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As Asociacións Estratéxicas 
Convocatoria 2017 

SERVIZO DE RELACIÓNS 
EXTERIORES 

SRE-Cooperación e proxectos 



Erasmus + Acción 2: As Asociacións Estratéxicas 

1. Marco Erasmus + 
2. Asociacións Estratéxicas 

1. Prioridades 
2. Enfoques 
3. Participantes 
4. Actividades 
5. Orzamento 
6. Solicitude 

 
3. A xestión do proxecto 
4. Do’s and Don’ts 

Contidos 

2 



Antes do programa Erasmus + 

Prrogramas UE-
Internacional 

2007-2013 

Tempus 

Alfa 

Edulink 

Erasmus 
Mundus 

Youth in 
action 

Prrogramas UE-
UE 2007-2013 

Erasmus 

Leonardo 

Comenius 

Grundtvig 
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O Programa Erasmus + (2014-2020) 

Erasmus + 

1. 
Mobilidade 

de 
individuos 

2. 
Cooperación  

3. 
Reformas 
políticas 

Jean 
Monnet 

Deportes 
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Cooperación 
entre os 28 
Países do 

Programa e 
os Países 

Asociados* 
(13 rexións 
de todo o 
mundo) 



A Cooperación para  a innovación e o intercambio de boas prácticas 
no marco de Erasmus + 

Erasmus + 

Acción 1. Mobilidade 
para o aprendizaxe 

Acción 2. Cooperación 
para  a innovación e o 
intercambio de boas 

prácticas 

Asociacións 
Estratéxicas 

Desenvolvemento de 
capacidades 

Alianzas para o 
coñecemento 

Acción 3. Reformas das 
políticas 

SE
RV

IZ
O

 D
E 

RE
LA

CI
Ó

N
S 

EX
TE

RI
O

RE
S 

5 



¿Qué agardamos destas accións? 

Efectos positivos e 
duradeiros 

Organizacións 
participantes Sistemas políticos Persoas 

Desenvolvemento, 
transferencia e 

aplicación de prácticas 
innovadoras 
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¿Quén pode participar no programa Erasmus +? 

No ámbito do ensino Superior: 
 
 Estudantes 
 Profesores 
 Persoal 

 
 

Organizacións nos países elixibles: 
 
 Os 28 Países Membros do programa 

 
 Os Países Asociados das 13 rexións* 
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Asociacións estratéxicas no eido 
da Educación Superior 
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As Asociacións Estratéxicas 

• Unha Asociación Estratéxica é unha rede de cooperación composta por 
organizacións activas no eido da educación, a formación e/ou xuvenís, así 
como empresas, centros de investigación, autoridades públicas, axentes 
sociais, ONGs, etc. 

 
• “A súa finalidade é cooperar para poñer en práctica iniciativas 

innovadoras que proporcionen maior calidade no ensino, a formación, o 
aprendizaxe e o emprego dos xóvenes, a modernización das institucións e 
a innovación social". 

 
    Erasmus + Guía do Programa, p. 95 

SE
RV

IZ
O

 D
E 

RE
LA

CI
Ó

N
S 

EX
TE

RI
O

RE
S 

9 



Asociacións Estratéxicas: prioridades horizontáis 

Calidade e 
relevancia do 

sistema educativo 

Competencias 
básicas e 

transversáis 

Vínculo da educación 
coa formación no 

ámbito laboral 
Equidade e inclusión Prácticas 

innovadoras 

Cooperación inter 
rexional e inter 

sectorial 
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Asociacións Estratéxicas: prioridades específicas 

Reformas 
necesarias nas IES 

Axustar os plans de 
estudo ás necesidades 

do mercado de 
traballo 

Actividades que 
impulsen a mobilidade 

de persoal 

Potenciar vínculos 
ensino, investigación e 

empresa 

Aumentar o número 
de graduados e a 

finalización de estudos 

Axenda de 
modernización da UE 

2011 
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Enfoques das Asociacións Estratéxicas 

Asociacións 
Estratéxicas 

Sectoriais 

Educación 
Escolar 

Formación 
Profesional 

Educación 
Superior 

Educación de 
Persoas 
Adultas 

Intersectoriais 

Orientadas a 
máis dun eido 
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Institucións que poden participar nas Asociacións Estratéxicas 

 
• Institucións De Educación Superior 
• Empresa Pública ou Privada 
• Organismos Públicos Locais, Rexionais ou Nacionais 
• Axentes sociais: cámaras de comercio, asociacións profesionais, sindicatos, etc. 
• Centros de investigación 
• Fundacións 
• Organizacións culturais, bibliotecas, museos, … 
• ONGs 
• Etc. 
 
