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Általános információ

A világ gyorsan változik körülöttünk – új 

kihívások:

•növekvő szükséglet a magasan képzett 

munkaerőt igénylő munkalehetőségek 

iránt

•nagyarányú ifjúsági munkanélküliség

•EU versenyképességének megtartása, 

növelése



Általános információ

Közvetlenebb kapcsolat szükséges az 

EU-s program és a politikai szinten 

meghatározott célok között:

• Európa 2020 célkitűzések:
- a felsőoktatási tanulmányaikat elvégzők arányának 

32%-ról 40%-ra emelése

- az iskolai tanulmányaikat korán elhagyók arányának 

14%-ról kevesebb, mint 10%-ra csökkentése



Szakpolitikai dokumentumok
1.Oktatás és képzés 2020 stratégia

(http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/g

eneral_framework/ef0016_hu.htm)

2.Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

megújított kerete (2010–2018)

(http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/y

outh/ef0022_hu.htm)

3. A sport európai szintű támogatására és fejlesztésére törekvés

4. A nemzetközi szintű együttműködések támogatása különösen a 

felsőoktatás és az ifjúsági szakma területén

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ef0022_hu.htm


Erasmus Plus főbb jellemzői I.

• egységes általános célok a programban

• a program minden fejezetén belül 

szektorspecifikus célok

• külön fejezet és költségvetés az oktatás, a 

(szak)képzés és az ifjúsági szakma 

támogatására

• DE: ugyanazon 3 fő támogatási irány (Key 

Action) mindhárom terület összehangolt 

fejlesztésére



Erasmus Plus főbb jellemzői II.

• Európai szint mint hozzáadott érték

• Nagyobb hangsúly: szakemberek mobilitásán, 

szerteágazó – pl. külföldi –

tapasztalatszerzésén

• Hangsúly a program eredményeinek 

megosztásán és hasznosításán széles körben 

(pl. nemzetközi platform létrehozásával) 

illetve az eredmények monitorozásán



Erasmus Plus főbb jellemzői III.

• széles társadalmi csoportok számára 

elérhető, komplex program – egyetlen 

pályázati kiírás (Pályázati útmutató)

• a szektorok közötti együttműködések 

számos lehetősége

• felhasználóbarát elektronikus űrlapok a 

pályázáshoz és a beszámoláshoz

• a fiatalok és szakemberek mobilitását célzó 

projektek megvalósítása jogi személyek 

pályázatain keresztül

• egyszerűsített támogatási formák



Eramus Plus felépítése I.

•Egyetlen komplex, integrált program:

•A jelenlegi programok:

Fiatalok Lendületben Program

Nemzetközi felsőoktatási programok (Erasmus 

Mundus, Tempus, Alfa, Edulink)

Kétoldalú (bilaterális) programok 

Egész életen át tartó tanulás program 

(Grundtvig, Erasmus, Leonardo, Comenius)



Erasmus Plus felépítése II.

1. a fiatalok és szakemberek külföldi 

tapasztalatszerzése;

2. az innovációt és bevált gyakorlatok 

megosztását célzó együttműködések;

3.Szakpolitikai reformok támogatása

Különálló programok: Jean Monnet, Sport 



Erasmus Plus felépítése III.
1. Egyéni mobilitási 
projektek
- tanárok, képzők, iskolai 
vezetők és fiatalokkal 
iskolai kereteken kívül 
foglalkozó szakemberek 
tanulási / 
tapasztalatszerzési célú 
mobilitása 
- felsőoktatásban, illetve 
szakképzésben tanulók 
mobilitási projektjei
- mesterképzési program
- felsőoktatási mobilitási 
projektek EU 
tagállamokban és az EU-n 
kívüli (EU-val határos) 
országokban tanulóknak
- ifjúsági önkéntesség 
külföldön és nemzetközi 
ifjúsági cserék

2.Innovációt és bevált 
gyakorlatok megosztását 
célzó együttműködések
- stratégiai partnerségek 
oktatási, (szak)képző 
és/vagy ifjúsági (célú) 
intézmények, szervezetek 
és egyéb kapcsolódó 
potenciális partnerek között
- nagyszabású partnerségek 
oktatási és (szak)képző 
intézmények, valamint 
vállalkozások között 
(Tudásszövetségek és 
Ágazati szakmai 
szövetségek)
- IT platformok, köztük az 
Európai Ifjúsági Portál
- partnerországokkal való 
együttműködések

3. Szakpolitikai 
reformok támogatása
- a nyitott koordinációs 
módszer gyakorlati 
alkalmazása
- európai szintű 
rendszerek működtetése 
és fejlesztése a szerzett 
tanulási tapasztalat 
egységes elismerésére 
(Europass, Youthpass)
- politikai döntéseket 
segítő párbeszéd az 
érintett partnerekkel, az 
EU-n kívüli országokkal 
és nemzetközi 
szervezetekkel
- Előremutató 
ifjúságpolitikai fejlesztő 
kezdeményezések



