
Lehetőségek szervezeteknek 
külföldön és belföldön

az Erasmus+ ifjúság és az Európai Szolidaritási Testület keretein belül



Az ifjúsági programok
céljai és prioritásai

• Oktatás és képzés

• Soknyelvűség, nemzetköziesítés, kultúrák közötti párbeszéd

• Társadalmi befogadás

• Kulcskompetenciák fejlesztése

• Az ifjúsági munka fejlesztése, láthatóságának növelése

• Nemformális tanulási módszerek

• Ifjúsági munkanélküliség, vállalkozókészség

• Interaktív ifjúságpolitika

• Európai állampolgárság, aktív állampolgárság

• Egészség és jóllét

• Környezet- és természetvédelem



Egyéni mobilitás (KA1)

Ifjúsági csere

Ifjúsági szakemberek mobilitása

• Időtartam: 5 – 21 nap
• Résztvevők: 13-30 év közötti fiatalok min. 2 országból, max. 60-an
• Cél: Nemformális tanulási módszerekkel közös téma feldolgozása; 

egymás kultúrájának megismerése, fiatalok kompetenciafejlesztése

• Időtartam: 2 nap – 2 hónap (+utazási napok)
• Cél: Ifjúsági munka minőségének javítása az ifjúsági szakemberek 

szemináriumokon, képzéseken, partnerségépítő tevékenységeken, 
tanulmányutakon vagy szakmai látogatásokon (job shadowing) való 
fejlesztésével.



Egységköltségek:

• Útiköltség-hozzájárulás

• Szervezési támogatás (programköltségek)

Tényleges költség-alapú támogatás:

• Speciális igények támogatása 

• Rendkívüli költségek  

Mit támogat?



• Időtartam: 6-36 hónap
• Célok: Ifjúsági szektor fejlesztése; szektorközi együttműködés; 

networking; új társadalmi vállalkozások segítése
• Eredmény: Hosszú távú, rendszerszintű hatás elérése

Nemzetközi Ifjúsági Kezdeményezések

• Időtartam: 6-36 hónap
• Célok: Jó gyakorlatok cseréje; megoldások, ötletek kidolgozása a helyi 

fiatalok igényeire; saját helyi projektek megvalósítása, nemzetközi 
találkozásokkal, tapasztalatcserével

• Résztvevők: 1-1 ifjúsági csoport 2 különböző országból

Stratégiai partnerségek (KA2)
JÓ GYAKORLATOK CSERÉJE/INNOVATÍV MÓDSZEREK KIDOLGOZÁSA



• Program megvalósítása

• Nemzetközi projekttalálkozók

• Szellemi termékek

• Multiplikáló események

• Tanulás, oktatás, képzés

• Speciális igényű résztvevők támogatása

• Rendkívüli költségek

Mit támogat?



• Időtartam: 3-24 hónap

• Mi ez: fiatalok és döntéshozók nemzeti vagy nemzetközi 
szintű konzultációja a strukturált párbeszéd módszerével

• Célok: Fiatalok aktív részvétele;
vita előmozdítása; fiatalok véleményének megjelenése a 
szakpolitikában

• Maximális támogatás: 50.000 euró/projekt

• Útiköltség-hozzájárulás
• Szervezési támogatás (programköltség)
• Speciális igényű résztvevők támogatása
• Különleges költségek

Ifjúsági párbeszéd (KA3)

Mit támogat?



Egyéni

Csoportos

• Időtartam: 2 – 12 hónap

• Munkaórák: heti 30 – 38 óra

• Időtartam: 2 hét – 2 hónap

• Résztvevők száma: 10 – 40 fő

Mit támogat: Útiköltség; Szervezési támogatás (projektmenedzsment, az önkéntes 

ellátása); Rendkívüli támogatás; Kiegészítő tevékenységek; Megerősített támogatás

Résztvevők: 18-30 év közötti fiatalok résztvevő és partnerországokból

Támogatás egyéni önkéntességnél:

nyelvi támogatás + képzés

Önkéntesség



Gyakornoki tevékenység
2-6 hónapon át, 

munkatapasztalat nem kell, 
gyakornoki megbízási szerződés

• EU-s országok 
• Teljes munkaidős állás
• A fizetést a szervezet adja

a fogadó ország jogszabályai alapján
Munkavállalás

3-12 hónapon át,
igényelhet munkatapasztalatot, 

munkaszerződés

Mit támogat: Útiköltség; Szervezési támogatás (projektmenedzsment, az önkéntes 

ellátása); Költözési támogatás; Nyelvi támogatás; Egyéb kiadások; Kiegészítő 

tevékenységek; Megerősített támogatás

Résztvevők: 18-30 év közötti fiatalok résztvevő és partnerországokból

Gyakornoki tevékenység
és munkavállalás



• Résztvevők: 18-30 éves fiatalok min. 5 fős csoportja 2-12 hónapig
• Szervezeti háttér: segítség az adminisztrációhoz és külső coach támogatása
• Munka/tanulás mellett végezhető; belföldön, a helyi közösségben valósul 

meg.

• Projektmenedzsment: 500 EUR/hónap 

• Coach: 74 EUR*/nap (max. 12 nap)

• Hátrányos helyzetű fiatalok részvétele: valós költségek (100%)

* Magyarországra vonatkozó adat (2019)

Szolidaritási projektek

Mit támogat?



2020-BAN IS HÁROM HATÁRIDŐ 
MINDKÉT PROGRAMBAN:

FEBRUÁR 5.

ÁPRILIS 30.

OKTÓBER 1.

Pályázati határidők



Köszönöm a figyelmet!
Pályázással kapcsolatos kérdések

eplusifjusag.hu >> Rólunk >> Kapcsolat

palyazatok_ifjusag@tpf.hu |   esc@tpf.hu

Kommunikációs anyagok
dorottya.somogyi@tpf.hu |  agnes.hargitai@tpf.hu

Facebook: Erasmus+ ifjúság és Eurodesk

www.eplusifjusag.hu
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