FIGYELEM!
ELINDULT AZ ÚJ ERASMUS+ HONLAP: ERASMUSPLUSZ.HU
AZ ÚJ PROGRAMSZAKASZ DOKUMENTUMAI ÉS FRISS INFORMÁCIÓI ITT ÉRHETŐEK EL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ ERASMUS PROGRAM (2021-2027) MOBILITÁSI
PÁLYÁZATAIRÓL ÉS TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEIRŐL
Jelen tájékoztató áttekintést nyújt az Erasmus 2021-2027-es programszakaszában elérhető pályázati
lehetőségekről, a köznevelés, szakképzés és a felnőtt tanulás területén megvalósítható mobilitási
tevékenységekről. A végleges szabályokat az Európai Bizottság által közétett hivatalos Pályázati
útmutató tartalmazza.
Erasmus+ mobilitási csoport
Tempus Közalapítvány

I. MOBILITÁSI PÁLYÁZATTÍPUSOK
A. pályázattípus: Erasmus akkreditáció
Az új programszabályzat szerint mindhárom oktatási szektorban van lehetőség Erasmus akkreditációra
pályázni. Ennek odaítélése igazolja, hogy a pályázó magas színvonalú, a szervezet nemzetköziesítését
és a fejlesztési igényeit hatékonyan és hosszú távon szolgáló Erasmus-tervet készített.
Az Erasmus akkreditáció legalább 2, maximum 5 éves időtartamra igényelhető, melynek odaítélését
követően a kedvezményezetteknek költségvetésigénylő pályázatot kell benyújtaniuk a tevékenységek
megvalósításához. Az akkreditáció érvényességi ideje alatt az akkreditált pályázók saját szektorukban
egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül.
Az akkreditált időszak alatt a szervezeteknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a mobilitási
tevékenységek minden tekintetben megfeleljenek az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak.
Az Erasmus akkreditáció elsősorban azon gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező pályázók
számára ajánlott, akik szervezetük céljait illetően több éves távlatban gondolkodnak, valamint
megfelelő kapacitással rendelkeznek a pályázatban vállalt tevékenységek megvalósításához.
Az akkreditáció önállóan és konzorciumban egyaránt pályázható.

Az akkreditációs pályázat beadási határideje: 2021. október 19.
Az akkreditált intézmények költségvetés igénylő pályázatának beadási határideje:
2021. május 11.
B. pályázattípus: Rövid futamidejű mobilitási projektek
A szervezeteknek lehetőségük van 6-18 hónapos Rövid futamidejű mobilitási projekteket is
megvalósítani, ezek esetében azonban a támogatható tevékenységek száma korlátozott. Ez a
pályázattípus azoknak a szervezeteknek ajánlott, akik még nem rendelkeznek jelentős tapasztalattal
az Erasmus+ mobilitási projektek megvalósításában. Ebben a pályázat típusban nincs lehetőség
konzorciumi pályázat benyújtására.

A rövid távú mobilitási pályázat beadási ideje: 2021. május 11.
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Fontos, hogy az akkreditációval rendelkező szervezet nem nyújthat be rövid távú mobilitásra szóló
pályázatot. Konzorciumok esetében egy szervezet maximum két mobilitási projektből kaphat
támogatást egy adott szektorban (köznevelés/szakképzés/felnőtt tanulás).
További szabályok:
● Egy rövid futamidejű mobilitási projektet megvalósító szervezet tagja lehet egy akkreditált
mobilitási konzorciumnak.
● Egy akkreditált szervezet tagja lehet egy akkreditált mobilitási konzorciumnak is.
● Az egyik pályázattípusban sem pályázó szervezet tagja lehet két akkreditált mobilitási
konzorciumnak.
● Egy szervezet csupán egy akkreditációval rendelkezhet, tehát egy akkreditált
konzorciumvezető nem pályázhat egyéni akkreditációs pályázatra is.
● Egy szervezet pályázhat egy pályázattípuson belül több szektorban is, amennyiben szerepel a
pályázásra jogosultak listáján az adott szektorban.

II. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK SZEKTORONKÉNT
KÖZNEVELÉS
1. Munkatársak mobilitása
Támogatott tevékenységek
● szakmai látogatás (2-60 nap)
● oktatási tevékenység (2-365 nap)
● kurzuson vagy tréningen való részvétel (2-30 nap)
A tevékenységeket külföldön, egy programországban kell megvalósítani. Minden munkatársi mobilitás
megvalósítható vegyes mobilitásként, virtuális elemekkel. A tevékenységek mellett feltüntetett
minimális és maximális időtartam a fizikai mobilitásra vonatkozik.
Résztvevők
● a szervezetben dolgozó
○ pedagógusok
○ intézményvezetők
○ szakmai munkatársak (pedagógiai asszisztensek, pszichológus stb.)
○ egyéb köznevelési téren aktív szervezetek munkatársai (tankerületek munkatársai,
nevelési tanácsadók, oktatáspolitikai szakemberek stb.)
● vagy a szervezettel rendszeresen együttműködő munkatársak, akik a szervezet
alaptevékenységének megvalósításán dolgoznak
○ trénerek
○ szakértők
○ önkéntesek

2

A résztvevő csak a pályázó szervezet által foglalkoztatott, vagy azzal szorosan együttműködő személy
lehet (pl. külsős trénerek, szakértők vagy önkéntesek). A résztvevők és pályázó szervezet közötti
viszonyt a nemzeti iroda által elfogadható módon kell igazolni (pl. önkéntes vagy munkavállalói
szerződéssel, munkaköri leírással vagy egyéb, releváns dokumentummal).
2. Tanulók mobilitása
● csoportos mobilitási tevékenység (2-30 nap)
○ tanulók egy csoportja közösen tanulhat kortársaival egy másik országban, a küldő
intézmény tanárai vagy egyéb felelős személyei kíséretében
● rövid távú tanulási mobilitási tevékenység (10-29 nap)
○ tanulók egy adott időszakot külföldön tölthetnek tanulással vagy gyakorlattal egy
partner iskolában, vagy más releváns szervezetnél. Minden résztvevő részére egyéni
tanulási program összeállítása szükséges. Kevesebb lehetőséggel rendelkező
résztvevők esetében ez a tevékenység megvalósítható rövidebb, legalább 2 napos
időintervallumban is, ha az indokolt.
● hosszú távú tanulási mobilitási tevékenység (30-365 nap)
○ tanulók egy adott időszakot külföldön tölthetnek tanulással vagy gyakorlattal egy
partner iskolában, vagy más releváns szervezetnél. Minden résztvevő részére egyéni
tanulási program összeállítása szükséges.
A tevékenységeket külföldön, egy programországban kell megvalósítani. Minden tanulói mobilitás
megvalósítható vegyes mobilitásként, virtuális elemekkel. A tevékenységek mellett feltüntetett
minimális és maximális időtartam a fizikai mobilitásra vonatkozik.
A résztvevőknek általános köznevelési programban kell részt venniük a küldő intézményben.
3. Egyéb támogatott tevékenységek
 szakértők fogadása (2-60 nap)
o a pályázó szervezetek fogadhatnak külföldről érkező trénereket, tanárokat,
szakpolitikai szakértőket vagy egyéb képzett szakembereket, akik új tanítási
módszerek és jó gyakorlatok átadásával elősegíthetik az intézményben folyó oktatói
és tanulói munka fejlesztését.
 gyakorló tanárok fogadása (10-365 nap)
o a pályázó szervezetek fogadhatnak külföldről érkező gyakorló pedagógusokat, akik a
szervezetnél szeretnék teljesíteni szakmai gyakorlatukat. A fogadó szervezet
támogatást kap a tevékenységek megvalósítására, a résztvevő utazási és egyéni
költségeiről pedig a küldő intézmény gondoskodik.
 előkészítő látogatások
o indokolt esetben a pályázó szervezetnek lehetősége van a mobilitások előtt előkészítő
látogatást szervezni a fogadó intézménybe. Az előkészítő látogatásnak növelnie kell a
befogadás és sokszínűség mértékét, illetve biztosítania kell a megvalósítani kívánt
tevékenységek széleskörű kiterjedését és magas szintű minőségét. Egy ilyen látogatás
szolgálhatja többek között kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők
mobilitásának előkészítését, egy új partnerszervezettel történő együttműködés
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megalapozását vagy hosszú távú mobilitási tevékenységek előkészítését, munkatársi
továbbképzések és kurzuson való részvétel előkészítésére azonban nem szervezhető.
A meghívott szakértők és a gyakorló tanárok a pályázó szervezet székhelyén végzik tevékenységüket.
Az előkészítő látogatás egy programországban történhet.
Résztvevők
Meghívott szakértő lehet bármely, programországból származó személy, aki releváns szaktudással
rendelkezik a pályázó szervezet célkitűzéseinek tekintetében.
Gyakorló tanárként résztvevők lehetnek olyan személyek, akik tanári képzésben vesznek részt vagy
frissen végeztek egy másik programországban.
Előkészítő látogatáson részt vehet bármely személy, aki közvetlenül részt vesz a projektszervezésben,
vagy munkakapcsolatban áll a pályázó intézménnyel vagy konzorcium vezetőjével. Kivételes esetben
a hosszú távú mobilitás résztvevői és a kevesebb lehetőségéggel rendelkező tanulók is részt vehetnek
előkészítő látogatáson.
Egyéb tudnivalók:
Rövid futamidejű mobilitási projektek (KA122)
● projekt hossza 6-18 hónap
● egy naptári évben csak a szervezet egy pályázata nyerhet támogatást, öt év alatt pedig csak
három alkalommal kaphat ugyanaz a szervezet támogatást ebben a pályázattípusban
● a projekt során maximum 30 résztvevő mobilitási tevékenysége támogatható, amelybe az
előkészítő látogatásokon résztvevők és kísérő személyek nem számítanak bele
Akkreditált szervezetek költségvetés igénylő pályázatai (KA121)
● az akkreditáció keretében megvalósított első projekt hossza 15 hónap
● egy évben csak egy pályázat nyújtható be
● a résztvevők száma nem korlátozott

