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Áttekintés
Kisléptékű partnerségek (KA210)

• Új vagy kevés nemzetközi 
tapasztalattal rendelkező 
szervezeteknek

• A 3 oktatási és az ifjúsági 
szektorban (felsőoktatásban NEM)

• Legalább 2 szervezet ÉS CSAK 
programországból

• Kisebb futamidő és támogatás –
adminisztratív teher (30e/60e €)

Együttműködési partnerségek(KA220)

• A stratégiai partnerségekhez 
hasonló

• Minden szektorban elérhető

• Legalább 3 szervezet 3 
programországból

• A választott szektor területén aktív 
szervezetek

• 100e-400e € igényelhető 
támogatás



2021-ben két pályázati forduló:

• Tavaszi beadási határidő:
2021. május 20. 12:00 

projektek indulása legkorábban:
2021. november 1.

•Őszi beadási határidő:
2021. november 3. 12:00

projektek indulása legkorábban:
2022. március 1.

Tavaszi forduló

Keretfeltételek  – KA2

Őszi forduló



KA2-VET: pályázati forrás 2021 
Kisléptékű 

partnerségek
KA210-VET

Együttműködési 
partnerségek

KA220-VET

2021-es keret 709 914,00 € 4 595 638,00 €

Május felhívásra 390 453,00 € 2 527 601,00 €

Novemberi felhívásra 319 461,00 € 2 068 037,00 €



Keretfeltételek
Mindkét típusban (KA210-220):

•Az Európai Unió (EU) tagállamai 

•Programban részt vevő, nem uniós 
országok (Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, 
Norvégia, Törökország, Szerbia )

• CSAK KA220: partnerországok is (pl. 
Egyesült Királyság, Svájc, Ukrajna)

• Egy partnerség csak egy pályázatot 
nyújthat be

Résztvevő 
országok



• A szektor területén aktív, jogi személy
szervezetek

• A partnerországokban honos szereplők: ha 
hozzáadott értéket képviselnek – nem 
elutasító kritérium!

• Szektorközi együttműködés lehetséges

• A tevékenységek a partnerek országaiban
EU intézmények székhelyén

• Disszemináció tágabb:
releváns konferencián részvétel lehetséges 
minden program- vagy partnerországban

Részvető 
szervezetek

Keretfeltételek  – KA220

A megvalósítás 
helyszíne



•Minimum 3, jogi személy szervezet, 3 
különböző programországból

• Projektek időkerete: 
minimum 1 
maximum 3 év

• Igényelhető támogatás:
minimum 100e Euró
maximum 400e Euró

• Támogatási struktúra: kizárólag ebben a 
típusban a korábbi rendszer szerint (átalány 
vagy egységköltség alapú)

Partnerek

Keretfeltételek  – KA220

Futamidő

Támogatás



• A szervezetek munkájának, gyakorlatának 
fejlesztése, nyitása új szereplők felé;

• A szervezetek nemzetközi és szektorközi 
munkájának fejlesztése;

• A közös igények és prioritások kezelése az 
oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport 
területén;

• Az átalakulás és a változás lehetővé tétele 
(egyéni, szervezeti vagy ágazati szinten)

Pályázattípus céljai  – KA220

Átfogó célok



• Az együttműködést és egymástól 
tanulást - tapasztalatcserét nemzetközi 
környezetben 

• Innovatív gyakorlatok fejlesztését, 
átadását

• Fenntartható újra-felhasználható, 
átadható, bővíthető eredmények 
létrehozását

• Együttműködést - a projekteredmények 
megosztását helyi, regionális, nemzeti és 
nemzetközi szinten

Pályázattípus céljai  – KA220

A projektek 
támogatják



•Menedzsment és megvalósítás 
szervezési feladatai

•Kisebb kiadványok, információs 
anyagok, virtuális együttműködés 
és helyi találkozók

•Partnerek nemzetközi találkozói

Projektmenedzsment

Tevékenységek  – KA220

Partnertalálkozók



Kizárólag a projektcélokat szolgáló 
mobilitás lehet (nem mobilitási célú 
projekt!)

Nincs kategorizálva az űrlapban (a 

formát, célt, típust, részvevőket részletezni kell)

Nemzetközi tanulási –

oktatási tevékenység

Tevékenységek  – KA220



Projekttermékek fejlesztése (pl. új 
oktatási anyag, módszertan, OER stb.)

