
Erasmus+ program általános 
tudnivalói

Horváth Katalin

katalin.horvath@tpf.hu



Mi az az Erasmus+?
Az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén 2021–2027 közötti időszakra 
létrehozott uniós program (megelőző programszakasz: 2014-2020)

• A program általános célkitűzése, hogy:

• az egész életen át tartó tanulás révén támogassa az emberek tanulmányi 
előmenetelét, illetve szakmai és személyes fejlődését az oktatás, a képzés, 
az ifjúság és a sport területén; 

• hozzájáruljon a fenntartható növekedéshez, a minőségi 
munkahelyteremtéshez, a társadalmi kohézióhoz, az innováció 
előmozdításához, valamint az európai identitás és az aktív polgári 
szerepvállalás erősítéséhez;

• elősegítse az ötletek, a bevált gyakorlatok és a szaktudás átadását, és ezáltal  
hozzájáruljon magas színvonalú oktatáshoz.



Az Erasmus+ program felépítése

A célkitűzések elérése érdekében támogatott tevékenységek:

KA1: 
Mobilitások

KA2: 
Együttműködések

KA3: 
Szakpolitikai 

reformok

Felsőoktatás
Szakképzés (VET)
Köznevelés (SE)
Felnőtt tanulás (AE)
Ifjúság

szereplőinek külföldi 
mobilitási lehetőség



Mobilitások elvárt eredményei – Résztvevők

Tanulók

• Tanulási teljesítmény javulása

• Foglalkoztathatóság javulása

• Vállalkozói kompetencia fejlődése

• Nagyobb fokú önállóság

• Motiváltság növekedése

• Idegen nyelvi kompetenciák 
fejlődése

Tanárok, oktatók, munkatársak

• Szakmai kompetenciák fejlődése

• Oktatási rendszerek jobb 
megértése

• Munka minőségének javulása

• Idegen nyelvi kompetenciák 
fejlődése



Mobilitások elvárt eredményei – Intézmények

• nemzetközi tevékenységekhez szükséges kapacitások növekedése

• külföldi partnerekkel való együttműködés megerősödése

• kollégák képzettségének javítása

• bevált gyakorlatok és új módszerek alkalmazása napi 
tevékenységekben

• a munkatársak szakmai fejlődésének stratégiai tervezése az egyéni 
igények és az intézményi célkitűzések figyelembevételével

• a külföldi tanulási időszakok során elsajátított kompetenciák 
elismerési és érvényesítési eljárásainak javítása



KA1 Mobilitások- Kik pályázhatnak?

• bármely, az érintett szektorhoz (VET,AE,SE) kapcsolódó köz- vagy 
magánintézmény (részletek a honlapon!)

• nyertes pályázat esetén a pályázó intézménnyel köt támogatási 
szerződést a Nemzeti Iroda

• pályázó intézmény = küldő intézmény

https://erasmusplusz.hu/palyazasra_jogosult_szervezetek_e_akkreditacio.pdf


KA1 Mobilitások- Célországok

1. Európai Unió tagállamai( AE+SE+VET)

2. Programhoz társult harmadik országok (AE+SE+VET):

• 3 EFTA ország (Norvégia, Izland, Lichtenstein)

• Törökország

• Észak-Macedón Köztársaság

• Szerbia

3. Programhoz nem társult harmadik országok (csak akkreditált VET 
intézmények esetén!)

• Lista a Pályázati útmutatóban

• Nagy-Britannia is!

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/node/2699


KA1 Mobilitások- Lehetőségek

Rövid futamidejű 
mobilitási projektek 

(KA122)

Akkreditáció

Önálló intézményi Konzorciumvezetői

Csatlakozás akkreditált 
konzorciumhoz tagként

I. II. III.

1 pályázat/szektor/pályázati forduló!

Egy intézmény maximum két mobilitási projektből kaphat támogatást 
egy adott szektorban!

• 6-18 hónap
• Max. 30 résztvevő
• 5 egymást követő évben 

max. háromszor 
nyerhetnek el 
támogatást



Elválasztó
dia 1



Pályázati menetrend- Rövid futamidejű 
mobilitási pályázatok (KA122)

Pályázati határidő:

• 2023 tél: február 23. déli 12 óra

• projektek indulása: 2023. jún. 1. – 2023. dec. 31.

• 2023 ősz (költségvetési keret függvénye!): október 4. déli 12 óra

projektek indulása: 2024. jan. 1. – 2024. máj. 31.



Teendők pályázat benyújtása előtt

EU Login

Szervezetek -
Regisztráció (ORS)

OID 
kód

Pályázati űrlap
kitöltése

Pályázati űrlap
benyújtása

EESCP



A pályázat benyújtása után

Menetrend:

• átvételi elismervény (e-mail)

• formai bírálat

• tartalmi bírálat (külső szakértők)

• kuratóriumi döntés a pályázati eredményekről

• eredmények honlapunkon

• eredményről kiértesítő levél

• nyertes pályázat esetén szerződéskötés: 2023. június

• támogatás folyósítása: 2023. július



Köszönöm a figyelmet!



Maradjunk kapcsolatban!

https://tka.hu/celcsoport/446/modszertani-otletek-es-projektbemutatok
https://www.facebook.com/erasmusplusz.tanarok/?ref=search
https://tka.hu/tudastar_kereso
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