O formulario debe aclarar a vinculación de cada socio co sector ao que se orienta a 
proposta e o seu interese no proxecto. 
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Países que poden participar nas Asociacións Estratéxicas 

Socios dun mínimo de 3 organizacións de 3 países do programa Erasmus + 
 

• Países Do Programa Erasmus + : os 28 estados da UE 
 

• Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Noruega e Turquía 
 

• Países non pertencentes a Erasmus + (países socios): Calquera outro país 
do mundo (Consultar Guía do Programa) 
 

• A participación de institucións de países non pertencentes ao programa 
está sometida a certas restriccións e debe responder a unha necesidade 
moi xustificada na proposta (valor engadido esencial para o proxecto) 

 
* Suiza tén nesta convocatoria a consideración de país non pertencente ao programa 
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Actividades Financiables 
 

• Actividades que reforcen a cooperación entre institucións con vistas a facer 
intercambio de prácticas  
 

• Actividades que promovan o desenvolvemento, o control e/ou a implementación 
de prácticas innovadoras (métodos, ferramientas, plans de estudio, cursos de 
formación, uso das TIC, recursos educativos abertos)  
 

• Actividades que faciliten o recoñecemento e validación de coñecementos, 
capacidades e competencias que se adquiran a través da aprendizaxe formal ou 
informal, utilizando os marcos de referencia da UE  
 

• Actividades de cooperación entre diferentes actores (sector público, mundo do 
traballo, sociedade civil), autoridades rexionáis que promovan o desenvolvemento 
da educación e a formación e a súa integración en accións de desenvolvemento 
local e rexional  
 

• Iniciativas transnacionais que fomenten a mentalidade e capacidades 
emprendedoras que promovan a ciudadanía activa e emprendedora (incluíndo o 
emprendemento social)  
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Actividades transnacionales pertinentes 

• Movilidade combinada de alumnos y estudiantes, combinando unha movilidade física de 
corta duración (de 5 días a 2 meses, sen contar os días de viaxe) con un período de 
movilidade virtual 
 

• Programas intensivos de estudo para estudantes de Educación Superior (de 5 días a 2 meses, 
sen contar os días de viaxe), con persoal docente invitado e outros relevantes en Educación 
Superior 
 

• Estancias para impartir docencia ou realizar formación de longa duración (de 2 a 12 meses) 
 
 

 
As actividades dos estudantes e as actividades de longa duración de o a países asociados non pueden optar a 
subvencións. A participación de persoal docente en programas intensivos de estudio procedente de países 
asociados sí poden optar a subvención. 
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Temáticas dos proxectos elixidos en convocatorias anteriores 

 
• Mellora das competencias lingüísticas 
• Desenvolvemento do compromiso cívico na Educación Superior Europea 
• Empleabilidade 
• Soft skills  
• Emprendimento 
• Desenvolvemento curricular 
• Desenvolvemento de sistemas específicos para a formación 
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Regras de financiación 

Custos elixibles Subvención máxima 
Xestión e posta en marcha do 
proxecto 

Custes unitarios (2.750 EUR euros máximo ao 
mes*) 

Reunións transnacionais Custos unitarios por día e km (Max. 23.000 
euros por ano) 

Produccións intellectuais Custos unitarios (custos de persoal) 

Eventos de diseminación 30 000 EUR maximo por proxecto*  

Viaxes Custos unitarios por día e km 

Mantenza Custos unitarios por día  

Apoio lingüístico Para actividades de 2 a 12 meses: 150 euros por 
participante 

Necesidades Especiais 100 % dos custos elixibles 

 
Custos excepcionais 

75 % dos elixibles (Max. 50.000 euros por 
proxecto) 

