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2016 Teklif Çağrısı Yılı Erasmus+ Ana Eylem
2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar
Proje Başvuru Sonuçları
Son başvuru tarihi 31 Mart 2016 olan Erasmus+ Ana
Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar
(KA203)
kapsamındaki
proje
başvurularının
değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Ulusal Ajans’a
sunulan 52 adet başvurudan, 46 tanesi uygunluk
kontrolü
kriterlerini
karşılamış
ve
içerik
değerlendirmesine
tabi
tutulmuştur.
İçerik
değerlendirmesi en az iki bağımsız dış uzman
tarafından yapılmıştır. Başvurular aldıkları puana
göre sıralanmıştır. Bütçe kısıtlılığından dolayı
projelerin tamamının desteklenmesi mümkün
olamamıştır. Mevcut bütçeyle 12 adet başvuru kabul
edilirken (bkz. Ek 1), 2 başvuru yedek listede yer
almıştır (bkz. Ek 2). Proje sonuçlarına ilişkin
bildirimler, önümüzdeki günlerde başvuru sahibi
kurumlara iletilecektir. Proje başvurusu kabul edilen
kurumlar ile (duyurusu daha sonra yapılacak olan)
bir Proje Yönetimi Toplantısı yapılacaktır. Proje
başvurusu kabul edilen kurumlar, projelerinde yer
alan ortak kurum/kuruluşlara proje teklifine hibe
tahsis edildiğini bildirmekle yükümlüdür.
Ek 1: Kabul Listesi (Proje numarasına göre
sıralıdır).
Ek 2: Yedek Listesi (Puana göre sıralıdır).

Kaynak: Ulusal Ajans
AB Dil Forumu İçin Ön Başvurular Başladi
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından
Türkiye’nin 20 ilinde faaliyet gösteren AB Bilgi
Merkezleri koordinasyonunda, 12-14 Ekim 2016
tarihleri arasında, İzmir’de düzenlenecek olan AB Dil
Forumu
üniversite
öğrencilerine
yönelik
gerçekleştirilecektir. AB Bilgi Merkezleri’nin faaliyet
gösterdiği 20 ilde bulunan üniversitelerde okuyan
öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde
eğitim ve bilgi düzeyinin yanı sıra; dil ve dil
çalışmalarına
yönelik
ilgileri
göz
önünde

bulundurulacaktır. AB destekli “AB Bilgi Merkezleri
Ağı’nın
Desteklenmesi
Projesi’
kapsamında
gerçekleştirilecek olan üç günlük programda dil
temalı kaynaştırıcı etkinlikler ve akademik
tartışmaların yer alacağı oturumların yanı sıra TV
programcısı Mesut Yar’ın moderatörlüğünde bir de
Forum gerçekleştirilecektir.
Kaynak: İKV
Jean Monnet Burs Programı 2016-2017
Akademik Yılı Uygulamasının İptaline İlişkin
Açıklama
Jean Monnet Burs Programının 2016-2017 akademik
yılı uygulamasının iptali hakkında Programın
sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale
Birimi tarafından 5 Ağustos 2016 tarihinde yapılan
açıklamaya ek olarak aşağıdaki hususların kamuoyu
ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ülkemizin
içinden geçtiği olağanüstü koşullar ışığında Jean
Monnet Burs Programının yürütülmesi aşamasında
karşılaşılabilecek sorunlar, Programın uygulayıcı
tarafları olan Avrupa Birliği Bakanlığı ve Merkezi
Finans ve İhale Birimi tarafından detaylıca
değerlendirilmiştir.
Yapılan
değerlendirme
neticesinde, bursun en büyük hedef kitlesini
oluşturan kamu ve üniversite çalışanlarının
kurumları
tarafından
görevlendirilmelerinde
ülkemizin içinden geçmekte olduğu şartlar dikkate
alındığında sıkıntı yaşanabileceği, buna bağlı olarak
da programa katılımın düşük düzeyde kalabileceği
öngörülmüştür. Bu durum, Jean Monnet Burs
Programının hem uygulama kalitesini düşürecek hem
de programın amaçlarına ulaşılamaması sonucunu
doğuracaktır. Bu çerçevede, programa zarar
vermemek ve gelecek yıllarda da kesintisiz olarak
devamını temin etmek için Jean Monnet Burs
Programı 2016-2017 akademik yılı uygulamasının
iptal edilmesine karar verilmiştir. 2016-2017
akademik yılı için tahsis edilen kaynağın önümüzdeki
akademik yıla aktarılarak daha fazla kişinin burstan
faydalanması için çalışmalar devam etmektedir.
Kaynak: AB Bakanlığı