• fajsúlyos és újdonság (innovatív)! –
a feltárt igényekre válaszol

• jelentős ráfordítást igényel

• jelentős hatást érhet el 
ÉS fenntartható - továbbadható

Projekteredmények

Tevékenységek  – KA220



A fejlesztett projekteredmények 
széleskörű megismertetését szolgálja

• a terjesztés

• és fenntarthatóság érdekében

A pályázatban össze kell kapcsolni a 
terjesztendő termékkel!

Multiplikációs 

rendezvények

Tevékenységek  – KA220



• A projekt relevanciája – 30 pont

• A projektterv és megvalósítás minősége 
– 20 pont

• A partnerség és az együttműködés minősége 
– 20 pont

• A projekt hatása – 30 pont

A támogatás feltételei:

• formai megfelelés

• legalább Σ Σ Σ Σ 60 pont ÉS a részterületeken: 50%

Értékelési területek

Értékelés és támogathatóság  
– KA220

Támogatási feltételek



• A pályázat megfelel a program és a 
pályázattípus céljainak

• A résztvevő szervezetek (tapasztalatai, 
tevékenyégei) relevánsak a választott 
szektorban

• Valós és megfelelő szükségletfelmérésen 
alapul

• Innovatív vagy kiegészíti a résztvevő 
szervezetek korábbi tevékenységeit

• Nemzetközi környezetben hozzáadott 
értékkel bír

Relevancia

30 pont

Értékelési területek – KA220



• Világos, reális projektcélok válaszolnak a 
résztvevő szervezetek és célcsoportok 
szükségleteire - igényeire

• Alkalmas, megvalósítható és átlátható 
megvalósítási terv (részletes, hatékony, kellően 
szakaszolt munkaterv; költséghatékony eljárások az egyes 
tevékenységekhez; belső nyomonkövetés, ellenőrzés, 
minőségbiztosítás)

• HH csoportok elérésére alkalmas a tervezet

• Digitális eszközök használata az 
együttműködésben, tanulásban

• Környezetkímélő megoldások és zöld 
gyakorlatok beépítése

Projektterv és 

megvalósítás 

20 pont

Értékelési területek – KA220



Nemzetközi tanulási – oktatási tevékenység 
esetén:

• A tervezett tevékenységek a projektcélok 
elérése érdekében fontosak

• Megfelelnek a céloknak és a bevont 
résztvevők igényeinek (résztvevők profilja, létszáma, 
alkalmazott módszertan)

• A tanulási eredmények elismerése 
biztosított, az európai átláthatósági és 
elismerési eszközökkel és elvekkel 
összhangban 

Projektterv és 

megvalósítás 

20 pont

Értékelési területek – KA220



• A partnerség sokszínű összetétele, 
tapasztalatai alapján alkalmas a 
projektcélok elérésére

• Kevésbé tapasztalt szervezetek részvétele

• Világos feladatmegosztás bizonyítja a 
partnerek elkötelezettségét

• Hatékony szervezési – kommunikációs 
eljárások a partnerek és egyéb kulcs 
szereplők együttműködésének biztosítására

• Ha partnerországból van közreműködő: 
lényeges hozzáadott értéket hoz a projektbe 
(ha nem látható, akkor a partner munkája nem támogatható)

Partnerség és 

együttműködés 

20 pont

Értékelési területek – KA220



• A projekteredmények beépülése biztosított a 
résztvevő szervezetek gyakorlatába

• Hatás gyakorol a partnerek tágabb szakmai 
környezetére helyi, nemzeti és EU szinten

• Az eredmények alkalmasak a futamidő után 
további használatra és szabadon 
hozzáférhetők (aránytalan korlátozás nélkül)

• Hatékony eljárások biztosítják az 
eredmények fenntarthatóságát, és további 
eredményeket generálhatnak

Hatás

30 pont

Értékelési területek – KA220



Kulcs-
fogalmak

kockázatok



• az iskolarendszerű szakmai alapképzés bármely 
formája szakiskolai, szakközépiskolai és technikusi 
szinten;

• a felsőoktatási szakképzés, amely egy adott tagállam 
illetékes hatóságai által elismert szakképesítés 
megszerzéséhez járul hozzá; 

• a munkakör betöltésére jogosító felnőttképzések (OKJ 
illetve FEOR – vagy megfelelő - rendszerbe illeszkedő 
képzések);

• minden szakképesítést adó szakmai továbbképzés és 
felnőttképzés (nem felnőtt tanulás!), 

• és az iskolarendszeren kívüli, szakmai – munkaköri 
tevékenységekhez kapcsolódó képzés – továbbképzés 
(pl. munkahelyen, munkáltató által biztosított 
képzések, továbbképzések is).