Mobilidade de alto coste dos países socios. 80% 
dos custos elixibles.  
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Pódese transvasar un máx. do 20% do total dunha partida a outra sempre que non implique un 
incremento do orzamento ou da partida de custos excepcionais ou reducir a de necesidades especiais 



Elixibilidade dos custos 

En xeral: 
 

• As actividades deben ter lugar no período de elixibilidade do proxecto 

• Teñen que axustarse ás partidas definidas na solicitude 

• Deben de ser relevantes para a execución do obxectivo e o impacto agardado do proxecto 

• Deben ser identificables e cuantificables a través de documentos xustificativos (informes e 

anexos, información a subir na plataforma, etc.) 

• Os participantes deben pertencer a unha IES socia no proxecto 

• Nas viaxes a orixe e destino ten que ser unha IES socia (no caso contrario petición por escrito 

á axencia) 

• Para a partida de custos intelectuais debe de haber unha relación contractual do persoal coa 

IES e contamos 7,5h/día 20 días ao mes máximo. 
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Posibles reduccións no orzamento presentado 

Pode pasar que cando o noso proxecto é seleccionado, o orzamento que presentamos non se 
corresponde co orzamento final, xa que a axencia pode reducilo por causas como: 

 
• Reunións transnacionais: excesivo nº de reunións ou de participantes. Errores de cálculo de 

distancias. 
 
• Productos intelectuais: non se considera como tal ou hai un excesivo nº de días de traballo 

ou de persoas adicadas ao proxecto. A categóría non se corresponde coa natureza da tarefa.  
 
• Eventos multiplicadores: non plantexados para a difusión dun resultado que poda 

considerarse producto intelectual. 
 
• Mobilidade: errores no cálculo de distancias ou das dietas asignadas. 
 
• Necesidades Especiais: non están xustificadas as peticións de axuda ou paltean custos que 

non están relacionados con este concepto 
 
• Custos excepcionais: no está xustificada a necesidade ou se imputan custos correspondentes 

a outras partidas. 
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A solicitude 

Solicitude 

Á Axencia Nacional do país 
do programa: SEPIE 
Antes do 31 de marzo ás 12 
horas (Bruselas) 

Avaliación da solicitude 
Relevancia do proxecto 
(30p) 
Calidade da concepción et 
da posta en marcha da 
actividade (20 p) 
Calidade do equipo 
responsable do proxecto e 
das modalidades de 
cooperación. (20 p)  
Impacto e difusión (20 p) 

Proxecto 
Duración 24 ou 36 
meses. 
Comezo entre o 1 de 
setembro e o 31 de 
decembro do mesmo ano 
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Documentación a presentar 

• Formulario en liña 
• Mandates un por socio 
• Declaración xurada (asinada polo responsable legal) 
• Plan de traballo (cronograma) 
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Información sobre a solicitude: SEPIE 
http://www.sepie.es/convocatoria/2015/instrucciones-comunes.html#contenido  
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http://www.sepie.es/convocatoria/2015/instrucciones-comunes.html%23contenido


O formulario 
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No sitio web do Sepie podemos consultar os formularios comentados. E importante comprobar os 
erros e se temos todos os anexos antes de envialo. 



A XESTIÓN DO 
PROXECTO 

Asociacións Estratéxicas 
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Pasos para a selección do proxecto 
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Recepción  
e-form 

•Recepción da solicitude data límite: 
•Asociacións Estratéxicas: 31 marzo 2016 

Avaliación 

•Relevancia do proxecto 
•Calidade do deseño e a execución 
•Calidade do equipo e dos acordos de 
cooperación 
•Impacto e difusión 

Selección e 
envío do 
convenio 

•Sinatura 
electrónica a 
traves da web do 
Sepie 

Apertura e 
dotación da 

partida 
presupuestaria  

•Kick-Off meeting 
•Sinatura do 
Partnership 
Agreement 
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Visión Xeral dun Proxecto 