SZAKKÉPZÉS
1.

Munkatársak mobilitása

Támogatott tevékenységek
●
●
●

szakmai látogatás (2-60 nap)
oktatási/képzési feladatok (2-365 nap)
kurzuson vagy tréningen való részvétel (2-30 nap)

Minden munkatársi mobilitás megvalósítható vegyes mobilitásként, virtuális elemekkel. A
tevékenységek mellett feltüntetett minimális és maximális időtartam a fizikai mobilitásra vonatkozik.
Résztvevők
● szakképzési intézmények oktatói
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●

a szakképzés területén tevékenykedő szervezetek és intézmények munkatársai (mentorok
helyi partnerszervezeteknél, tanácsadók, szakképzésért felelős koordinátori intézmények
stb.)

A résztvevő csak a pályázó szervezet által foglalkoztatott, vagy azzal szorosan együttműködő személy
lehet (pl. külsős trénerek, szakértők vagy önkéntesek). A résztvevők és pályázó szervezet közötti
viszonyt a nemzeti iroda által elfogadható módon kell igazolni (pl. önkéntes vagy munkavállalói
szerződéssel, munkaköri leírással vagy egyéb, releváns dokumentummal).
A mobilitási tevékenységeket külföldön, egy programországban kell megvalósítani. Az Erasmus
akkreditációval rendelkező szervezetek partnerországokban is megvalósíthatnak szakmai látogatással
vagy oktatással/képzéssel összefüggő tevékenységeket.
2.

Tanulók mobilitása

Támogatott tevékenységek
● szakmai versenyen való részvétel (1-10 nap)
● rövid távú tanulási célú mobilitás (10-89 nap)
● hosszú távú tanulási célú mobilitás (ErasmusPRO) (90-365 nap)
Minden tanulói mobilitás megvalósítható vegyes mobilitásként, virtuális elemekkel. A tevékenységek
mellett feltüntetett minimális és maximális időtartam a fizikai mobilitásra vonatkozik.
A külföldön megvalósuló szakmai versenyek esetén a kísérő munkatársak vagy szakértők kiutazása is
támogatható.
Rövid távú tanulási célú mobilitás keretében támogatott tevékenységek:
● szakmai gyakorlat egy szakképzési szolgáltatónál vagy vállalatnál
A munkaprogramnak minden résztvevő esetében személyre szabottnak kell lennie. Kevesebb
lehetőséggel rendelkező résztvevők esetében a mobilitás időtartama 10 nap alá csökkenthető,
amennyiben azt a körülmények is indokolttá teszik. Ebben az esetben a mobilitás minimális időtartama
2 nap.
Hosszú távú tanulási célú mobilitás keretében támogatott tevékenységek:
●

hosszabb távú szakmai gyakorlat egy szakképzési szolgáltatónál vagy vállalatnál

A munkaprogramnak minden résztvevő esetében személyre szabottnak kell lennie.
Résztvevők
● szakmai alapképzésben részt vevő tanulók
● iskolarendszeren kívüli szakképzésben részt vevő tanulók
A résztvevőknek jogviszonyban kell állniuk a programbeli részvételre jogosult intézménnyel.
● Frissen végzett tanulók a végzésüket követő 12 hónapon belül
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A mobilitási tevékenységeket külföldön, egy programországban kell megvalósítani, az Erasmus
akkreditációval rendelkező szervezetek résztvevőiket azonban partnerországokba is küldhetik a
felsorolt tevékenységek céljából.
3.