Szakképzés

Kulcsfogalmak



Innováció

Projekteredmény

Fejlesztés – egymástól tanulás

Adaptáció

Bevált gyakorlat

Kulcsfogalmak

Alapfogalmak



Dokumentumok ismerete!

Nyelvtudás!

Intézményi háttér – elkötelezettség

Kapacitás (belső: HR, önerő, helyszín 
...)

Alkalmas partnerek (jogi személy!, 
elkötelezett – együttműködő)

Szakmai tájékozottság

Megfelelő szektor választása!

Kockázatok



KONZORCIUMI PÁLYÁZATTÍPUS:

Idegen nyelv és fordítás kérdése a 
pályázati szakaszban (aláírás!)

Szerződések és programdokumentumok 
nyelve

Forráskezelés és elszámolás a 
szervezetben, a partnerségen belül 
és projektszinten

Euro-számla – utalások kérdése

Korábbi tapasztalatok – vagy 
tapasztalatok hiánya

Lehetséges 
fenntartások



Partnerségi minimum (3 programország, 3 független 
szervezete)

Projektek hossza (12-36 hónap között)

Igényelhető támogatás (100e-400e € között – NINCS 
pénzügyi tervező segédlet!)

A pályázat nyelve: a partnerség 
munkanyelve!

Pályázat benyújtása: a koordinátor 
nemzeti irodájához

Szabályos, kötelező mellékletek! 
(van lehetőség továbbiak csatolására: pl. szükségletfelmérés, 
átvenni projekteredmény hozzáférése-csatolása az értékelés 
idejére!, tréningalkalmak programja stb.)

Beadási határidő: 2021. május 20. 12:00

Fontos összegzés



https://www.mentimeter.com/s/39623fc96390444df438750d5

703aa6a/a685cfb8a8aa/edit

Visszajelzés



Visszajelzés



Kisléptékű partnerségek
pályázatíró:
2021. április 19. 14:00-16:00
https://tka.hu/rendezveny/15451/palyazatiro-webinarium-az-
uj-erasmus-program-kislepteku-partnersegek-palyazattipusarol-
a-koznevelesi-felnott-tanulasi-szakkepzesi-szektorokban
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Csoportos konzultáció KA220-VET
Együttműködési partnerségek:

2021. április 27. 13:00-15:00
https://tka.hu/rendezveny/15475/online-csoportos-konzultacio-ka220-vet-
szakkepzes-palyazok-szamara

Feltétel: előzetes regisztráció

tervezet megküldése

problémák - kérdések



Köszönöm a figyelmüket!
Elérhetőségeink: 

Együttműködési partnerségek: 
Jakabné Baján Ilona: ilona.bajan@tpf.hu

Kisléptékű partnerségek: 
Bedécs Anikó: aniko.bedecs@tpf.hu



Pályázati felhívás:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN

Erasmus+ program útmutató: 
a legfontosabb alapdokumentum
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-
guide_en

Útmutató a szervezeti regisztrációhoz:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Organisation+Regi
stration+Guide

Pályázati felület: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/applicants/forms_en

Útmutató a pályázati folyamathoz és a kitöltéshez:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Applicant+Guides
+-+Submission+phase
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Pályázati dokumentáció



További rendezvények:
https://tka.hu/rendezvenyek

Erasmusplusz.hu – az új program felülete: 
az új felhívással kapcsolatos anyagok itt találhatók!
https://erasmusplusz.hu/erasmus/sector/szakkepzes

Segédanyagok a disszeminációhoz:
https://tka.hu/erasmus30/12585/segedanyagok-
disszeminaciohoz

Partner- és projektkeresés:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

Nívódíjasaink:
https://tka.hu/tudastar/148/nivodijasokLi
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TKA hírek & hírlevél:

http://www.tka.hu/hirek

https://tka.hu/hirlevel

Tudástár:

http://www.tka.hu/tudastar

EPALE:

https://epale.ec.europa.eu/hu
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