διάρκεια (ημέρες)
Αρ. Συμμετεχόντων
Σύνολο
Παρακαλούμε επισυνάψτε το χρονοδιάγραμμα της δραστηριότητας στην ενότητα «Παραρτήματα» του παρόντος εντύπου αίτησης.
Συνοπτική Παρουσίαση Δραστηριοτήτων και Συμμετεχόντων
Τύπος Δραστηριότητας
Αρ. Δραστηριοτήτων
Αρ. Συμμετεχόντων
Σύνολο
Δραστηριότητες μετά τη λήξη της κινητικότητας
Παρακαλούμε περιγράψτε τα επόμενα βήματα που θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη των κύριων δραστηριοτήτων σας.
Αντίκτυπος
Ποιο είναι ο αναμενόμενος αντίκτυπος του σχεδίου για τους συμμετέχοντες, τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τις ομάδες-στόχο;
Ποιος είναι ο αντίκτυπος που επιθυμείτε να επιτευχθεί μέσω του σχεδίου σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή/και διεθνές;
Διάδοση αποτελεσμάτων σχεδίου
Με ποιες δραστηριότητες θα διαδώσετε τα αποτελέσματα του σχεδίου σας εκτός του οργανισμού και των εταίρων σας; Σε ποιες ομάδες-στόχους θα απευθύνονται οι δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων;
Αξιολόγηση
Με ποιες δραστηριότητες θα αξιολογήσετε εάν και κατά πόσο επετεύχθησαν οι επιδιωκόμενοι στόχοι και τα αποτελέσματα του σχεδίου σας;
Προϋπολογισμός
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους κανόνες χρηματοδότησης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Οδηγό Προγράμματος. Σημειώνεται ότι όλα τα ποσά θα πρέπει να αναγράφονται σε ευρώ.
Δαπάνες Ταξιδίου
Αρ. Δραστηριότητας
Τύπος Δραστηριότητας
Αρ. Ροής
Χώρα Προέλευσης
Χώρα Προορισμού
Χιλιομετρική Απόσταση
Αρ. Συμμετεχόντων
Επιχορήγηση Δαπανών Ταξιδίου ανά Συμμετέχοντα
Σύνολο αιτούμενης επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου
Σύνολο
Επιχορήγηση για την Κάλυψη Ατομικών Εξόδων
Αρ. Δραστηριότητας
Τύπος Δραστηριότητας
Αρ. Ροής
Χώρα Προορισμού
Διάρκεια (ημέρες)
Αρ. Συμμετεχόντων
Επιχορήγηση ανά Συμμετέχοντα
Σύνολο Αιτούμενης Επιχορήγησης
Σύνολο
Επιχορήγηση για την Κάλυψη Οργανωτικών Δαπανών
Αρ. Δραστηριότητας
Τύπος Δραστηριότητας
Αρ. Ροής
Χώρα Προορισμού
Διάρκεια (ημέρες)
Αρ. Συμμετεχόντων
Επιχορήγηση ανά Συμμετέχοντα/Ημέρα
Σύνολο Αιτούμενης Επιχορήγησης
Σύνολο
Γλωσσική Υποστήριξη
Παρέχεται υποστήριξη για τη γλωσσική προετοιμασία όσων συμμετέχουν σε δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS), διάρκειας από 2 έως 12 μήνες. Ωστόσο, όλοι οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS), οι οποίοι χρησιμοποιούν ως ξένη γλώσσα μια από τις γλώσσες της Ομάδας 1 (βλ. πίνακα κατωτέρω) στο πλαίσιο δραστηριοτήτων κινητικότητας διάρκειας 2 έως 12 μηνών θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαδικτυακή (online) γλωσσική αξιολόγηση.
