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Hasznos Anyagok

Pályázati Útmutató 2021

Megjelent a Szolidaritási Testület új
pályázati útmutatója!
Közzétéve: 2021.04.15. 15:45 Az
útmutató mellett az idei felhívást is
közzétették. Pályázatbeadási határidők:
május 28. és október 5. Az Európai
Bizottság elfogadta a 2021-2027-es
időszakra szóló első éves Európai Szolidaritási Testület
munkaprogramot.

MEGJELENT A SZOLIDARITÁSI TESTÜLET ÚJ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓJA!

Ezek a változások várhatók az Európai
Szolidaritási Testület 2021-2027-es
időszakában

Ezek a változások várhatók az
Európai Szolidaritási Testület 2021-
2027-es időszakában
Közzétéve: 2021.03.23. 10:00
Módosulások a prioritások, a
projekttípusok, a pályázás menetének
tekintetében. Hogyan alakul a pályázás folyamata önkéntes projektek
esetén? Milyen új lehetőséget nyújtanak a szolidaritási projektek?
Melyek lesznek a prioritások és mikor várható az év első
pályázatbeadási határideje? Cikkünkből kiderül!

EZEK A VÁLTOZÁSOK VÁRHATÓK AZ EURÓPAI SZOLIDARITÁSI TESTÜLET
2021-2027-ES IDŐSZAKÁBAN

Európai Szolidaritási Testület portálja

European Solidarity Corps
The European Solidarity Corps is the new
European Union initiative which creates
opportunities for young people to
volunteer or work in projects in their own
country or abroad that benefit
communities and people around Europe. The young people who
participate in the European Solidarity Corps will all agree with and
uphold its Mission and Principles.

EUROPA

Információs levél
http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/
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Személyes konzultáció kérés
esc@tpf.hu

Támogatói program önkéntesek
fogadásához

Támogatói program önkéntesek
fogadásához
Közzétéve: 2021.03.17. 10:00 Önkéntest
szeretnétek fogadni az Európai
Szolidaritási Testülettel, de kell még egy
kis segítség? Jelentkezzetek a támogató programra! Felhívás
szervezetek részére támogató szakemberi programban való
részvételre Szívesen fogadnátok önkéntest az Európai Szolidaritási
Testület keretében, de még kellene egy kis segítség? Szeretnétek
gondosan felkészülni arra, hogy több hónapon át egy külföldi fiatal
csatlakozik hozzátok?

TÁMOGATÓI PROGRAM ÖNKÉNTESEK FOGADÁSÁHOZ

Online eszközök - önkéntes felkészítése
 IPrepare - Önkéntesek felkészítése 

iPrepare
Online preparation for international
volunteering

IPREPARE

Online eszközök - General Online Training

European Solidarity Corps General
Online Training available!
Already a European Solidarity Corps
volunteer? Thinking about becoming
one? Maybe you don't even know what it
is? No worries: in our new available
training platform you will learn something new! Check it via the
European Solidarity Corps portal. Unsure how to best prepare for your
European Solidarity Corps activity?

EUROPA

Szakpolitikai anyagok
Európai Ifjúsági Stratégia 2019-2027
11 Ifjúsági Cél (magyarul)
11 Ifjúsági Cél (angolul)
YouthWiki

Részvételi lehetőség nemzetközi egynapos
online tematikus műhelymunkákon angol
nyelven:
Flash SE+ssions: Creativity and Innovation in E+ and ESC -
Mental and Emotional Health   

Jelentkezési határidő: 2021. 04. 20.

Erasmus+ Flash SE+ssions:
Creativity and Innovation in E+ and
ESC - Mental and Emotional Health
Jelentkezés a képzésre SALTO
jelentkezés Határidő: 2021.04.20.

ERASMUS+ FLASH SE+SSIONS: CREATIVITY AND INNOVATION IN E+ AND ESC
- MENTAL AND EMOTIONAL HEALTH

Részvételi lehetőség nemzetközi egynapos
online tematikus műhelymunkákon angol
nyelven:
Flash SE+ssions: Creativity and Innovation in E+ and ESC -
Supporting Learning Journeys – ESC                                   
Jelentkezési határidő: 2021. 05. 17.

