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Novas convocatorias extraordinarias 
do programa Erasmus+ 2020
asociacións estratéxicas KA2 



Para dar resposta ás circunstancias
provocadas pola pandemia COVID-19, a
Comisión Europea publicou dúas
convocatorias extraordinarias no marco do
programa Erasmus + 2020, destinando
preto de 100 millóns de euros a cada unha
destas chamadas para responder á
pandemia coronavirus



ASOCIACIÓNS ESTRATÉXICAS:
• Asociacións para a preparación para a educación dixital

(sectores: educación escolar, formación profesional e 
educación superior)

• Asociacións para a creatividade
(sectores: educación escolar e educación de persoas adultas)



PRAZO LÍMITE 
de presentación de SOLICITUDES:

29 OUTUBRO 2020



Acción descentralizada xestionadapolas
axencias nacionais Erasmus+ 
en España, o SEPIE:

• www.sepie.es
• (o formulario a data de 16 de setembro non está todavía publicado)



Información vinculada
u Publicación da Comisión Europea
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/coronavirus-response-extraordinary-
erasmus-calls-support-digital-education-readiness-and_es

u Nota de prensa
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2020/NdP_KA2_COVID.pdf

u Guía do Programa Erasmus+ 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus_programme_guide_2020_v3_es.pdf

u Corrigendum á Guía do Programa
http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2020/2nd-corrigendum-2020-pg-extract-covid_en.pdf



Obxectivos das convocatorias:
Asociacións para a Preparación para a Educación Dixital
(sectores de Educación Escolar, Formación Profesional e Educación 
Superior).

Os proxectos dotarán aos sistemas de educación e formación dos medios 
para facer fronte aos retos que presenta o recente e repentino cambio á 
aprendizaxe en línea e a distancia, incluido o apoio aos docentes para
desenvolver as competencias dixitais e a protección da natureza
inclusiva das oportunidades de aprendizaxe.



Obxectivos das convocatorias:
The goal is to	reinforce the ability of	education and	training	institutions to	
provide high quality,	inclusive	digital	education.	

The focus will be	on building capacity to	implement online,	blended and	
distance teaching and	learning;	to	develop digital	pedagogical
competences of	educators,	enabling them to	deliver high quality inclusive	
digital	education;	and	to	develop and/or use	high quality digital	content
such as	innovative online	resources and	tools.	



Obxectivos das convocatorias:
Asociaciones para a Creatividade
(sectores da Educación Escolar e a Educación de Personas Adultas).

Os proxectos involucrarán a organizacións nos ámbitos da educación 
formal, non formal e informal, xunto a sectores da cultura e a creación 
para estimular a conciencia europea e capacitar ás persoas das xeracións
actuais e futuras, independentemente da súa orixe social e cultural, para 
que sexan innovadores de éxito no seu entorno local. 



Obxectivos das convocatorias:
One of the goals is to equip young people and adults with the necessary
tools and competences needed to come up with creative and innovative
solutions to face unprecedented risks, and societal challenges as well as 
to unveil opportunities that can be sought in a critical context. 

This action aims to enhance skills development and competences that
reinforce creativity, as well as to boost quality, innovation and 
recognition of youth work that support the creative potential of youth, 
thus contributing to the recovery resilience of the cultural and creative
sectors. 



Características das convocatorias:

Prioridades das propostas



• Prácticas innovadoras na era dixital
Apoiarase a adopción de tecnoloxías dixitais e pedagoxías innovadoras e

abertas en educación, formación, xuventude e deporte con especial atención á
promoción da igualdade de xénero e á resolución de diferenzas no uso dos grupos
non representados.

O programa apoiará o uso dos marcos europeos sobre competencias dixitais
para educadores, cidadáns e organizacións, incluído o desenvolvemento e uso de
recursos educativos abertos, libros de texto abertos e software educativo de código
aberto e gratuíto.

Terán prioridade as accións que promovan métodos e ferramentas innovadoras
para o ensino, a formación, a aprendizaxe e a avaliación como motores de melloras
na aprendizaxe ao longo da vida.



• Prácticas innovadoras na era dixital

Priority will be	given to	actions that contribute to	building digital	
education readiness and	to	mitigating the impact of	the crisis	on
some of	the hardest-hit	sectors.	



• Desenvolvemento e inclusión de habilidades a 
través da creatividade e as artes

Priorizaranse as actividades educativas e a aprendizaxe ao longo da vida, a
aprendizaxe informal e non formal e o traballo xuvenil cun compoñente cultural e
creativo para axudar ás novas xeracións e profesionais a adquirir competencias,
como as dixitais, que reforcen a creatividade na educación; promover a calidade,
a innovación e o recoñecemento do traballo xuvenil que apoie o potencial
creativo dos mozos, contribuíndo así á resiliencia dos sectores culturais e
creativos.

Priorizaranse ás accións que fomenten á creación de emprego,
desenvolvemento sostible e inclusión social a través das artes, promovendo
enfoques innovadores de participación e diálogo intercultural que vinculen aos
interesados na educación, formación con organizacións dos sectores culturais e
creativos.