IFJÚSÁGI SZEKTOR Egyéni mobilitási projektek (KA1)
Innovációt és bevált gyakorlatok megosztását célzó 

együttműködések (KA2)

Szakpoltitkai  reformok támogatása 

(KA3)

Pályázat a nemzeti 

irodákhoz

Decentralizált 

pályázati folyamat

Fiatalok mobilitási projektjei:

EVS 

Nemzetközi ifjúsági cserék

Stratégiai partnerségek:

módszerek, eszközök, tantervek, tanulmányok, képzések, 

infokommunikációs eszközök kifejlesztése, tesztelése, 

cseréje, megosztása

szerzett kompetenciák elismertetése

regionális önkormányzatok együttműködései

nemzetközi ifjúsági kezdeményezések

együttműködés különböző szektorok között (a munka világa, 

a közszféra, a civil társadalom)

aktív állampolgárság és új társadalmi vállalkozások 

létrehozása

Fiatalok és döntéshozók párbeszéde 

(strukturált párbeszédet segítő projektek)

Szakemberek, ifjúsági munkások 

mobilitási projektjei:

képzések, fejlesztő projektek

Pályázat a 

Végrehajtó 

ügynökséghez

Centralizált pályázati 

folyamat

Nagyszabású EVS projektek

Mesterképzési programok

Tudásszövetségek

Ágazatspecifikus készségfejlesztő projektek

A világ „egyéb” országaival tervezett együttműködések

Nyitott koordinációs módszer

Tanulási tapasztalat elismertetése 

(Youthpass, Europass stb.)

Előremutató ifjúságpolitikai fejlesztő 

kezdeményezések

Jean Monnet

Sport



Erasmus Plus költségvetése I.



Erasmus Plus költségvetése II.



KA1- Fiatalok mobilitási projektei

Célkitűzései:

• Nemformális tanulás segítségével a fiatalok 

kompetencia- és készségfejlesztése

• A fiatalok demokratikus részvétele

• Az ifjúsági munka minőségfejlesztése

• Hátrányos helyzetű fiatalok elérése

• A tevékenységek helyszínei: 

programországok, nyugat-balkáni 

partnerországok, Keleti Partnerség országai, 

dél-mediterrán országok, Oroszország 



KA1- Fiatalok mobilitási projektjei

Tevékenységtípusok:

• Ifjúsági csere: (5-21 nap, max. 60 résztvevő, 

13-30 év közötti korosztály)

•EVS: (14 nap-12 hónap, 17-30 év)



EVS

Akkreditáció: folytatódik, E-űrlap, 

cél: minőségbiztosítás

- új adatbázis az Európai Ifjúsági Portál 

alatt

- régi akkreditációk érvényesek



KA1- Szakemberek, ifjúsági munkások 

mobilitása

•Célja: a fiatalokkal foglalkozó szakemberek 

szakmai fejlesztése

•Időtartam: 2 nap-2 hónapig, utazási napokat 

nem számolva

•A tevékenység helyszínei: programországok, 

és partnerországok

•Tevékenységi típusok:

- szemiáriumokon, képzésken való részvétel, 

partnerségépítő tevékenységek, tanulmányút

- szakmai látogatás ifjúsági területen aktív 

szervezeteknél



KA1

Pályázók köre:

• fiatalokkal foglalkozó szervezetek

• nemzeti konzorciumok



KA1- Támogatás I.
Átalányösszegek:

1. Utazási költség –távolság alapján számolt átalány

EVS, ifjúsági munkások mobilitása

•100-499km:180 €/fő

•500 – 1999km: 275 €/fő 

•2000 – 2999km: 360 €/fő

•3000 – 3999km: 530 €/fő

•4000-7999km:820 €/fő

•8000km+: 1100 €/fő

2. Programköltségek a szervezetek számára – ifjúsági csere: 

33€/fő/nap, EVS:17€/fő/nap (<60 nap) vagy 510€/fő/hó (2-12 hó), 

ifjúsági munkások mobilitása: 55€/fő/nap, max: 1100€

3. EVS önkéntes támogatása (zsebpénz) – 4€/fő/nap (<60 nap) 

vagy 90€/fő/hó (2-12 hó)

4. Nyelvi támogatás- átalányösszeg/résztvevő: 150€/fő (2-12hó)

Ifjúsági csere, fiatalok mobilitása:

