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Erasmus+ 2014 – 2020
Az Erasmus+ program az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúsági és
sport programja. Hét korábbi EU-s támogatási programot fog össze egy komplex programban,
köztük a Fiatalok Lendületben Programot.
Magyarországon 2016. szeptemberéig az Erasmus+ program oktatási és képzési fejezetét a
Tempus Közalapítvány koordinálta, az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda pedig az ifjúsági
fejezet nemzeti irodája volt. 2016. szeptember 1-jétől az Erasmus+ program egészének
kezelését a Tempus Közalapítvány végzi. Az Erasmus+ központi honlapját az Európai
Bizottság működteti.
Célok:
A képzettség és a foglalkoztathatóság javítását, valamint az oktatási, képzési és az ifjúsági
munka területén működő rendszerek korszerűsítését célzó hétéves program 14,7 milliárd eurós
költségvetéssel gazdálkodhat. Ebből 10% jut az ifjúsági szakmának. A program révén több mint
4 millió pályázó juthat támogatáshoz, ebből a Fiatalok Lendületben Program folytatásának
számító ifjúsági fejezetnek köszönhetően több mint 500 000 fiatal és szakember.
Az Erasmus+ három fő célkitűzést szolgál:
 támogatja az egyének külföldi tanulási lehetőségeit az EU-n belül és kívül;
 oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi és regionális
közintézmények és NGO-k közötti partnerségekhez nyújt támogatást;
 az oktatás, képzés és ifjúsági szakma korszerűsítését szolgáló – az innovációt, a vállalkozó
szellemet és a foglalkoztathatóságot ösztönző – reformokhoz nyújt támogatást.
Prioritások:
 Készségfejlesztés: vállalkozókészség, digitális kompetenciák, soknyelvűség
 Felhasználóbarát, innovatív módszerek fejlesztése
 Information and Communication Technologies (ICT) alkalmazása, nyitott oktatási/képzési
csomagok, lehetőségek létrehozása
 Az EU-s és nemzeti szintű rendszerek harmonizálása, képességek nemzetközi elismertetése
 Együttműködések és forrásbevonás generálása a többi szektorral
 A fiatalok társadalmi részvételének növelése az 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
Pályázók:
 Ifjúsági szervezetek, fiatalokkal foglalkozó és egyéb civil szervezetek, alapítványok
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fiatalok informális csoportja
kulturális szervezetek, könyvtárak, múzeumok
felsőoktatási intézmények
iskolák/szervezetek/oktatási központok (óvodától a középiskoláig;
felnőttoktatás is)
kis-, közép- és nagyvállalkozások/ társadalmi vállalkozások is
helyi, regionális vagy nemzeti közintézmények
iparkamarák, szakmai tömörülések, szakszervezetek
kutatóközpontok, képzési központok, információs és tanácsadó központok

szakképzés,

Pályázati kategóriák
1. pályázati kategória - MOBILITÁSI PROJEKTEK (KA1)
 Ifjúsági csere különböző országokból érkező fiatalok (13-30 év közöttiek) csoportjainak
teremt lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra (5-21 napig). Lehet két,
három- vagy többoldalú, különböző európai uniós és azon kívüli országok nemzetközi
együttműködésével.
 Erasmus+ önkéntesség lehetővé teszi 17-30 év közötti fiatalok számára, hogy teljes idős
önkéntes szolgálatban vegyenek részt maximum 12 hónapig az Európai Unió
tagországaiban és azokon kívül.
 Ifjúságsegítők mobilitása keretében szeminárium, képzések, partnerkereső tevékenység,
tanulmányút és jobshadowing (szakmai látogatás) támogatható fiatalokkal foglalkozó
szakemberek részére.
A tanulmányi célú mobilitás fejleszti a résztvevők készségeit, személyiségüket és növeli
esélyeiket a munkaerőpiacon. A projektek a nemzetközi mobilitást segítik elő. Célja
a nemformális tanuláson keresztül a fiatalok kompetencia- és készségfejlesztése; a fiatalok
demokratikus részvétele; az ifjúsági munka minőségfejlesztése, valamint a hátrányos helyzetű
fiatalok elérése.
Pályázók: civil szervezetek, egyesületek, társadalmi vállalkozások, közintézmények, informális
csoportok. Résztvevők köre: 13-30 év közötti fiatalok a résztvevő szervezetek országaiból.
2. pályázati kategória - INNOVÁCIÓT ÉS BEVÁLT
MEGOSZTÁSÁT CÉLZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (KA2)