Erasmus+ Flash SE+ssions:
Creativity and Innovation in E+ and
ESC - Supporting Learning Journeys
- ESC
Jelentkezés a képzésre SALTO
jelentkezés Határidő: 2021.05.17.

ERASMUS+ FLASH SE+SSIONS: CREATIVITY AND INNOVATION IN E+ AND ESC
- SUPPORTING LEARNING JOURNEYS - ESC

Részvételi lehetőség nemzetközi egynapos
online tematikus műhelymunkákon angol
nyelven:
Flash SE+ssions: Creativity and Innovation in E+ and ESC -
Creative Thinking and Problem-Solving        Jelentkezési
határidő: 2021. 05. 03.

Erasmus+ Flash SE+ssions:
Creativity and Innovation in E+ and
ESC - Creative Thinking and
Problem-Solving
Jelentkezés a képzésre SALTO
jelentkezés Határidő: 2021.05.03.

ERASMUS+ FLASH SE+SSIONS: CREATIVITY AND INNOVATION IN E+ AND ESC
- CREATIVE THINKING AND PROBLEM-SOLVING

Online képzés minőségi tanúsítvány és
önkéntes projektek témában - új és már
tapasztalt szervezeteknek
Jelentkezési határidő: 2021.05.05.

Erasmus+ Quality Label, Good
Practices Exchange
Jelentkezés a képzésre SALTO
jelentkezés Határidő: 2021.05.05.

ERASMUS+ QUALITY LABEL, GOOD
PRACTICES EXCHANGE
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Az Európai Szolidaritási Testület
2021-2027 kontextusa –
keretek, szakpolitikák,
prioritások

2021_2027_kontextus
PDF document
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Európai Ifjúsági Stratégia
Kérlek, az említett dokumentum elérhetését osszátok meg,
lehetőleg magyarul és angolul is. Köszönöm! M. Gabriella

Kedves Gabriella! A szakpolitikai anyagok a Hasznos Anyagok
oszlop utolsó kártyáján találhatók. A dokumentumok egy része

nem érhető el magyarul, de ami igen, annak magyar nyelvű
verzióját osztottuk meg. A listát javaslatod szerint ki fogjuk

egészíteni az angol nyelvű verziókkal is. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

ESC határidő 2021
Hogyan lehet május végén határidő, ha önkéntes projektekre
csak az ESC Lead QL megszerzése után lehet pályázni? 
Ez azt jelenti, hogy 2021-ben még nem lesz szükséges az ESC
pályázói szerep megszerzése a támogatási kérelem beadásához?

A pályázati útmutató még nem jelent meg, de az eddigi
információk alapján az első támogatási kérelem benyújtási
határidejéhez kapcsolódóan elég lesz benyújtott pályázattal

rendelkezni Lead Minőségi Tanúsítványra, tehát benyújtható
támogatási kérelem, ha a QL még elbírálás alatt áll.

― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Jelenleg már be lehet adni QL pályázatot?
Milyen módon? A felületen nem találtam új
formát.

Jelenleg nem érhető el az Európai Szolidaritási Testület pályázói
felületen a minőségi tanúsítvány űrlapja. Reményeink szerint az új

űrlap hamarosan elérhető lesz. ― TKA-IFJÚSÁGI CSOPORT

Az új űrlap elérhető lesz a korábbi pályázói felületen
― TKA-IFJÚSÁGI CSOPORT

A támogatási összeg több, mint 200 ezer
euróval lett kevesebb a 2019-es
költségvetéshez képest. Miért? Nem lett
esetleg felhasználva a teljes keret? Várható
a következő években növekedés?

