Az Európai Unió
oktatási, képzési, ifjúsági
és sport programja 20142020 között

ELŐZMÉNYEK
7 korábbi uniós program
•Fiatalok Lendületben Program
•Nemzetközi felsőoktatási programok
(ErasmusMundus, Tempus, Alfa, Edulink)
•Kétoldalú (bilaterális) programok
•Egész életen át tartó tanulás program
(Grundtvig, Erasmus, Leonardo, Comenius)
MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK
•Növekvő szükséglet a magasan képzett
munkaerőt igénylő munkalehetőségek iránt
•Nagyarányú ifjúsági munkanélküliség
•EU versenyképességének növelése

KERETEK
•14.7 milliárd euró
•40%-os növekedés
•4 millió személy és 125,000 intézmény
•500.000 fiatal és ifjúsági munkás az ifjúsági
területen

Oktatás és képzés:
Tempus
Közalapítvány

Ifjúság és sport:
Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai
Intézet
Ifjúság:
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Fiatalok
Lendületben

Infografika:

Újdonságok
•Közvetlen kapcsolat az EU-s program és a politikai
célok között: Európa 2020, EU Ifjúsági Stratégia
•Széles társadalmi csoportok számára elérhető,
komplex program – egyetlen pályázati kiírás
•Egyszerűsített támogatási formák, felhasználóbarát
elektronikus űrlapok a pályázáshoz és a
beszámoláshoz
•Intézmények pályázhatnak - multiplikáló hatás
•Szektorok közötti együttműködések számos
lehetősége
•A program minden fejezetén belül szektorspecifikus
célok vannak
•Külön fejezet és költségvetés az oktatás, a (szak)képzés
és az ifjúsági szakma támogatására
•DE: ugyanazon 3 fő pályázati kategória mindhárom
terület összehangolt fejlesztésére
Európai szint, mint hozzáadott érték
Hangsúly a program eredményeinek megosztásán
és hasznosításán széles körben, illetve az
eredmények monitorozásán
•

•

Jellemzők
- Készségek és képesítések elismerése és
érvényesítése
- Pályázati eredmények ismertté és
hasznosíthatóvá tétele
- Nyílt hozzáférés az Erasmus+ban létrehozott
anyagokhoz, dokumentumokhoz és médiákhoz
- Nemzetközi dimenzió
- Többnyelvűség
Társadalmi Bevonás és Esélyegyenlőség
- -Részvevők
védelme és biztonsága
- - rss
- Résztvevők biztonsága és védelme

A PROGRAM JELLEMZŐI:

-Készségek és képesítések elismerése és érvényesítése
- Pályázati eredmények ismertté és hasznosíthatóvá téte
Nyílt hozzáférés az Erasmus+ban létrehozott
anyagokhoz, dokumentumokhoz
- Nemzetközi dimenzió
- Többnyelvűség
-Társadalmi Bevonás és Esélyegyenlőség

- A résztvevők biztonsága és védelme

CÉLOK - IFJÚSÁG
• A fiatalok kulcskompetenciáinak fejlesztése
• A demokratikus közéletben és a munkaerőpiacon való
részvételük növelése
• Kultúrák közötti párbeszéd
• Társadalmi befogadás és szolidaritás
• Erős kapcsolat az ifjúsági terület és a munkaerőpiac
között
• Az ifjúsági munka minőségének fejlesztése
• Az ifjúságpolitikai reformok támogatása
• Az eredmények terjesztése, láthatóságának növelése
• Kapacitásfejlesztés az ifjúsági területen az EU-n kívüli
országok számára (nemzetközi kitekintés)

•Európai láthatósági és elismerési eszközök hatékonyabb
használata
•Jó gyakorlatok ismertté tétele