Egyéb támogatott tevékenységek
szakértők fogadása (2-60 nap)
o a pályázó szervezetek fogadhatnak külföldről érkező trénereket, tanárokat,
szakpolitikai szakértőket vagy egyéb képzett szakembereket, akik új tanítási
módszerek és jó gyakorlatok átadásával elősegíthetik az intézményben folyó oktatói
és tanulói munka fejlesztését.
gyakorló tanárok fogadása (10-365 nap)
o a pályázó szervezetek fogadhatnak külföldről érkező gyakorló pedagógusokat, akik a
szervezetnél szeretnék teljesíteni szakmai gyakorlatukat. A fogadó szervezet
támogatást kap a tevékenységek megvalósítására, a résztvevő utazási és egyéni
költségeiről pedig a küldő intézmény gondoskodik.
előkészítő látogatások
o indokolt esetben a pályázó szervezetnek lehetősége van a mobilitások előtt előkészítő
látogatást szervezni a fogadó intézménybe. Az előkészítő látogatásnak növelnie kell a
befogadás és sokszínűség mértékét, illetve biztosítania kell a megvalósítani kívánt
tevékenységek széleskörű kiterjedését és magas szintű minőségét. Egy ilyen látogatás
szolgálhatja többek között kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők
mobilitásának előkészítését, egy új partnerszervezettel történő együttműködés
megalapozását vagy hosszú távú mobilitási tevékenységek előkészítését, munkatársi
továbbképzések és kurzuson való részvétel előkészítésére azonban nem szervezhető.

Résztvevők
Meghívott szakértő lehet bármely, programországból származó személy, aki releváns szaktudással
rendelkezik a pályázó szervezet célkitűzéseinek tekintetében.
Gyakorló tanárként résztvevők lehetnek olyan személyek, akik tanári képzésben vesznek részt vagy
frissen végeztek egy másik programországban.
Előkészítő látogatáson részt vehet bármely személy, aki közvetlenül részt vesz a projektszervezésben,
vagy munkakapcsolatban áll a pályázó intézménnyel vagy konzorcium vezetőjével. Kivételes esetben
a hosszú távú mobilitás résztvevői és a kevesebb lehetőséggel rendelkező tanulók is részt vehetnek
előkészítő látogatáson.
Előkészítő látogatás program- és partnerországokba egyaránt szervezhető. A meghívott szakértők és
a gyakorló tanárok a pályázó szervezet székhelyén (beleértve a konzorciumi tagokat is) végzik
tevékenységüket.
Egyéb tudnivalók:
Rövid futamidejű mobilitási projektek (KA122)
● projekt hossza 6-18 hónap
● egy naptári évben csak a szervezet egy pályázata nyerhet támogatást, öt év alatt pedig csak
három alkalommal kaphat ugyanaz a szervezet támogatást ebben a pályázattípusban
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●

a projekt során maximum 30 résztvevő mobilitási tevékenysége támogatható, amelybe az
előkészítő látogatásokon résztvevők és kísérő személyek nem számítanak bele

Akkreditált szervezetek támogatást igénylő pályázatai (KA121)
● az akkreditáció keretében megvalósított első projekt hossza 15 hónap
● egy évben csak egy pályázat nyújtható be
● a résztvevők száma nem korlátozott