Actividades financiables
• As que fortalecen a cooperación e a creación de redes entre organizacións.

• Probas e, ou aplicación de prácticas innovadoras no campo da educación, da formación
e da mocidade.

• As que facilitan o recoñecemento, validación dos coñecementos, habilidades e
competencias adquiridas a través da educación formal, a aprendizaxe non formal e
informal.

• As de cooperación entre autoridades rexionais para promover o desenvolvemento de
sistemas de educación, formación e xuventude e a súa integración nas medidas de
desenvolvemento local e rexional.

• As que preparan e implementan mellor a educación e formación de profesionais para a
equidade, a diversidade e os retos inclusivos nos contornos de aprendizaxe.



Listaxe de posibles actividades:
Asociacións para a preparación da educación dixital

u Actividades para despregar ferramentas e métodos dixitais para ofrecer
unha educación inclusiva e de calidade a través de medios en liña,
virtuais, incluíndo ensinanzas mixtas, formación e aprendizaxe.

u Actividades de apoio a estudantes, profesores e formadores para
adaptarse á aprendizaxe en liña ou a distancia.

u Actividades para ensinar e promover un uso máis seguro e responsable
da tecnoloxía dixital.

u Actividades para comprender a mellor forma de incorporar a tecnoloxía
dixital en liña ao ensino, formación e aprendizaxe en materias
específicas, incluída a aprendizaxe baseada no traballo.



Asociacións para a creatividade

u Actividades relacionadas co fortalecemento dos aspectos da
creatividade na educación formal e non formal, promovendo o
desenvolvemento de habilidades e competencias.

u Medidas para acelerar a transformación dixital e o uso de medios
dixitais para adaptarse ao xeito en que se crean, xestionan, difunden,
acceden e consumen produtos creativos, bens culturais e eventos.

u Actividades para promover a cidadanía activa e a inclusión social a
través das artes, especialmente entre os mozos.

u Actividades para cultivar talentos e fomentar o emprendemento
(incluído o emprendemento social) nos campos culturais e creativos.

u Ferramentas e recursos de aprendizaxe, materiais de formación,
cursos e módulos para promover a creatividade, a cultura e o
multiculturalismo.



Asociacións para a creatividade

u Iniciativas artísticas e culturais cunha dimensión educativa ou
destinadas a sensibilizar sobre asuntos sociais e asuntos europeos
(obras de teatro, exposicións, espectáculos musicais, foros de
discusión, etc.).

u Actividades para establecer ou fortalecer redes e novos modelos de
colaboración (a través de medios virtuais) que estimulen o
compromiso intercultural e o florecemento de mentalidades creativas
entre os cidadáns, especialmente os mozos.

u Actividades de mobilidade transnacional que promoven oportunidades
de aprendizaxe en espazos creativos e sitios de patrimonio cultural,
incluídas residencias creativas para artistas e creadores nos campos
da educación non formal,formal e do traballo xuvenil.



As Asociacións Estratéxicas tamén poden organizar actividades 
transnacionais de aprendizaxe, ensino e formación de individuos, na 
medida en que aporten valor engadido á consecución dos obxectivos do 
proxecto:

u Mobilidade combinada das personas en formación (de 5 días a 2 
meses).

u Programas intensivos de estudo (estudantes: de 5 días a 2 meses, 
personal docente: de 1 día a 2 meses).

u Estadías de ensino ou formación de larga duración (de 2 a 12 meses)

u Eventos conxuntos de formación de curta duración para o persoal (de 
3 días a dous meses)



Criterios de elixibilidade: organizacións participantes
u Unha institución de educación superior.
u Unha escola, instituto, centro educativo (de calquera nivel, desde

preescolar ata secundaria superior) e incluíndo formación profesional e
educación de adultos).

u Unha organización, asociación, ONG sen ánimo de lucro.
u Unha empresa pública ou privada, pequena, mediana ou grande

(incluídas as empresas sociais).
u Un organismo público a nivel local, rexional ou nacional.



Criterios de elixibilidade: organizacións participantes
u Un interlocutor social ou outro representante da vida laboral, incluídas

cámaras de comercio, industria, asociacións de artesanía / profesionais
e sindicatos.

u Un instituto de investigación.
u Unha fundación.
u Un centro de formación inter-empresarial.
u Empresas que proporcionan formación compartida.
u Unha organización cultural, unha biblioteca, un museo.



Criterios de elixibilidade: organizacións participantes

u Un organismo de orientación profesional, asesoramento profesional e
servizos de información.

u Un corpo que valida os coñecementos, habilidades e competencias
adquiridas a través da formación non formal e a aprendizaxe informal.

u Unha ONG xuvenil europea.
u Un grupo de mozos activos no traballo xuvenil, pero non

necesariamente no contexto dunha organización xuvenil.



No caso de Asociacións para a Creatividade, a convocatoria está aberta a organizacións
activas no campo cultural e sectores creativos: todos os sectores cuxas actividades se
basean en valores culturais e ou artísticos e outras expresións creativas, se esas
actividades están orientadas ao mercado ou non, calquera tipo de estrutura que as leve a
cabo e independentemente de como se financie esa estrutura. Estas actividades inclúen o
desenvolvemento, creación, produción, difusión e preservación de bens e servizos que
encarnan expresións culturais, artísticas ou doutras formas creativas, así como funcións
relacionadas coa educación ou a xestión.