• Análisis das 
necesidades 

• Deseño do 
proxecto 

• Selección de 
socios 

Preparación 

Financiación do proxecto (2-3 anos) 

Planificación 

Revisión, 
perfeccioname

nto da 
proposta e 
retoques 

Actividades 
fináis 

Inicio Implementación Control Peche 
• Papel dos 

socios 
• Organización 
• Xestión 

orzamentaria 
• Plan de 

comunicación 
• Lanzamento 

• Productos 
intelectuais 

• Xestión do 
consorcio 

• Control de riscos 
• Difusión 

 

• Control 
• Informes 
• Monitorización 
• Avaliación 

 

• Evento final 
• Informes 

internos 
• Pagos 
• Finalización 

contractual 
• Avaliación 

SE
RV

IZ
O

 D
E 

RE
LA

CI
Ó

N
S 

EX
TE

RI
O

RE
S 

27 



Os informes 
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Xustificación a través da Ferramienta de Movilidade : 
 
1. Reunións transnacionais 
2. Productos intelectuais (actividades e resultados) 
3. Actividades de aprendizaxe, ensino e formación. 
4. Apoio ás necesidades especiais 
5. Custos excepcionais 
 

Prefinanciación (40%-
60%) unha vez asinado 
o convenio (aos 30 
días) 

Informe intermedio (en 
proxectos de 3 anos) e 
segundo pagamento 
(se gastamos o 70% do 
primeiro) aos 60 días 
do informe 

Informe final e último 
pagamento (máx. 20%) 
Depende dos custos 
declarados e a 
elixibilidade dos 
mesmos. 
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Penalizacións 
Se non hai unha xestión eficiente do proxecto ou a calidade dos resultados ou do 
proxecto en xeral é baixa, a Axencia pode solicitar unha reducción da subvención 
calculada sobre o total dos custos elixibles.  
Isto será, tralo informe final, se a puntuación é inferior a 50 puntos e afectará ao 
último pagamento da subvención.  
 

 

41-50p 
•25% 

25p ou menos 
•50% 

26-40p 
•75% 
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Asociacións Estratéxicas 
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Antes de comezar 

Documentarse 

Traballar a idea 

Buscar un 
equipo axeitado 

• Ler a Guía Erasmus + 
• Ler os eforms coidadosamente 
• Informarse na axencia nacional e 

oficinas da universidade 

•Traballar nun obxectivo claro 
 

•Tomarse tempo, é mellor unha boa 
solicitude o ano que ven que unha 
feita en pouco tempo neste 

•Elixe os teus socios con coidado, que 
aporten valor engadido ao proxecto 

• Identifica obxectivos comúns, que 
todos estean no mesmo barco 

•Reparte responsabilidades 
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A hora de redactar 

• Demostra que o teu proxecto aborda unha necesidade real 
• Detalla cómo está unido aos obxectivos das normas da UE, debe estar presente en toda a 

solicitude 
• Demostra que cambiará as cousas a mellor 
• Explica porqué o teu proxecto é innovador. Debe ser algo novo pero á súa vez pode estar 

baseado en experiencias previas 
• Explica o papel activo de cada socio e cómo será a vosa comunicación. Non é necesario que 

teñan experiencia previa, pero se a teñen fai mención. Se pertencen a diferentes campos, 
explica porqué encaixan. 

• Fai un plan de traballo claro, real e preciso. 
• Explica cómo se acadarán os obxectivos 
• Xustifica o tempo empregado para as rúbricas do orzamento e se realista 
• Emfatiza aspectos que xustifiquen a mobilidade ao exterior se a solicitas, xa que nas 

Asociacións Estratéxicas non é o principal obxectivo. 
• Describe os teus indicadores de calidade para a vida do proxecto 
• Expón claramente cómo chegarán os resultados á xente e cómo os usarán. (logo, folletos, 

campañas, cursos de formación, páxina web…) 
• Demostra cómo continuará a ter impacto unha vez rematada a subvención 
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Grazas pola vosa atención 

internacional@usc.es 
 

+34  8818 12897 

mailto:internacional@usc.es
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