Ομάδα Ξένων Γλωσσών
Αρ. Συμμετεχόντων που θα υποβληθούν σε διαδικτυακή (online) αξιολόγηση στην ξένη γλώσσα
Αρ. Συμμετεχόντων που θα πραγματοποιήσουν γλωσσική προετοιμασία
Επιχορήγηση ανά Συμμετέχοντα
Σύνολο Αιτούμενης Επιχορήγησης
Σύνολο
Σύνολο
Σημειώνεται ότι μέσω της διαδικτυακής (online) υπηρεσίας γλωσσικής υποστήριξης της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής προγραμματίζεται η παροχή  γλωσσικής υποστήριξης για τις γλώσσες της Ομάδας 1 με τη μορφή αξιολόγησης γνώσεων στην ξένη γλώσσα καθώς και μαθημάτων  ξένων γλωσσών.Όταν η υπηρεσία καταστεί διαθέσιμη, θα παρέχεται γλωσσική υποστήριξη μέσω της πρόσβασης σε διαδικτυακή (online) αξιολόγηση των γνώσεων στην ξένη γλώσσα και σε διαδικτυακά (online) μαθήματα ξένων γλωσσών αντί για επιχορήγηση για τις γλώσσες αυτές. Η υποστήριξη της γλωσσικής προετοιμασίας για τις γλώσσες της Ομάδας 2 θα διασφαλισθεί μέσω επιχορηγήσεων, οι οποίες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για διάφορες μορφές γλωσσικής προετοιμασίας (π.χ. μαθήματα ξένων γλωσσών με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, αυτόνομη μάθηση). Η γλωσσική προετοιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή κατά τη διάρκεια της κινητικότητας.
Επιχορήγηση για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Αρ. Δραστηριότητας
Τύπος Δραστηριότητας
Αρ. Συμμετεχόντων με Ειδικές Ανάγκες
Περιγραφή Δαπανών
Σύνολο Αιτούμενης Επιχορήγησης
Σύνολο
Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατ΄εξαίρεση
Αρ. Δραστηριότητας
Τύπος Δραστηριότητας
Αρ. Συμμετεχόντων
Περιγραφή Δαπανών
Σύνολο Αιτούμενης Επιχορήγησης
Σύνολο
Παρακαλούμε παραθέστε τυχόν σχόλια αναφορικά με τον δηλωθέντα προϋπολογισμό.
Τα ποσά επιχορήγησης που ισχύουν για την Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία της χώρας σας δεν είναι διαθέσιμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εθνική  / Εθνική Υπηρεσία της χώρας σας για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με αυτό το πρόβλημα. Μετά την ανακοίνωση των ποσών επιχορήγησης από την Εθνική / Εθνική Υπηρεσία, παρακαλούμε επιβεβαιώστε εκ νέου τα σχετικά στοιχεία, πιέζοντας το κουμπί "Επικύρωση".
Βάσει των παραμέτρων που έχετε εισαγάγει, δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός της επιχορήγησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία της χώρας σας για πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση της ορθής δέσμης παραμέτρων. Αφού διορθώσετε τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν στο έντυπο αίτησης, παρακαλούμε επιβεβαιώστε εκ νέου τα σχετικά στοιχεία, πιέζοντας το κουμπί "Επικύρωση".
Τα ποσά αποζημίωσης που διατίθενται από την Εθνική / Εθνική Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμα επί του παρόντος λόγω εσωτερικού σφάλματος. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα πιέζοντας το κουμπί "Επιβεβαίωση". Σε περίπτωση που τα ποσά αποζημίωσης που διατίθενται από την Εθνική  / Εθνική Υπηρεσία εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το πρόβλημα.
Τα ποσά αποζημίωσης που ισχύουν για την Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμα επί του παρόντος. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα πιέζοντας το κουμπί "Επιβεβαίωση". Σε περίπτωση που τα ποσά αποζημίωσης που διατίθενται μέσω της σχετικής υπηρεσίας της Εθνικής Μονάδας / Εθνικής Υπηρεσίας εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το πρόβλημα.
Αδύνατη πρόσβαση στα ποσά της Εθνικής Μονάδας / Εθνικής Υπηρεσίας. Παρακαλούμε ελέγξτε  τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά πιέζοντας το κουμπί "Επικύρωση". Σε περίπτωση που τα ποσά αποζημίωσης που διατίθενται μέσω της σχετικής υπηρεσίας της Εθνικής Μονάδας / Εθνικής Υπηρεσίας εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το πρόβλημα.
Αδύνατη ανάκτηση των πληροφοριών για τα ποσά επιχορήγησης. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα πιέζοντας το κουμπί "Επικύρωση" ή επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία της χώρας σας για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με αυτό το πρόβλημα.
Τεχνικές Λεπτομέρειες
Περίληψη σχεδίου
Παρακαλούμε περιγράψτε συνοπτικά το σχέδιό σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι η παράγραφος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό της [ή εν μέρει] σε εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εκτελεστικής Υπηρεσίας ή των Εθνικών Μονάδων / Εθνικών Υπηρεσιών. Παράλληλα, το εν λόγω υλικό θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση της πλατφόρμας διάδοσης του Προγράμματος Erasmus+.
