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Ki legyen partner?

• Az adott problémakörön belül érdekeik és céljaik 

megegyeznek, vagy legalábbis kiegészítik egymást

• Probléma megoldásához, célok, eredmények 

megvalósításához szükséges tudással rendelkező szervezetek

• Kölcsönösen hozzájárulnak a projekt megvalósításához 

szükséges tudás és információs háttér, valamint a technikai 

feltétlek biztosításához

• A fejlődést hasonló módon értelmezik, értékrendszerük 

összeegyeztethető

• .



Ki legyen partner?

• Hasonló problémák, kihívások a szakképzés területén

• Programországok (EU + Izland, Liechtenstein, Észak-

Macedón Köztársaság , Norvégia, Szerbia, Törökország)

• Partnerországokból (pl.Ukrajna) csak ha nagyon indokolt, 

valós hozzáadott érték!

• UK: ?



Partnerek kiválasztása

• Kinek áll még érdekében a kitűzött cél elérése?

• Mivel tud hozzájárulni a megvalósításhoz?

• Ki rendelkezik a megvalósításhoz szükséges erőforrásokkal?

• Ki nyújt kiemelkedő teljesítményt az adott területe?

• Volt-e már együttműködése valamilyen szervezettel 

korábban?



Tippek a partnerkereséshez

• A partnerem partnere

- Korábbi együttműködési tapasztalatok jók, de mindenki  

szerez új partnereket

• Személyes ajánlások

• Közös célok, érdekek, értékrend, összeegyeztethető munkakultúra

- Mindenképpen nehéz lesz, de ez a minimum

• Gyűjtsünk információt a lehetséges partnerek munkamódszereiről, 

elismertségükről, erőforrásaikról, tapasztalataikról és szervezeti 

felépítésükről.

• Előzetes projektötlettel keressünk partnert!



A partnerség megszervezése

• megfelelő szakmai háttér, munkamegosztás

• valós tevékenységet végző partnerek megfelelő szakmai 

tapasztalattal, (bemutatása az űrlap megfelelő részében!)

• az elejétől fogva bevonni őket a pályázat készítésébe 

(tesztelés a közös pályázatírásban) 

• alapok (feladatok – felelősségek - határidők) konkrét 

meghatározása, szerződéses viszony



A partnerség megszervezése

• Fontos egy jól működő belső kommunikációs rendszer felállítása amely 

minden partner számára elérhető és alkalmazási módja ismert

• 7-8 partnernél több erősen megnöveli az együttműködés nehézségeit

• Túl kicsi partnerség hátrányai

• Egyenlően terhelhető partnereket válasszunk

• A koordinátor rendelkezzen menedzsment és csoportépítési tapasztalattal



Platformok a partnerkereséshez

• Szakmai fórumok

• Nemzeti irodák honlapjai

• TKA partnerkereső platform (https://tka.hu/partnersearch)

• Erasmus+ Project Results Platform

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en)

• EPALE (https://epale.ec.europa.eu/hu/home-page)

http://tka.hu/partnersearch
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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TKA Partnerkereső platform



European Project Results Platform



EPALE



Elérhetőségek

Bedécs Anikó

• koordinátor - szakképzési stratégiai partnerségek

• aniko.bedecs@tpf.hu

Jakabné Baján Ilona 

• szenior koordinátor - szakképzési stratégiai 
partnerségek

• ilona.bajan@tpf.hu
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Köszönöm a figyelmet!