PRIORITÁSOK - IFJÚSÁG
• Alapkészségek és transzverzális készségek
fejlesztése vállalkozókészség, digitális kompetenciák,
többnyelvűség
• Felhasználóbarát, innovatív módszerek fejlesztése
• IKT technológiák alkalmazása, nyílt oktatási/képzési
csomagok, lehetőségek létrehozása
• A különböző EU-s és nemzeti szintű rendszerek
harmonizálása, készségek, képességek nemzetközi
elismertetése
•A fiatalok társadalmi részvételének növelése
különösen ifjúsági munkanélküliséget kezelő
projektek révén
• Egészséges életmódra nevelés a tömegsportok és
szabadidős tevékenységek által
• Az európai állampolgársággal kapcsolatos
tudatosság növelése, az európai döntéshozatali
folyamatokban való részvétel
•Európai Polgárság és jogok

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
1.Pályázati kategória (Key Action 1) – Egyéni tanulási mobilitása:
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 (EUval határos) országokban tanulóknak
• ifjúsági önkéntesség külföldön és nemzetközi ifjúsági cserék

2. Pályázati kategória (Key Action 2) – Együttműködések: innováció és jó
gyakorlatok cseréje:
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
• Kapacitásépítés (harmadik országokkal megvalósuló ifjúsági projektek)
• (Capacity building)
3. Pályázati kategória (Key Action 3): Szakpolitikai reformok támogatása
• európai rendszerek a tanulási tapasztalat elismerésére (Europass,
Youthpass)
• Strukturált párbeszéd politikai döntéseket segítő párbeszéd az érintett
partnerekkel
• előremutató ifjúságpolitikai fejlesztő kezdeményezések

IFJÚSÁGI
SZEKTOR
Pályázat a
nemzeti
irodákhoz

Egyének tanulási
mobilitása (KA1)
•Fiatalok
mobilitása:
• EVS
• Nemzetközi
ifjúsági cserék

•Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok
cseréje (KA2)

• Szakpolititkai reformok
támogatása (KA3)

Stratégiai partnerségek

Strukturált párbeszéd:Fiatalok és
döntéshozók párbeszéde

• Tudásszövetségek
• Ágazatspecifikus készségfejlesztő
projektek
• Kapacitásépítés:-A világ „egyéb”
országaival tervezett együttműködések

• Nyitott koordinációs módszer
• Tanulási tapasztalat elismertetése
(Youthpass, Europass stb.)
• Előremutató ifjúságpolitikai fejlesztő
kezdeményezések

•Szakemberek,
munkatársak
mobilitása:
• képzések
• fejlesztő
projektek

Pályázat a
végrehajtó
ügynökségh
ez

• Jean
Monnet
• Sport

• Nagyszabású EVS
projektek
• Mesterképzési
programok

KÖLTSÉGVETÉS MEGOSZLÁSA
SZEKTOROK SZERINT

KATEGÓRIÁK SZERINT

RÉSZTVEVŐ ORSZÁGOK
Programországok:
EU 28
+ Nem-EU tagországok (Izland, Lichtenstein, Macedón Köztársaság,
Törökország, Norvégia)

Partnerországok:
Svájc
EU-val szomszédos partnerországok
Nyugat-Balkán – Kelet Partnerség – Dél-Mediterrán térség – Oroszország
A világ egyéb országai

Egyének
tanulási mobilitása

Célkitűzések:
-tanulásban résztvevők támogatása a kompetenciafejlesztésben, a
személyes fejlődés és a munkaerőpiaci elhelyezkedés érdekében
- fiatalokkal foglalkozók (tanárok, ifj-szakemberek, trénerek stb)
szakmai fejlődésének támogatása a képzések és tréningek minőségi
fejlesztésének érdekében
- résztvevők idegennyelvi kompetenciafejlesztése
tanulásban résztvevők támogatása a kompetenciafejlesztésben, a
személyes fejlődés és a munkaerőpiaci elhelyezkedés érdekében
a formális és nemformális nevelés, szakképzések, foglalkoztatás és
vállalkozások közti együttműködések és átmenetek erősítése
- a külföldön szerzett kompetenciák elismerésének biztosítása
- a nemformális tanulás és partnerországokkal való ifjúsági
együttműködések támogatása
- Európai polgárság, más kultúrák megismertetése, aktív
állampolgárság