GYAKORLATOK

Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén
Célja innovatív módszerek fejlesztése és bevált gyakorlatok terjesztése. Ezen kívül a
kulcskompetenciák, többek között a vállalkozói készség fejlesztése és új társadalmi
vállalkozások létrejöttének segítése. A szervezetek számára szakmai megújulást is jelenthet.
Fontos szempont az ifjúsági terület és a munka világának összekapcsolása.
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Pályázók: civil szervezetek, egyesületek, oktatási intézmények, közintézmények, informális
csoportok, kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok, társadalmi vállalkozások, kulturális
központok, képzési központok, stb.
Támogatható tevékenységek, példák:
 Innovatív megközelítés: módszerek, eszközök, tanulmányok, képzések,
infokommunikációs eszközök használata.
 Együttműködés különböző szektorok (munka világa, közszféra, civil társadalom) között.
 Hálózatépítés, bevált gyakorlatok megosztása, tapasztalatok cseréje.
 Aktív állampolgárság és új társadalmi vállalkozások létrehozása.
 Regionális szintű önkormányzatok együttműködései.
 Képzési, tanítási, tanulási célú tevékenységek (amennyiben hozzáadott értéket
képviselnek).
3. pályázati kategória - SZAKPOLITIKAI REFORMOK TÁMOGATÁSA (KA3)
Fiatalok és döntéshozók találkozói - Strukturált párbeszéd folyamat
Célja, hogy a fiatalok hangja eljusson a döntéshozókig. A támogatható projektek a fiatalok és
a döntéshozók/ifjúsági szakemberek közötti párbeszédet segítik elő, céljuk olyan események
szervezése, amelyek alkalmat teremtenek az érintett felek közötti konzultációra.
Pályázók: civil szervezetek, egyesületek, európai szintű ifjúsági NGO-k, helyi közintézmények.
Támogatható tevékenységek:
3-24 hónapig tartó projektek
 nemzeti találkozók és nemzetközi szemináriumok, ahol a döntéshozók bevonásával
lehetőség nyílik a strukturált párbeszédre, az európai ifjúságpolitika kapcsán felmerülő
kérdések megvitatására;
 az Európai Ifjúsági Héthez köthető események, vitafórumok;
 fiatalokkal történő konzultáció az aktív részvételhez szükséges igényekről (online
konzultációk, közvélemény-kutatás stb.)
 a demokratikus életben való részvételre épülő, e témához kapcsolódó találkozók és
szemináriumok, információs rendezvények, vitafórumok fiatalok és döntéshozók/ifjúsági
szakemberek között;
 a demokratikus intézmények működését és az ott dolgozó döntéshozók szerepét szimuláló
események.
SPORT
Az Erasmus+ program keretében a sport területén az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:
 együttműködési partnerségek
 non-profit európai sportesemények
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A Sport pályázatokat az Európai Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökséghez
(EACEA) kell benyújtani, ezek tehát központi, brüsszeli kezelésű pályázatok. A nemzeti iroda
csak általános információt nyújt.
EACEA információ a sport pályázatokkal kapcsolatban: eacea-sport@ec.europa.eu
Tempus Közalapítvány
Erasmus+ ifjúsági csoport:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: info@tpf.hu
Tel: (+36 1) 237-1300
Fax: (+36 1) 239-1329
Forrás: www.tka.hu