A költségvetés az EU által elfogadott keretek alapján került
felosztásra és - a korábbi programokhoz hasonlóan - exponenciális

éves növekedéssel számol a programidőszak során.
― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Partner országok
A tegnapi Erasmus+ előadásnál elhangzott, hogy az össz
költségvetés 25%-a partnerországokat is bevont
tevékenységekre fordítható (ha jól értettem). Az Európai
Szolidaritási Testületnél van esetleg ilyen célszám
meghatározva? Mennyire bátorítja a program EU-s ESC
önkéntesek partnerországban való tevékenységeinek
kialakítását? (a humanitárius segítségnyújtáson kívül)

Az Európai Szolidaritási Testület esetében nincs ilyen jellegű
korlátozás, a programban részt vevő országok bevonására

vonatkozó szabályok a pályázati útmutatóban lesznek majd benne.
― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Változások az Európai
Szolidaritási Testület
projekttípusaiban

2_valtozasok_az_esc_projekttipusaiban
PDF document
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Humanitárius Segítségnyújtás
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Várhatóan ez is korhatáros lesz mostantól? Az EU Aid nem volt
az, ill ott Junior / Senior önkéntes pozíciók voltak. Ez megmarad
vagy inkább az ESC önkéntességhez lesz hasonló a rendszer?
Köszönöm a választ

Jelenleg a Humanitarian Aid Volunteering projektek esetében 18-
35 év közötti �atalok vehetnek részt. A szolidaritási testület

önkéntes projektjeinek esetében továbbra is 18-30 éves kor között
lett meghatározva a korhatár. ― TKA-IFJÚSÁGI CSOPORT

Szerbia az új ESC programban
Bekerült Szerbia a programországok közé az új programban?

Azt hiszem a válasz most elhangzott. Szerbia még nem lesz
programország. ― ANONYMOUS

Nem, Szerbia csak az Erasmus+ programban lett programország,
az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő országok köre nem

változik a tavalyi évhez képest, Lichtenstein csatlakozását és az
Egyesült Királyság kilépését leszámítva. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Az egyéni rövidtávú önkéntesség
megszűnt?

Továbbra is megmarad annak lehetősége, hogy kevesebb
lehetőséggel rendelkező �atalok esetében 2 hónapnál rövidebb, de
minimum 2 hetes projektben vegyen részt, mint rövidtávú egyéni

önkéntesség. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Szolidaritási projekt
Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy a Szolidaritási projektekben
határmenti tevékenységre csak olyan �atalok pályázhatnak, akik
határmentén élnek? Akik mondjuk Közép-Magyarországon élő
�atalok nem?  

Országhatárt átívelő szolidaritási projektek esetében az az elvárás,
hogy olyan problémára, kihívásra re�ektáljon, amely megkívánja a

határon átívelő együttműködést. A magyar nemzeti irodához
benyújtott szolidaritási projektek esetében az a fontos, hogy

Magyarországon tartózkodó (állandó tartózkodási engedéllyel
rendelkező) �atalok csoportja nyújtsa be a pályázatot. Az, hogy a

�atalok Magyarországon belül hol tartózkodnak, arra vonatkozóan
nem lett elvárás megfogalmazva. ― TKA-IFJÚSÁGI CSOPORT

Humanitárius segítségnyújtás
Attól függetlenül, hogy közvetlenül az EACEA alá tartozik ez a
pályázati típus, a Tempus fog tudni segítséget nyújtani
pályázásban, valamint lesznek ezzel a pályázattípussal
kapcsolatos szemináriumok?

Jelenleg nincsenek ehhez kapcsolódó konkrét tervek.
― E+ IFJÚSÁG_TKA

Előre (pályázat beadásakor) meg kell
határozni a csoportos ESC-ben hogy mennyi
magyar és mennyi külföldi vesz részt?

A Támogatási kérelem benyújtásakor szükséges ennek
konkretizálása. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

ESC-ben kiegészítő támogatásra pl.
szemináriumra van lehetőség?