A pályázásra
jogosultak köre:
- Civil szervezetek, egyesületek
- európai ifjúsági szervezetek
- (társadalmi) vállalkozások
- közintézmények (helyi, regionális és
nemzeti szintű közintézmények)
- informális csoportok

Csak a programországokban működő
szervezet, informális csoport nyújthat be
pályázatot, és a pályázó szervezet a
projektpartnerek nevében nyújtja be a
pályázatot.

MOBILITÁSI
PROJEKTEK
I. Fiatalok mobilitási projektjei
Tevékenységtípusok:
a.) Ifjúsági csere: (5-21 nap, max. 60 résztvevő,
13-30 év közötti korosztály)
b.) EVS: (14 nap-12 hónap, 17-30 év)
Akkreditáció: folytatódik, E-űrlap,
cél: minőségbiztosítás
- új adatbázis az Európai Ifjúsági Portál alatt
- régi akkreditációk érvényesek

A tevékenységek helyszínei: programországok,
nyugat-balkáni partnerországok, Keleti
Partnerség országai, dél-mediterrán országok,
Oroszország
II. Szakemberek, ifjúsági szakemberek
mobilitása:
Tevékenységtípusok:
szemináriumok, képzések, partnerség-építő
tevékenységek, tanulmányút, szakmai látogatás
ifjúsági területen aktív szervezeteknél
Időtartam: 2 nap - 2hónap (+utazási napok)
A tevékenység helyszínei: programországok és
partnerországok

Egységköltségek:

TÁMOGATÁSI
SZABÁLYOK

1. Utazási költség – távolság alapján
Ifjúsági csere, fiatalok mobilitása:
10 – 99 km: 20 €/fő
100 – 499 km: 80 €/fő
500 –1999 km: 170 €/fő
2000 – 2999 km: 270 €/fő
3000 – 3999 km: 400 €/fő
4000 – 7999 km: 620 €/fő
8000+ km: 830 €/fő
EVS, ifjúsági munkások mobilitása
100 – 499 km: 180 €/fő
500 – 1999 km: 275 €/fő
2000 – 2999 km: 360 €/fő
3000 – 3999 km: 530 €/fő
4000 – 7999 km: 820 €/fő
8000+ km: 1100 €/fő
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

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)
5. Speciális igények támogatása - 100% (számla alapján)
6.Rendkívüli költségek – 100% (számla alapján)

STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK
Támogatható tevékenységek:
• innovatív módszerek, eszközök, tantervek,tanmenetek,
tanulmányok, képzések, infokommunikációs eszközök
használata, Nyílt tanulási segédanyagok alkalmazása
• Együttműködés különböző szektorok között (munka
világa, közszféra, civil társadalom)
• hálózatépítés, bevált gyakorlatok megosztása,
tapasztalatcsere
• a kompetenciák elismerése az uniós keretrendszer és
eszközök használatával (Youthpass,Europass)
• aktív állampolgárság és új társadalmi vállalkozások
létrehozása
• nemzetközi ifjúsági kezdeményezések
Keretek:
Projekt időszak: Min. 6 hónap – 24 hónap
Partnerség felépítése:
Legalább 3 szervezet 3 különböző programországból
Kivétel: csak ifjúsági szervezetek vesznek részt (2 ország)

TEVÉKENYSÉG TÍPUSOK
1.ifjúsági területen megvalósuló projektek esetében: 6
hónap - 2 év (kivételes esetben, a nemzeti iroda
engedélyével maximum 6 hónappal meghosszabbítható)