Παρακαλούμε να είστε σαφείς και περιεκτικοί και να αναφέρετε κατ' ελάχιστον τις εξής πληροφορίες: πλαίσιο/ιστορικό σχεδίου, στόχοι σχεδίου, αριθμός και προφίλ συμμετεχόντων, περιγραφή δραστηριοτήτων, μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του σχεδίου, σύντομη περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου και τέλος, πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη.
Παρακαλούμε παραθέστε μετάφραση στα αγγλικά.
Συνοπτικός κατάλογος συμμετεχόντων οργανισμών
Επωνυμία Οργανισμού
Χώρα Οργανισμού
Τύπος Οργανισμού
Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών
Περίληψη Προϋπολογισμού
Άθροισμα προηγούμενων ενοτήτων που συνιστά το σύνολο της αιτούμενης επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας αίτησης.
Αρ. Δραστηριότητας
Τύπος Δραστηριότητας
Δαπάνες Ταξιδίου
Επιχορήγηση για την Κάλυψη Ατομικών Εξόδων
Επιχορήγηση για την Κάλυψη Οργανωτικών Δαπανών
Επιχορήγηση για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατ΄εξαίρεση
Σύνολο
Σύνολο
Γλωσσική Υποστήριξη
Συνολικό Ποσό Επιχορήγησης Σχεδίου
Υπολογισθείσα Επιχορήγηση
Αιτούμενη Επιχορήγηση
Κατάλογος Ελέγχου
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό Προγράμματος, πριν προβείτε στην υποβολή της προς την Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία. Επίσης, παρακαλούμε ελέγξτε ότι:
έχετε χρησιμοποιήσει το επίσημο έντυπο αίτησης για τη Βασική Δράση 1.
έχετε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία στο έντυπο αίτησης.
η αίτηση υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία της χώρας όπου εδρεύει ο οργανισμός σας.
η αίτηση έχει συμπληρωθεί σε μια από τις επίσημες γλώσσες των χωρών του Προγράμματος Erasmus+.
έχουν επισυναφθεί όλα τα σχετικά έγγραφα:
η Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο που αναφέρεται στην αίτηση.
οι εξουσιοδοτήσεις του κάθε εταίρου προς τον αιτούντα υπογεγραμμένες από τους αντισυμβαλλόμενους.
Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων
όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν αναρτήσει στην δικτυακή πύλη  συμμετεχόντων (Participants' Portal) όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν το νομικό καθεστώς τους (για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ενότητα «Κριτήρια Επιλογής», Μέρος Γ του Οδηγού Προγράμματος).
για επιχορηγήσεις άνω των 60.000 ΕΥΡΩ, έχετε αναρτήσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν την χρηματοοικονομική σας επάρκεια στην δικτυακή πύλη συμμετεχόντων (Participants' Portal) (για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ενότητα «Κριτήρια Επιλογής», Μέρος Γ του Οδηγού Προγράμματος). Δεν ισχύει για δημόσιους φορείς ή διεθνείς οργανισμούς.
η αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που δημοσιεύεται στον Οδηγό Προγράμματος.
έχετε αποθηκεύσει ή εκτυπώσει αντίγραφο της συμπληρωμένης αίτησής σας για το αρχείο σας.
Δήλωση για την Προστασία Δεδομένων
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το έντυπο αίτησης θα αποτελέσει αντικείμενο ηλεκτρονικής επεξεργασίας. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Βιογραφικό Σημείωμα κλπ.), που περιέχονται στο παρόν έντυπο θα τεθούν υπό επεξεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους Οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητείται να παρασχεθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται:
- Αιτήσεις επιχορήγησης: αξιολόγηση της αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
- Αιτήσεις πιστοποίησης: αξιολόγηση της αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
- Έντυπα Έκθεσης: στατιστική και χρηματοοικονομική (αν ισχύει) παρακολούθηση της πορείας των σχεδίων.
Για ακριβή περιγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, του σκοπού συλλογής αυτών και των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Ειδική Δήλωση για την Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής που συνοδεύει το παρόν έντυπο αίτησης.
Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν εγγράφου αιτήματος καθώς και να διορθώσετε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή. Για τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε στην Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία της χώρας σας. Έχετε το δικαίωμα προσφυγής, ανά πάσα στιγμή, στην εθνική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για θέματα που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σας ενημερώνουμε ότι για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να διαβιβασθούν σε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο της Ε.Ε., στην Επιτροπή Δημοσιονομικών Παρατυπιών ή/και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).
http://www.edps.europa.eu/
Υπεύθυνη Δήλωση
Να υπογραφεί από το άτομο που εκπροσωπεί νόμιμα ή είναι νομίμως εξουσιοδοτημένο να αναλαμβάνει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις εκ μέρους του αιτούντος Οργανισμού.