Kiegészítő támogatásként csak abban az esetben, ha az szorosan
kapcsolódik és elősegíti kevesebb lehetőséggel rendelkező �atalok

bevonását. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Már nem valósíthatóak meg kiegészítő tevékenységek a program
keretében, ha erre vonatkozott a kérdés. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Az önkéntes projekt része lehet szeminárium, amelynek a
szervezési költségekből történik fedezése és illeszkednie kell a

projekt célkitűzéseihez. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Önkéntesség
A nyelvtanulás továbbra is online formában lesz része a
projektnek?  

Határon átívelő önkéntes projektek esetében akkor van lehetőség
„Language learning support” igénylésére, amennyiben az adott
nyelv, illetve szint nem érhető el az „Online Language Support”

rendszerében. ― TKA-IFJÚSÁGI CSOPORT

egyéni rövidtávú önkéntesség marad-e? 

Rövidtávú egyéni önkéntes tevekénység megvalósítására továbbra
is van lehetőség, amennyiben kevesebb lehetőséggel rendelkező

�atal bevonását tervezi a pályázó. ― TKA-IFJÚSÁGI CSOPORT

Köszönöm a választ! ― ANONYMOUS

Humanitárius Segítségnyújtás
Ebben az esetben lesz lehetőség hogy fogadjunk is önkéntest
Program és Partner Országon kívülről is vagy ez csak egyirányú,
küldő lehetőség?

Egy kis türelmet kérünk a kérdés megválaszolásához.
― TKA-IFJÚSÁGI CSOPORT

Csak nyugodtan :) ― ÜREGI DÁVID

A pályázati útmutató 56. oldalán szereplőeknek megfelelően:
"Quality Label for host role - any organisation legally established

in a non programme country" ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Fogadó szerepet tehát kizárólag nem programországban
székhellyel rendelkező szervezet tölthet be. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

https://padlet.com/lucacsikos
https://padlet.com/eszter_sztrada
https://padlet.com/EplusIfjusag_HUN
https://padlet.com/lucacsikos
https://padlet.com/EplusIfjusag_HUN
https://padlet.com/EplusIfjusag_HUN
https://padlet.com/EplusIfjusag_HUN
https://padlet.com/EplusIfjusag_HUN
https://padlet.com/EplusIfjusag_HUN
https://padlet.com/lucacsikos
https://padlet.com/lucacsikos
https://padlet.com/lucacsikos
https://padlet.com/feketevs
https://padlet.com/EplusIfjusag_HUN
https://padlet.com/EplusIfjusag_HUN


Nagyon szépen köszönöm az előadásokat.
Hirtelen kicsit túl sok az infrmáció, amit
rendszereznem kell. Kaphatnék azzal
kapcsoaltban segítséget, hogy
alapítványként, csoportos önkéntesség
kategóriában. Jól értem, hogy a minőségi
tanusítvány megszerzése előtt vezető
szervezeti szerep megtétele szükséges?
Elnézést kérek, ha nem érthető a kérdésem.

Kedves Érdeklődő! Első lépésként a Minőségi Tanúsítvány kérelem
benyújtása szükséges. Hamarosan megnyílik az ESC50-es

webform, azon kell majd ezt megtenni. Amennyiben ez az űrlap
benyújtásra került ÉS vezető szervezeti szerepre is igényelte azt a
pályázó, akkor jogosulttá válik Támogatási kérelem benyújtására

(ESC51). ― TKA

Fiatalok informális csoportja által
megvalósított szolidaritási projektekkel
kapcsolatban szeretném megkérdezni a
hátrányos helyzetű résztvevőket megillető
kiegészítő támogatások lehetőségét. Ági
említette az akadálymentesítés
támogatását, ami a projekt költségvetését
jóval túlszárnyalhatja. Rengeteg
engedélyhez kötött, amely megvalósítási
időpontja is tovább tarthat a beadott
programnál. Kérdezném, hogy mekkora
összeg a plusz támogatás és szeretnék még
további példákat hallani a speciális
résztvevők bevonásának támogatására.
Köszönöm