RÉSZTVEVŐK
KÖRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

civil szervezetek, egyesületek
európai ifjúsági szervezetek
oktatási intézmények (bármely szinten)
helyi, regionális és nemzeti szintű
közintézmények
informális csoportok
kis-,és középvállalkozások,
nagyvállalatok, magán vállalkozások,
társadalmi vállalkozások
múzeumok, könyvtárak
képzési központok

RÉSZTVEVŐ ORSZÁGOK
Programországok:
EU 28
+ Nem-EU tagországok (Izland, Lichtenstein,
Macedón Köztársaság, Törökország, Norvégia)

Partnerországok-Abban az esetben ha hozzáadott
értéket képviselnek!
Svájc
EU-val szomszédos partnerországok
Nyugat-Balkán: (Albánia, Bosznia és Hercegovina,
Koszovo, Montenegró, Szerbia)
Kelet Partnerség :(Örményország, Azerbajdzsán,
Fehéroroszország, Grúzia,Moldova, Ukrajna)
Dél-mediterrán :(Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia,
Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia)

+ Oroszország

TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
Maximális támogatás: évi 150.000euró
1.1. Program megvalósítása és koordinálása
500 €/bonyolító szervezet/hó; 250 €/résztvevő szervezet/hó, max. 2750 €/hó
1.2. Nemzetközi projekttalálkozóktámogatás utazásra: - 100 - 1999 km: 575 €/résztvevő/találkozó
- 2000+ km: 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
5. Tanulás, oktatás, képzés – utazási támogatás: - 100-1999 km: 275€/fő
- 2000+ km: 360€/fő;
napidíj: oktató, képző: 100-700 €, fiatal, diák: 55-40 €/fő
nyelvi támogatás 150 €/fő (2-12 hó)
6. Speciális igényű résztvevők támogatása - 100%
7. Rendkívüli költségek – alvállalkozók, felszerelés, eszközök – 75%, max. 50.000 €/projekt

SZAKPOLITIKAI
REFORMOK TÁMOGATÁSA
Tevékenységtípusok:
• Nemzeti szintű ifjúsági találkozók, szemináriumok, konzultációk
• Nemzetközi ifjúsági találkozók
Kapcsolódás a strukturált párbeszéd folyamathoz
Mi ez? Párbeszéd fiatalok és döntéshozók között nemzeti és
európai szinten az elnökégi triók által meghatározott prioritásokról
Cél: népszerűsíteni a fiatalok aktív részvételét a demokratikus
életben

PÁLYÁZÓK KÖRE:
-szervezetek, NGO-k
- Európai Ifjúsági NGO Szervezetek
-helyi közintézmények - mint partnerek
Résztvevők köre: partnerországok is.

TÁMOGATÁSI
SZABÁLYOK
Maximális támogatás: 50.000 euró
1. Útiköltség:
10 – 99 km: 20€/fő
100 – 499 km: 80€/fő
500 – 1999 km: 170€/fő
2000 – 2999 km: 270€/fő
3000 – 3999 km: 400€/fő
4000 – 7999 km: 620€/fő
8000+ km: 830€/fő
2.Programköltség: 33 €/nap/fő
3.Speciális igényű résztvevők
támogatása, rendkívüli költségek –
100%

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐK
1. PÁLYÁZATI KATEGÓRIA
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.
2. PÁLYÁZATI KATEGÓRIA
2014. április 30. dél Projektkezdés: 2014. szeptember 1. - 2015. február 1.
2014. október 1. dél Projektkezdés: 2015. február 1. – szeptember 30.
3. PÁLYÁZATI KATEGÓRIA
2014. április 30. dél Projektkezdés: 2014. augusztus 1. – 2015. február 28.
2014. október 1. dél Projektkezdés: 2015. január 1. – szeptember 30.