Ο/ Η κάτωθι υπογράφων / υπογράφουσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο αίτησης είναι, εξ’ όσων δύναμαι να γνωρίζω, ορθές. Με την παρούσα αίτηση υποβάλλω αίτημα επιχορήγησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην ενότητα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του παρόντος εντύπου αίτησης.
Δηλώνω ότι:
- Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι, εξ' όσον δύναμαι να γνωρίζω, ορθές.
- Για σχέδια στον τομέα της νεολαίας, όσοι συμμετέχουν στις σχετικές δραστηριότητες εμπίπτουν στα όρια ηλικίας που καθορίζονται απο το Πρόγραμμα.
- Ο οργανισμός τον οποίο νόμιμα εκπροσωπώ διαθέτει τη δέουσα νομική και δικαιοπρακτική ικανότητα προκειμένου να συμμετάσχει στην αυτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.
ΕΙΤΕ
Ο οργανισμός τον οποίο νόμιμα εκπροσωπώ διαθέτει τη χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκεια και ικανότητα να φέρει εις πέρας την προτεινόμενη δράση ή το πρόγραμμα εργασίας.
'Η
Ο οργανισμός τον οποίο νόμιμα εκπροσωπώ θεωρείται «δημόσιος φορέας», κατά τα οριζόμενα στην αυτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με το καθεστώς του οργανισμού μπορούν να υποβληθούν εάν ζητηθούν. Συγκεκριμένα ο οργανισμός:
παρέχει ευκαιρίες μάθησης και
- Είτε (α) το 50% τουλάχιστον των ετησίων εσόδων του προήλθε από δημόσιους πόρους κατά τα τελευταία δύο έτη,
- ή (β) εποπτεύεται από δημόσιους φορείς ή εκπροσώπους αυτών.
Ο οργανισμός τον οποίο εκπροσωπώ με έχει νομίμως εξουσιοδοτήσει για την υπογραφή εκ μέρους του των συμβάσεων επιχορήγησης.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι (σε περίπτωση που το ποσό της επιχορήγησης υπερβαίνει τα 60.000 €):
Ο οργανισμός τον οποίο νομίμως εκπροσωπώ:
- δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή  πτωχευτικό συμβιβασμό ή δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβισβασμό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
- δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου, σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή,
- δεν έχει κριθεί ένοχος για σοβαρό επαγγελματικό ή πειθαρχικό παράπτωμα ή αδίκημα που αποδεδειγμένως έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο το οποίο μπορεί να τεκμηριώσει η Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία,
- έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή/και την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου έχει την έδρα του ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία θα εκτελεστεί η συμφωνία επιχορήγησης,
- δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οργανισμού απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για δωροδοκία, απάτη, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή σε άλλες παράνομες δραστηριότητες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
- δεν του έχουν επιβληθεί διοικητικές ή πειθαρχικές κυρώσεις όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 96 (1) του Δημοσιονομικού Κανονισμού  (Κανονισμός Συμβουλίου 1605 / 2002 της 25/06/02 όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει).
Αποδέχομαι ότι:
O οργανισμός τον οποίο νομίμως εκπροσωπώ δεν θα λάβει επιχορήγηση εάν κατά τη διαδικασία απονομής επιχορήγησης, δεν ισχύει ή έπαυσε να ισχύει κάποια από τις ανωτέρω δηλώσεις που βεβαιώνονται υπεύθυνα ή/και στις ακόλουθες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οργανισμός :
- εμπλέκεται σε υπόθεση σύγκρουσης συμφερόντων (για οικογενειακούς, προσωπικούς ή πολιτικούς λόγους ή λόγω εθνικών, οικονομικών ή άλλων συμφερόντων κοινών με άλλο οργανισμό ή με άτομο, άμεσα ή έμμεσα, εμπλεκομένων στη διαδικασία απονομής της επιχορήγησης,
-έχει κριθεί ένοχος για παραποίηση πληροφοριών και στοιχείων τις οποίες κλήθηκε να παράσχει ή υποβάλλει  στην Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία ως προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιχορήγησης ή δεν παρείχε αυτές τις πληροφορίες.
Σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας αίτησης, η Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει το όνομα/ επωνυμία και τη διεύθυνση του οργανισμού αυτού, το αντικείμενο της επιχορήγησης καθώς και το ποσό και το ποσοστό της χρηματοδότησης.
Δεσμεύω:
- τον οργανισμό μου και τους λοιπούς οργανισμούς εταίρους, προκειμένου να συμμετάσχουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης που θα διεξαχθούν από τις Εθνικές Μονάδες / Εθνικές Υπηρεσίες, την Εκτελεστική Υπηρεσία ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να απαιτηθεί και η συμμετοχή μεμονωμένων ατόμων.
Αναγνωρίζω ότι είναι δυνάτον να επιβληθούν διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις στον οργανισμό που εκπροσωπώ σε περίπτωση που αυτός κριθεί ένοχος για παραποίηση πληροφοριών και στοιχείων ή σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει  εκπληρώσει ή παρέβη σοβαρές συμβατικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από προηγούμενη σύμβαση ή διαδικασία επιχορήγησης.
Τόπος:
Ημερομηνία (ηη-μμ-εεεε):
Επωνυμία Αιτούντος Οργανισμού:
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:
Υπογραφή:
ΑΔΤ υπογράφοντα/ υπογράφουσας:
Σφραγίδα Αιτούντος Οργανισμού:
Παραρτήματα
Αδύνατη επισύναψη αρχείου. Υποστηρίζονται μόνο αρχεία σε μορφή:
Αδύνατη επισύναψη αρχείου. Υποστηρίζονται μόνο αρχεία σε μορφή:
Δεν είναι δυνατή η επισύναψη κενών αρχείων.
Το αρχείο αυτό είναι ήδη ανοικτό ή χρησιμοποιείται από άλλη εφαρμογή.
Προσθέστε
Αφαίρεση
Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο να επισυνάψετε στη συνέχεια όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην ενότητα "Κατάλογος Ελέγχου", προκειμένου να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας.
Όνομα Αρχείου
Μέγεθος Αρχείου (kB)
Συνολικό μέγεθος αρχείων
Υποβολή
Παρακαλούμε προχωρήστε στην επικύρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας πριν την υποβάλετε ηλεκτρονικά. Σημειώνεται ότι μόνο η τελική εκδοχή της αίτησης σας πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά.
OK
Εκτός χρόνου
Σφάλμα
Άγνωστο
Το έντυπο δεν έχει υποβληθεί ακόμα
Ηλεκτρονική υποβολή
Η παρούσα αίτηση υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση τροποποιήθηκαν από την τελευταία προσπάθεια υποβολής.
Κατάσταση
Ηλεκτρονική Υποβολή
Επισυνάπτεται ηλεκτρονική αίτηση
Επιβεβαίωση Στοιχείων
Επικύρωση υποχρεωτικών πεδίων και κανόνων
Τυπική Διαδικασία Υποβολής
Hλεκτρονική υποβολή (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο)
Εναλλακτική Διαδικασία Υποβολής Αίτησης
Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας, έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία της χώρας σας αποκλειστικά σε διάστημα 2 ωρών από την εκπνοή της επίσημης προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση καθώς και τυχόν αρχεία που επιθυμείτε να επισυνάψετε. Θα πρέπει επίσης να επισυναφθεί στο μήνυμά σας η ειδοποίηση (snapshot) που εμφανίστηκε στην ενότητα «Περίληψη Υποβολής» με την πληροφορία ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ήταν αδύνατη. Η Εθνική Μονάδα / Εθνική Υπηρεσία της χώρας σας θα εξετάσει τα στοιχεία και θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν στη συνέχεια.
Περίληψη Υποβολής
Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει πρόσθετες πληροφορίες (αρχείο καταγραφής) για όλες τις προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν για την υποβολή της αίτησης. Τα εν λόγω στοιχεία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις Εθνικές Μονάδες σε περίπτωση πολλαπλών υποβολών αίτησης.
Αριθμός
Ώρα
Συμβάν
Μοναδικός Κωδικός Αίτησης:
Κατάσταση
* τοπική ώρα υπολογιστή, η οποία δεν θεωρείται ότι προέρχεται από επίσημο διακομιστή ώρας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή αξιώσεων για έγκαιρη υποβολή της αίτησης
Εκτύπωση αίτησης
Εκτυπώστε όλη την αίτηση
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