A kevesebb lehetőséggel rendelkező megvalósító �atalok
támogatásának költségeihez a program szabályzata alapján nem

kapcsolódik összegbeli korlátozás(Exceptional costs). Érdemes
azonban az ilyen speciális, konkrétan az adott projektötlethez

kapcsolódó kérdés esetén megkeresni a nemzeti iroda
munkatársait: esc@tpf.hu ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Önkéntes fogadás útja -
tájékozódás, megvalósítás,
beszámolás

3_onkentesfogadas_menete_ok
PDF document
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Önkéntesfogadás
Ha magán úton szeretnénk önkéntest fogadni (pl.: ajánláson,
ismerősön keresztül), tehát, úgyakkor is keresni kell egy partner
szervezetet, aki hivatalosan a küldő szervezet lesz?

Európai Szolidaritási Testület keretén belül, önkéntes küldésére és
fogadására csak a megfelelő minőségi tanúsítvánnyal rendelkező

szervezet számára lehetséges. Határon átívelő egyéni önkéntes
tevékenységek esetében két szervezet bevonása szükséges (Az egyik

"support" a másik "host" szerepben). „In-country” vagyis belföldi
önkéntes tevékenységet egy szervezet is megvalósíthat.

― TKA-IFJÚSÁGI CSOPORT

A támogatás hogy lesz kiszámítva? Ill. mit
jelent az, hogy legyen kiegyenlített a
támogatás az egyes szervezetek között? Ha
egy szervezet sok önkéntessel dolgozik
nem kapja meg a pályázott önkéntesek
számára vonatkozó támogatást?

A számítás pontos menete a honlapunkon kerül majd megosztásra.
Előfordulhat, hogy a közzétett és egységes számítás alapján egy

szervezet végül kevesebb támogatásra lesz jogosult, mint amennyit
igényelt a Támogatási kérelemben, így kevesebb önkéntest tud

fogadni / küldeni. ― TKA

A biztosítás kapcsán: Az EU-s kék kártya
nem jogosítja fel az önkénteseket általános
ellátásra, csak sürgősségire. Tehát egy
mandulagyulladással nem kötelesek ellátni
őket. Legalábbis nekünk ez a
tapasztalatunk. Marad a CIGNA?
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Jelenlegi információink szerint, továbbra is a Cigna fogja
biztosítani az önkéntes tevékenységben résztvevő �atalokat.

Érvényes EU-s egészségügyi kártyával rendelkező �atal esetében a
CIGNA kiegészítő, azoknak a �ataloknak az esetében, akik nem

rendelkeznek ezzel a kártyával, pedig teljeskörű egészségügyi
biztosítóként tölti be a szerepét. ― TKA-IFJÚSÁGI CSOPORT

Európai Egészségbiztosítási Kártya
hiányában a magánbiztosító lesz a fő
biztosítója az önkéntesnek? Ezt azért is
fontos tudni, mert a különböző EU-s
országokban nem mindenki kap ilyen
kártyát, ha nincs bejelentett munkahelye,
vagy nem tanul.

Jelenlegi információink szerint, továbbra is a Cigna fogja
biztosítani az önkéntes tevékenységben résztvevő �atalokat.

Érvényes EU-s egészségügyi kártyával rendelkező �atal esetében a
CIGNA kiegészítő, azoknak a �ataloknak az esetében, akik nem

rendelkeznek ezzel a kártyával, pedig teljeskörű egészségügyi
biztosítóként tölti be a szerepét. ― TKA-IFJÚSÁGI CSOPORT

Köszönöm a választ! ― RAJMUND LUKÁCS

Kedves Rajmund, frissítettem a választ. Egyeztettünk a kérdéssel
kapcsolatban a csoportban. Amennyiben a �atal bár EU-s

országból érkezik, de nem rendelkezik érvényes EU-s egészségügyi
kártyával, a CIGNA elméletileg teljeskörű biztosítást nyújt. Mivel

ez nem minden önkéntes esetében áll fenn, érdemes ebben az
esetben kapcsolatba lépni és egyeztetni a CIGNA-val. Tehát: Akkor

térít a CIGNA, ha a résztvevő nem juthat(ott volna) hozzá
ingyenesen az EHIC-hez ― TKA-IFJÚSÁGI CSOPORT