10 – 99km: 20€/fő

100 – 499km:80€/fő

500 –1999km:170€/fő

2000 – 2999km:270€/fő

3000 – 3999km:400€/fő

4000 – 7999km:620€/fő

8000km+:830€/fő



KA1 Támogatás II.
Speciális igények támogatása - 100%

- a fogyatékkal élő / sérült személyek részvételi 

költségeihez való hozzájárulás 

Rendkívüli költségek – 100%

- a mobilitási projekthez közvetlenül kapcsolódó 

kiadások(vízum, tartózkodási engedély, oltás)

- hátrányos helyzetű fiatalok részvétele 

(megerősített mentorálás, előkészítő látogatás)

Elszámolás tényleges költségek alapján



Nyelvi támogatás
Új költségtípus

Csak a munkavégzés nyelvén

Összes hosszú távú mobilitási projektben 

elérhető, különböző modulokkal

Cél:

• a mobilitási projekt minőségének, 

hatékonyságának javítása

• hozzáadott európai érték

• EU pénzügyi támogatás hatásának növelése

• Nyelvi kompetencia maximalizálása



Nyelvi támogatás típusai

1. Online nyelvi támogatás

• Öt fő nyelven lesz elérhető: német, angol, 

spanyol, francia, olasz

• A mobilitás kezdetén és végén kerül sor a 

nyelvtudás értékelésére

• Online nyelvtanfolyamok

• Egyszerűsített munkafolyamat

2. Átalányösszeg:

• Öt fő nyelven kívül biztosít támogatást

• A pályázati űrlapban kell feltüntetni



KA1

Pályázatbeadási határidők
• 2014. március 17. dél

projektkezdés: 

2014. június 17. – december 31.

• 2014. április 30. dél

projektkezdés: 

2014. augusztus 1. - 2015. február 28.

• 2014. október 1. dél

projektkezdés: 

2015. január 1. – szeptember 30.



KA2- Innovációt és bevált 

gyakorlatok megosztását célzó 

együttműködések I.

Korábbi LLP programokra épül:

• Leonardo Partnerségi pályázatok

• Comenius multilaterális projektek és 

hálózatok

• Leonardo innovációtranszfer



KA2 - Innovációt és bevált 

gyakorlatok megosztását célzó 

együttműködések II.

YIA:

• 4.4 A kreativitást és az innovációt ösztönző 

projektek az ifjúsági szektorban

• 4.5 - Információs tevékenység a fiatalok, 

valamint az ifjúsági munkában és az ifjúsági  

szervezetben résztvevőknek

• 1.2 Ifjúsági kezdeményezések



KA2- Innovációt és bevált 

gyakorlatok megosztását célzó 

együttműködések III.

Stratégiai partnerség célkitűzései:

• Innovatív módszerek fejlesztése, bevált  gyakorlatok 

disszeminációjának támogatása

• A kulcskompetenciák fejlesztése, értékelése 

különösen vállalkozási ismeretek, vállalkozói készség 

tanítása illetve a digitális írástudás területén

• Az ifjúság és a munka világa közötti kapcsolat 

megerősítése

• A vállalkozáskészség fejlesztése és új vállalkozások 

létrejöttének segítése



KA2- Stratégiai Partnerségek I.

Támogatható tevékenységek:

• innovatív megközelítés: módszerek, eszközök, 

tantervek,tanmenetek, tanulmányok, képzések, 

infokommunikációs eszközök használata, Nyitott 

Oktatási / Tanulási Segédanyagok alkalmazása

• együttműködés különböző szektorok között (munka 

világa, közszféra, civil társadalom)

• hálózatépítés, bevált gyakorlatok megosztása, 

tapasztalatok cseréje

• a kompetenciák elismerése az uniós keretrendszer és 

eszközök használatával (Youthpass, Europass)

• aktív állampolgárság és új társadalmi vállalkozások 

létrehozása



KA2- Stratégiai Partnerségek II.

• hosszú távú tevékenység (61 nap-12 

hónap)

• ifjúsági szakemberek mobilitása

• rövid távú EVS (2 hét-2 hónap) egyéni 

vagy csoportos tevékenységekre

Egyéni mobilitási projektek is szerepelhetnek az SP-ben

megvalósuló programok esetében - amennyiben 

hozzáadott értéket képvisel.



Kik vehetnek részt? I.

• felsőoktatási intézmények

• iskolák/szervezetek/oktatási központok (óvodától a 

középiskoláig; szakképzés, felnőttoktatás is)

• NGO-k, civil szervezetek

• kis-,  közép- és nagyvállalkozások/ társadalmi 

vállalkozások is 

• helyi, regionális vagy nemzeti  közintézmények

• iparkamarák, szakmai tömörülések,  
szakszervezetek

• kutatóközpontok

• alapítványok

• képzési központok



Kik vehetnek részt? II.

