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2009 Teklif Çağrısı
� Teklifler:

� Hibesi 1.000.000 € ve üzeri olanlar en fazla % 10 
artırabilecek;

� Hibesi 500.000 ila 1.000.000 € arası olanlar en fazla % 15 
artırabilecek;

� Hibesi 100.000 ila 500.000 € arası olanlar en fazla % 20 
artırabilecek;

� Hibesi 100.000 € aşağısı olanlar en fazla iki katı talepte 
bulunabilecekler



Devam...
� Öğrenci hibelerin geri alınması:

� Öğrencilerin derslerine girmediği ve kendilerine ait 
sorumluluklarını yerine getirmeyenlere % 20 
ödenmeyecek – bu bir deneme yılı!!!

� Her türlü sorumluluklarını yerine getirip yine de 
başarısız olanlara hibeleri tam ödenecek

� Bu yıl deneme yılı olacak ve durum önümüzdeki yıl 
tekrar değerlendirilecek – gerekirse başarısız olanların 
durumu tekrar değerlendirilecek

� Bu uygulama hem öğrenim hem de staj için geçerli 
olacak



Staj hareketliliği
� Hibeler % 11’den % 6 veya % 7’ye düşürülecek

� Bu süre içinde değişik aktivitelerle üniversitelerin staj 
hareketliliğini daha profesyonelce yapmalarının 
yolları araştırılacak ve çeşitli platformlarda 
(çalıştaylar, toplantılar vs.) bu hususlar paydaşlarca 
değerlendirilecek

� Staj hareketliliği daha profesyonelce yürütülmesi 
hususunda mesafe katedildiği intibaı oluştuğunda 
hibe oranı yeniden artırılacak – 3 ila 5 yıl içinde!



Teklif Çağrısı
� Kasım ayı içinde yayımlanacak

� Tüm teklif çağrısı şartları orada açıklanmış olacak

� Uygulama Elkitabı ilkeleri de oradan alınıyor

� Tüm uygulamalarınızı bu çerçevede yapmanız 
gerekiyor



Güncel Bilgiler
� 27 Ekim 2008: IP Yaygınlaştırma Toplantısı
� 28 Ekim 2008: Bütçe Uygulamaları Toplantısı –

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanları ve Erasmus 
Koordinatörleri davetli... 
� Gelirler İdaresi Başkanlığı
� Muhasebat Genel Müdürlüğü
� Ulusal Ajans

� 18 Kasım 2008: Kültürlerarası Diyalog Toplantısı
� Önümüzdeki yıl: Innovative & Creativity
� 3 Kasım 2008: EUC Başvuru toplantısı (Ankara)



Büyükelçilik Kokteylleri
� Ankara:

� Almanya – gelenkselleşti

� Finlandiya – 1 kez

� Fransa – 1 kez

� Hollanda – 18 Kasım 2008 !!!

� İstanbul????



Denetim ve İzleme
� Yerinde Ziyaretler

� “On the spot” kontroller

� Masa başı kontoller


