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2018שינויים בקול הקורא 

לאומיות חדשותעדיפויות 

יש לבחור עדיפויות אחת בלבד

3במקום 2–מינימום חדש למספר המדינות החברות 

בינואר15בנובמבר או 15–תאריכים להתחלת הפרויקט 2ניתן לבחור בין 

ביטול ניידות במסגרת הפרויקטים

Exceptional costs-אלמנט חדש 

Affiliated entities-סוג חדש של שותף 



לניהול/ טיפים להגשה 

לא לשכוח את השותפים האירופים×

ל שאינן מוצדקות"אין לקיים נסיעות לחו×

המשך אינם נחשבים לקיימותפרויקטיהגשת ×

אין להסתמך רק על חיבור לאסטרטגיה  ×

מוסדית או לאומית

על הקונסורציום לכתוב את ההצעה

  יש להציג מיפוי בסיסי של המצב לפני הפרויקט והצורך

כולל  )עבודה תכנית , יעדים ותוצרים: תהיו ברורים

ומדדים להצלחה ולהערכה( השפעה וקיימות, הפצה

יש לחזות שינוי מוחשי בסוף הפרויקט

!לא רק כדי לזכות, מגישים כדי ליישם



שימו דגש על
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שימו דגש על
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שימו דגש על

הערכת איכות
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מיסוד הפרויקט



שימו דגש על

הערכת איכות

השפעה

Dissemination)הפצה  Vs. Exploitation)

מיסוד הפרויקט

LFM



Logical Framework Matrix

כלי עבודה

 על הפרויקטסקירה כללית נותן

 את הפרויקט ואת התקדמותוולהעריך לנטר, לתכנןמסייע

 התוצרים המתכוננים ואינדיקטורים להערכה והתקדמות  , יעדי הפרויקטכולל את

(ומדידיםSMARTעליהם להיות )

How indicators will be 

measured

Indicators of progressWider Objective

Assumptions & RisksHow indicators will be 

measured

Indicators of progressSpecific objective(s)

Assumptions & RisksHow indicators will be 

measured

Indicators of progressOutputs (tangible) & Outcomes 

(intangible)

Assumptions & RisksInputs

Activities



מבנה ההגשה

eFORM:

Part A: Identification of the applicant and other

organisations participating in the project

(administrative information)

Part B: Description of the project (general

information)

Part C: Specific information related to Capacity

Building in Higher Education Projects

+

Compulsory attachments: 

Detailed description of the project

Detailed Budget tables

Declaration of Honour & Mandates

(שעון בריסל12:00)2018בפברואר 8: תאריך הגשה



לא לשכוח

 הזכאות להגשהבקריטריוניהקונסורציום עומדים חברי

כל חלקי ה-eform for Joint Projectsמולאו

 נספחי החובה צורפו

 האזוריות/ עומד בעדיפויות הלאומיות הפרויקט

 המדינות הוצגה ובוססה2-רלוונטיות הפרויקט ל–פרויקט רב לאומי

LFMתוצרים מוחשיים ואינדיקטורים מדידים, כולל יעדים

 1: חבילות עבודה5הפרויקט כולל.Preparation, 2. Management, 3. Development, 

4. Quality Assurance and monitoring, 5. Dissemination and Exploitation of results



מסמכים חשובים

מדריך התכנית

 לפי אזוריםחלוקה תקציבית

עדיפויות לאומיות ואזוריות

 (יפורסם במהלך החודש2018של )טפסי ונספחי ההגשה הנחיות למילוי

eTutorialלכתיבת הצעה

Distance Calculator-לחישוב המרחקים

 כאןניתן למצוא את כל המסמכים הרלוונטיים

 פתיחתeformחדש למילוי והגשה

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/budget_allocation_per_regions-2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/priorities-published-for-2018-call-capacity-building-in-higher-education_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2017-instructions_for_applicants_v1.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-international-dimension-erasmus-plus_en
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/


ג"למלחיבור 

Internationalization 

Teaching 

& 

Learning

Employability

Teaching 

Technologies

Access Teacher 

Training

Student 

Involvement 

Gender 

Equality

Social 

Responsibility