Número e perfil das entidades solicitantes
• Unha asociación estratéxica é transnacional
• Involucra como mínimo a 3 organizacións de 3 países diferentes do programa

Erasmus+ (* Inclúe: República Macedonia do Norte, Turquía, Serbia).
• Non hai un número máximo de organizacións participantes.
• O orzamento para a xestión e execución do proxecto ten un máximo equivalente a

10 organizacións participantes.

The partnerships will promote networking of institutions across the EU, sharing
of resources and expertise, and collaboration with digital technology providers
and experts in educational technologies and relevant pedagogical practice, to
develop tailor made solutions adapted to local challenges and realities.



Lugar das actividades
As actividades físicas deben realizarse nos países das organizacións que
participan no proxecto.
As actividades de aprendizaxe, ensino e formación para estudantes e
actividades para o persoal só se poden organizar nos países do
programa.
As actividades tamén poden ter lugar na sede dunha institución da UE,
aínda que no proxecto non participan organizacións do país que acolle a
institución.

Os eventos multiplicadores poden organizarse no país de calquera dos
socios que participan na asociación estratéxica.



Duración dos proxectos: 

de 12 a 24 meses

Inicio dos proxectos: entre o 1 de marzo e o 30 de xuño de 2021



Criterios de adxudicación:
q Relevancia do proxecto: máximo 30 puntos

q Calidade do deseño e execución do proxecto: máximo 20 puntos

q Calidade do equipo do proxecto e acordos de cooperación: máximo 20 
puntos

q Impacto e difusión: máximo 30 puntos



Normas de financiamento
AS ASOCIACIÓNS ESTRATÉXICAS EN RESPOSTA Á SITUACIÓN COVID-19
FINANCIARANSE SEGUNDO AS MESMAS REGRAS DEFINIDAS PARA AS
ASOCIACIÓNS ESTRATÉXICAS ESTÁNDAR.

AS SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE ASOCIACIÓN ESTRATÉXICA EN
RESPOSTAÁ SITUACIÓN COVID-19 LIMITARANSE AUN MÁXIMO DE 300.000 €
PARA PROXECTOS CUNHA DURACIÓN DE 24 MESES.



Normas de financiamento
Conceptos de gasto:

• Xestión e execución do proxecto: custo unitario para a entidade
coordinadora 500 euros/mes; cada entidade socia: 250 euros/mes

(por exemplo: comunicación entre socios, materiais, ferramentas e 
enfoques de aprendizaxe, ensino, cooperación virtual, actividades do 
proxecto locais, información, promoción e difusión)

• Reunións dos membros da asociación: custo unitario para distancias entre 
100 e 1999 km: 575€ por participante e reunión. De 2000 km ou superiores: 
760€ por participante e reunión, etc.



Normas de financiamento
Conceptos de gasto:

• Resultados intelectuais: custos unitarios por días de traballo no proxecto para 
producir os resultados intelectuais, tanxibles do proxecto (como planes de 
estudos, material pedagóxico e para traballar no ámbito da xuventude, recursos 
educativos abertos, ferramentas de TI, análises, estudos, métodos de 
aprendizaxe, etc.). En España: profesor, investigador: 137€/día; técnico: 102€

• Eventos multiplicadores: custos de conferencias, seminarios ou actos nacionais
e transnacionais dirixidos a poñer en común e difundir os productos intelectuais
conseguidos polo proxecto. 100€ por participante local. 200€ por participante 
internacional. Máximo 30 000€ por proxecto.



Normas de financiamento
Conceptos de gasto:

• Custo das actividades transnacionals de aprendizaxe, ensino e formación: 

• custos unitarios de viaxe en función dos kms. (por exemplo: para 
distancias entre 100 e 499km: 180€ por participante. Entre 500 e 1999km: 
275€. Entre 2000 e 2999 km: 360€.

• custos unitarios de apoio individual: en función da duración e tipo de 
actividade.

• apoio lingüístico a estudantes para estadías de mínimo 2 meses: 150€



Normas de financiamento
Conceptos de gasto:

• Custos excepcionais: 75 % dos custos subvencionables. Máximo 50.000€ por 
proxecto.

• Apoio as necesidades especiais: custos adicionais relacionados directamente 
cos/as participantes con discapacidade.



15 Exemplos de proxectos KA2 na UVigo

Web da OPI-AREA DE PROXECTOS INTERNACIONAIS EDUCATIVOS, PROXECTOS:

http://international-projects.webs7.uvigo.es/area-educacion/proxectos/



Contacto
Para enviar unha proposta ou solicitar máis información sobre

Convocatorias Erasmus + para COVID 19, contacte con:

Oficina de Proxectos Internacionais

Área de proxectos internacionais educativos

Eva Garea Oya

opi-tec.sup@uvigo.es



Moitas grazas pola súa
participación