FELNŐTT TANULÁS
A fent említett mindkét pályázattípus lehetőséget biztosít arra, hogy 1 projekten belül több, különböző
mobilitási tevékenység (kiutazás, résztvevő fogadás) megvalósuljon.
Munkatársak mobilitása esetén támogatott tevékenységek:
 szakmai látogatás (2-60 nap)
 oktatási tevékenység (2-365 nap)
 kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap)
A tevékenységeket külföldön, egy programországban kell megvalósítani. Minden munkatársi mobilitás
megvalósítható vegyes mobilitásként, virtuális elemekkel. A tevékenységek mellett feltüntetett
minimális és maximális időtartam a fizikai mobilitásra vonatkozik.
Résztvevői:
Minden esetben a felnőttkori tanulás területén dolgozó személyek, pl.: tanárok, oktatók, trénerek,
nem oktatási tevékenységet végzők (a menedzsment tagjai, vezetők, munkatársak stb.), a pályázó
intézménnyel/szervezettel rendszeresen együttműködő önkéntesek, szakértők, szakpolitikai vezetők,
tanácsadók, stb.
A résztvevő csak a pályázó szervezet által foglalkoztatott, vagy azzal szorosan együttműködő személy
lehet (ld. külsős trénerek, szakértők vagy önkéntesek). A résztvevők és pályázó szervezet közötti
viszonyt a nemzeti iroda által elfogadható módon kell igazolni (pl. önkéntes vagy munkavállalói
szerződéssel, munkaköri leírással vagy egyéb, releváns dokumentummal).
Tanulók mobilitása esetén támogatott tevékenységek:
 csoportos mobilitási tevékenység (2-30 nap)
A küldő intézmény/szervezet felnőtt tanulói csoportosan (minimum 2 fő/csoport) vehetnek részt
külföldön a fogadó intézmény/szervezet által biztosított innovatív jellegű tanulási alkalmon (pl.
egymástól való tanulás, munka-alapú tanulás, önkéntesség, stb.). A küldő intézménynek biztosítania
kell a csoporthoz kísérő oktatókat a mobilitás teljes időtartamára.
 egyéni tanulási mobilitási tevékenység (2-30 nap)
A kiutazó felnőtt tanuló(k) személyre szabott tanulási terv keretében fejleszthetik tudásukat és
készségeiket a külföldi fogadó intézménynél/szervezetnél. Pl.: tantermi oktatás, munka-alapú tanulás,
szakmai megfigyelés, stb.
A tevékenységeket külföldön, egy programországban kell megvalósítani. Minden tanulói mobilitás
megvalósítható vegyes mobilitásként, virtuális elemekkel. A tevékenységek mellett feltüntetett
minimális és maximális időtartam a fizikai mobilitásra vonatkozik.
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Résztvevői:
Azok az alulképzett vagy kevesebb eséllyel rendelkező, hátrányos helyzetű felnőtt tanulók, akiknek az
Erasmus mobilitási projektekben való részvételét gazdasági, kulturális, szociális, földrajzi vagy
egészségügyi (pl. tanulási nehézségek vagy testi, értelmi fogyatékosság) akadályozza és akik a pályázó
intézmény/szervezet valamely felnőtt tanulási programjában résztvesznek.
Egyéb támogatott tevékenységek:
 szakértők fogadása (2-60 nap)
A pályázó szervezetek fogadhatnak külföldről érkező trénereket, tanárokat, szakpolitikai szakértőket
vagy egyéb képzett szakembereket, akik új tanítási módszerek és jó gyakorlatok átadásával
elősegíthetik az intézményben folyó oktatói és tanulói munka fejlesztését.
 gyakorló tanárok fogadása (10-365 nap)
A pályázó szervezetek fogadhatnak külföldről érkező gyakorló pedagógusokat, akik a szervezetnél
szeretnék teljesíteni szakmai gyakorlatukat. A fogadó szervezet támogatást kap a tevékenységek
megvalósítására, a résztvevő utazási és egyéni költségeiről pedig a küldő intézmény gondoskodik.
 előkészítő látogatások
Indokolt esetben a pályázó szervezetnek lehetősége van a mobilitások előtt előkészítő látogatást
szervezni a fogadó intézménybe. Egy ilyen látogatás szolgálhatja többek között egy új
partnerszervezettel történő együttműködés megalapozását vagy hosszabb időtartamú mobilitási
tevékenységek előkészítését. Kurzuson és tréningen való részvétel előkészítésére azonban nem
szervezhető. Az előkészítő látogatás egy programországban történhet.
Résztvevői:
Meghívott szakértő lehet bármely, programországból származó személy, aki releváns szaktudással
rendelkezik a pályázó szervezet célkitűzéseinek tekintetében.
Gyakorló tanárként résztvevők lehetnek olyan személyek, akik tanárképzésben vagy trénerképzésben
vesznek részt vagy frissen végeztek egy másik programországban.
Előkészítő látogatáson részt vehet bármely személy, aki közvetlenül részt vesz a projektszervezésben,
vagy munkakapcsolatban áll a pályázó intézménnyel vagy konzorcium vezetőjével. Kivételes esetben
a kevesebb eséllyel rendelkező tanulók is részt vehetnek előkészítő látogatáson.
A meghívott szakértők és a gyakorló tanárok a pályázó szervezet székhelyén végzik tevékenységüket.

További tudnivalók:
Rövid futamidejű mobilitási projektek (KA122)
 projekt hossza 6-18 hónap
 egy naptári évben csak a szervezet egy pályázata nyerhet támogatást, öt év alatt pedig csak
három alkalommal kaphat ugyanaz a szervezet támogatást ebben a pályázattípusban
 a projekt során maximum 30 résztvevő mobilitási tevékenysége támogatható, amelybe az
előkészítő látogatásokon résztvevők és kísérő személyek nem számítanak bele
Akkreditált szervezetek támogatást igénylő pályázatai (KA121)
 az akkreditáció keretében megvalósított első projekt hossza 15 hónap
 egy évben csak egy pályázat nyújtható be
 a résztvevők száma nem korlátozott
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