PÁLYÁZÁS MENETE
Pályázati Útmutató (Programme Guide) –
elérhető angolul (magyarul nyár közepén)

www.yia.hu/erasmusplus
Elektronikus űrlapok: yia.hu/erasmusplus
Regisztráció:
A pályázónak regisztrálnia kell önmagát és
szervezetét egy központi adatbázisban.
Ezt a regisztrációt egyszer elég végrehajtani.
Fontos, hogy először mint résztvevő kell
regisztrálni, majd résztvevőként egy, vagy
több szervezet is felvihető az adatbázisba.
http://ec.europa.eu/education/participants/
portal/desktop/en/home.html
Kötelező mellékletek:
*jogi nyilatkozat
*pénzügyi adatlap

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK
• a tevékenység(ek) napra lebontott
programja, önkéntes hete/Gantt diagram
(KA2)
• a nemzetközi partnerségben részt vevő
partnerszervezetek által aláírt (ha van, akkor
pecséttel ellátott) „Mandate”
• Összeférhetetlenségi nyilatkozat
• Befogadó és felelősségvállalási nyilatkozat
(informális csoport esetében)
• 60 000€-t, vagy annál több támogatást
igénylő pályázatok esetén az utolsó lezárt
pénzügyi év mérlege és eredmény
kimutatása
A feltölthető dokumentumok maximális
- mérete: 10Mb
- száma: 5 db

A pályázatokat csak elektronikusan kell benyújtani!

SPORT
AZ ERASMUS PLUS-BAN
Célkitűzések:
• fellépés a teljesítménynövelő szerek használata, az
erőszak, a sportfogadási csalások ellen
• a sport területén tapasztalható diszkrimináció
csökkentése
• sportpolitika támogatása
• tömegsport népszerűsítése
• önkéntesség népszerűsítése
3 fő prioritási terület:
• a sport társadalmi szerepe
• a sport integritása
• a sport gazdasági vetülete
Európai Bizottság Sport Igazgatóság:
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

SPORT
AZ ERASMUS PLUS-BAN
Támogatható tevékenységek:
• együttműködési partnerségek,

• non-profit európai sportesemények
• sportpolitikai döntéshozást
támogató kutatási tevékenységek
Résztvevő országok: EU tagállamok
illetve társult országok és a
világ bármely országai

SPORT AZ ERASMUS PLUS-BAN
Együttműködési Partnerségek

•
•
•
•
•

Szinergiák helyi szinttől a nemzetközi szintig
tömegsporton a hangsúly
hálózatépítés, jó gyakorlatok
non-profit szervezetek és állami szervezetek pályázhatnak
legalább 5 programországból kell partner, a partnerországok
ezen felül lehetnek
• projektek időtartama: 1-3 év (megvalósítás 2015. januárjától)
• Max. 500 000 € támogatási összeg
• határidő: 2014. május 15. dél (brüsszeli idő)

SPORT AZ ERASMUS PLUS-BAN
Nonprofit európai sportesemények
• Sportesemények a megnevezett területen
szervezhető
• Fontos: esélyegyenlőség,társadalmi bevonás,
egészséges életmódra ösztönzés
• Támogatható tevékenységek: Képzési-oktatási
modulok, szeminárium, tréningek, konferenciák
edzők-sportolók-önkéntesek részére,
sportesemények
• rendszeresen megrendezett sportverseny nem
támogatható
• non-profit szervezet vagy állami szervezet
pályázhat (aktív sport)
• 1 pályázó ország- a résztvevőknek legalább
12 programországból kell jönniük
• Max. összeg 2 millió EUR
• Határidő: 2014. március 14. 12:00 / 2014.
május 15. 12:00

INFORMÁCIÓ ÉS TANÁCSADÁS
Nemzeti Iroda: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Fiatalok Lendületben Programiroda
Budapest XIII. Tüzér utca 33-35.
Tel: + 36 1 237 6700
Honlap: www.yia.hu + www.eurodesk.hu +

Eurodesk@FLP

Európai Bizottság: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Köszönöm a figyelmet!