• kulturális szervezetek, könyvtárak, múzeumok

• olyan szervezetek, intézmények, amik 
tanácsadással foglalkoznak, illetve információs 
központként funkcionálnak

• akkreditációs testületek, amelyek a nemformális és 
informális tanulásban szerzett tapasztalok 
elismertetésén dolgoznak

• európai szintű ifjúsági NGO-k (ENGO)

• fiatalok informális csoportjai

• egyéb



Kik vehetnek részt? III.

• Bármilyen szervezet pályázhat, bármelyik 

programországból

• A partnerországokban működő szervezetek 

csak partnerként vehetnek részt a projektekben, 

nem pályázóként, és csak ha hozzáadott 

értéket jelentenek a projektben.



A partnerség felépítése

• Legalább 3 szervezet 3 különböző 

programországból

• Kivétel: ha a projektben csak ifjúsági 

szervezetek vesznek részt, abban az esetben 

minimum 2 partner szükséges két különböző 

programországból



KA2 Stratégiai Partnerségek 

Támogatási szabályok I.

Jellemzői:

• egyszerűsített átalányösszegek

• hangsúly a minőségi eredményeken

• az adminisztrációs munkamennyiség 

csökkentése

• egyszerű és átlátható

• hatékony és rugalmas



KA2 Stratégiai partnerségek 

Támogatási szabályok II.

1. Program megvalósítása és koordinálása –

500€/bonyolító szervezet/hó; 250€/részt vevő 

szervezet/hó, max.2750 €/hó

2.Nemzetközi projekttalálkozók -

támogatás utazásra: - 100-1999 km:575 €/ 

résztvevő/találkozó, 2000km+:760€/résztvevő/találkozó

3. Szellemi termékek - támogatás személyi költségek 

térítéséhez 39-88€/nap/fő 

4. Multiplikáló események -

100/200€/fő/nap, max. 30.000€/projekt



KA2 Stratégiai partnerségek

Támogatási szabályok III.

5.Tanulás, oktatás, képzés –

utazási támogatás: 100-1999km: 275€/fő, 

2000km+:360€/fő; 

napidíj: oktató, képző:100-70€, fiatal,diák:55-40€/fő

nyelvi támogatás 150€/fő (2-12 hó)

6. Különleges igényű résztvevők támogatása - 100%

7. Rendkívüli költségek - alvállalkozók, felszerelés, 

eszközök - 75%, max.50.000€ /projekt

Elszámolás tényleges költségek alapján



KA2

Pályázatbeadási határidők
• 2014. április 30. dél

projektkezdés: 

2014.szeptember 1.-2015.február.1.

• 2014. október 1. dél

projektkezdés: 

2015.február 1.-szeptember 30.



KA3 - Szakpolitikai reformok 

támogatása I.

Strukturált párbeszéd

• Mi ez?

párbeszéd fiatalok és döntéshozók között 

nemzeti és európai szinten az elnökégi triók 

által meghatározott témákról, prioritásokról (pl: 

fiatalok részvétele)

• Cél: szakpolitikai javaslatok törvényhozáshoz



KA3 - Szakpolitikai reformok 

támogatása II.

Hogyan?

• Európai Irányító Bizottság (European Youth

Forum működéséhez való hozzájárulásával)

• Európai Ifjúsági Konferencia

• nemzeti munkacsoportok támogatása

• nemzeti irodák által támogatott projektek (FLP 

5.1 kategóriához hasonlóan nemzeti és 

nemzetközi találkozók, konzultációk)



KA3 - Szakpolitikai reformok 

támogatása III.
Útiköltség:

10 – 99km: 20€/fő

100 – 499km: 80€/fő

500 –1999km: 170€/fő

2000 – 2999km: 270€/fő

3000 – 3999km: 400€/fő

4000 – 7999km: 620€/fő

8000km+: 830€/fő

Programköltség: 33 €/nap/fő

Speciális igényű résztvevők támogatása, 
különleges költségek – 100% 



KA3

Pályázatbeadási határidők
• 2014. április 30. dél

projektkezdés: 

2014. augusztus 1. -2015. február 28.

• 2014. október 1. dél

projektkezdés: 

2015. január 1.- szeptember 30. 



Javaslatok pályázóknak

1. stratégiai tervezés, megközelítés

2. szakpolitikai dokumentumok megismerése

3. szoros partnerségek kialakítása helyi, 

regionális,nemzetközi szinten, szektorközi 

kapcsolatok kiépítése

4. konzorciumok létrehozása szektorok között

5. saját, szervezeti kommunikációs stratégia 

kialakítása



Köszönjük a figyelmüket!

www.yia.hu

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_en.htm

http://www.yia.hu/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

