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KA 201 Escolar general
 Almenys 3 institucions de 3 països del programa
(màxim 10)
Associacions
estratègiques

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

 Durada: entre 12 i 36 mesos
Estructura i
sol·licitants

 Presentació de sol·licituds: 21 de març de 201, 12:00h

KA 201 Escolar general
 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.

Possibles
institucions
sol·licitants:

 Fundacions.
 Organitzacions culturals.
 Etc.

KA 201 Escolar general

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

 Associació entre instituts de secundària que amb les
associacions de pares i mares desenvolupen un projecte sobre
democràcia i participació escolar per millorar l’organització, la
gestió i la implicació de la comunitat educativa.
 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.

KA 201 Escolar general
Finançament
 Sol·licita només el centre coordinador
Associacions
estratègiques

 El centre coordinador signarà el conveni econòmic i
rebrà els diners
 El centre coordinador haurà de distribuir els diners

Principis de
finançament

 Els centres associats signaran un conveni amb el
coordinador amb els acords de distribució que
prenguin
 Costos unitaris
 Demostrar les activitats, no l’elegibilitat dels costos
 Enfocament en la qualitat dels productes

KA 201 Escolar general
COSTOS ELEGIBLES
Gestió

MODE

FINANÇAMENT

Unitat

Coordinador
500 €/mes
Soci
250 €/mes

Reunions transnacionals

Unitat

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

Material intel·lectual

Esdeveniments multiplicadors
(conferències ...)

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

KA 201 Escolar general
Costos elegibles

Viatges

Ajudes individuals

Suport lingüístic

Model de
finançament

Unitat

Unitat

Unitat

Quantitats

Distàncies fins a 1.999 km
275 €/participant
Distàncies des de 2.000 km
360 €/participant
Depenent de:
Tipus de mobilitat/activitat
Estades curtes o de llarga durada
País on es desenvolupa l’activitat.
Taula C

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

Normes

Cal justificar la
necessitat
d’aquestes
activitats per
aconseguir els
resultats del
projecte
Només és
possible sol·licitar
aquest
finançament si
s’ha indicat a la
sol·licitud

KA2 Associacions estratègiques

KA 229 Només centres escolars

KA 229 Només centres escolars

Tipus de mobilitat: alumnat
Intercanvis de curta durada de grups d'alumnes: de 3 dies a 2 mesos
(viatges exclosos)
Trobades entre alumnes, sense límit d’edat,
que normalment
hauran
treballat
prèviament
en
línia,
en
les
quals
es treballa conjuntament en algun aspecte rellevant del projecte.
Van acompanyats.
Mobilitats de llarga durada (2 - 12 mesos)
L'objectiu és reforçar la cooperació entre els centres participants
en una mateixa associació. La mobilitat ha d'estar vinculada
als objectius de l‘associació i integrada en
el projecte: permet anàlisi/estudis a llarg termini …
Mínim 14 anys. No van acompanyats.
Mobilitat mixta de l'alumnat
Mobilitat física curta + virtual.

KA 229 Només centres escolars

Tipus de mobilitat: professorat
Short term joint staff training events
De 3 dies a 2 mesos (viatge exclòs)

Long-term teaching or training activity
De 2 a 12 mesos

KA 229 Només centres escolars

 Almenys 2 centres de 2 països del programa (màxim 6)
Associacions
estratègiques

 Sol·licitant: només centres escolars

 Durada: entre 12 i 24 mesos (amb justificació molt clara
podria ser fins 36 mesos)

Estructura i
sol·licitants

 Presentació de sol·licituds: 21 de març de 201, 12:00h

KA 229 Només centres escolars

Finançament
 Sol·licita només el centre coordinador
Associacions
estratègiques

 Cada centre signa un conveni financer amb la seva AN
(Agència Nacional) i rebrà els seus diners
 El centre coordinador serà el responsable del projecte
 Costos unitaris

Principis de
finançament

 Demostrar les activitats, no l’elegibilitat dels costos
 Enfocament en la mobilitat

KA 229 Només centres escolars

COSTOS ELEGIBLES

MODE

FINANÇAMENT
Coordinador

Unitat

500 €/mes

Màxim

Soci

2.750 €/mes

Gestió
250 €/mes
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

KA 229 Només centres escolars

Costos elegibles

Viatges

Ajudes individuals

Suport lingüístic

Model de
finançament

Unitat

Unitat

Unitat

Quantitats

Distàncies fins a 1.999 km
275 €/participant
Distàncies des de 2.000 km
360 €/participant
Depenent de:
Tipus de mobilitat/activitat
Estades curtes o de llarga durada
País on es desenvolupa l’activitat.
Taula C

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

Normes

Cal justificar la
necessitat
d’aquestes
activitats per
aconseguir els
resultats del
projecte
Només és
possible sol·licitar
aquest
finançament si
s’ha indicat a la
sol·licitud

Màxim 16.500€ per any per escola. Necessitats especials excloses.

KA 229 Només centres escolars
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