Mindenképpen köszönöm, és várom a választ, mivel így elég sok
önkéntestől is eleshetünk, akik nem tudják ki�zetni saját

biztosításukat. ― RAJMUND LUKÁCS

Kedves Rajmund, Újra frissítettük a választ. :)
― TKA-IFJÚSÁGI CSOPORT

Nagyon köszönöm! :) ― RAJMUND LUKÁCS

Mentornak illetve mentorképzésre hol lehet
jelentkezni ? A szervezet tagja is lehet
mentor ?

http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/414/online_muhely
munka_a_mentori_tevekenyseg_tamogatasahoz

― E+ IFJÚSÁG_TKA

jelentkezés ezen a linken ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Program szabályok tekintetében nem probléma ha a mentor a
szervezet munkatársa. Ugyanakkor a mentor egyik feladata

moderátori szerep ellátása, amennyiben kon�iktus alakul ki a
szervezet és az önkéntes között. Ezen szerep ellátásához ideálisabb

ha nem a szervezet munkatársa. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Köszönöm! ― ANONYMOUS

az 'egyéni önkéntes'-ből lehet több is több tevékenységhez? mi a
lényeges különbség az egyéni és csoportos önkéntesség között?

― ANONYMOUS

Ezt a kérdést fel tudnád tenni külön kártyán? átláthatóbb lesz a
kérdés - válasz mások számára is. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Köszönjük!! ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Minőségi Tanúsítvány
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Timeline
1. Mikor várható az ESC pályázati útmutató? 
2. A Lead ESC QL-ekre mennyi idő lesz beadni, hogy 
3. 2021-ben támogatási kérelmet tudjanak beadni azok a
szervezetek akik megpályázzák az ESC QL lead szerepet? 
4. Várhatóan mikor lesz a dátuma a 2021-es támogatási kérelmek
beadásának?

1, A 2021-es Pályázati Útmutató megjelenése már a "küszöbön",
gyakorlatilag bármelyik nap megjelenhet. Kérjük, hogy kísérjétek

nyomon a honpalunkat, ahol azonnal megosztjuk majd a hírt a
Guide megjelenéséről. ― TKA

2-3-4: A Támogatási kérelem benyújtásához 2021-ben 2 határidő
közül választhatnak majd a vezető szervezeti minőségi

tanúsítvány kérelmet a megjelölt határidők előtt már benyújtó
szervezetek. A Támogatási kérelmek benyújtásának választható

határidői 2021-ben VÁRHATÓAN: május 28. és október 5., déli 12 h.
Tehát 2021-ben a Támogatási kérelem benyújtásához nem

szükséges, hogy megítélt vezető szervezeti minőségi
tanúsítvánnyal már rendelkezzetek, elég, ha benyújtottátok erre a

kérelmet a megjelölt határidők előtt. ― TKA

(2022-től azonban várhatóan ez a szabály változik: Támogatási
kérelmet csak olyan szervezet nyújthat be, aki már megítélt vezető

szervezeti minőségi tanúsítvánnyal rendelkezik.) ― TKA

Remek! Köszönöm! ― ANONYMOUS

Fogadás
Szeptembe 1-én, iskolai ciklushoz igazodva,  fogadni kívánunk
önkéntest.  
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- Mikor lehet szerti�kálni, ha már volt, de 2020 dec 31-ig szólt. 
- Certi�kálás folyamata alatt hogy lehet pályázni a projektre? 

A záró előadásban kaptok majd információkat annak folyamata
kapcsán, hogy abban az esetben, ha már rendelkeztek Minőségi

Tanúsítvánnyal, milyen lehetőségeitek vannak attól függően, hogy
milyen szervezeti szerepben szeretnétek részt venni önkéntes

projektben. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

A fogadó és/vagy támogató szerepre minőségi tanúsítvánnyal
rendelkező szervezeteknek a tanúsítványa 2027.12.31-ig

meghosszabbításra került partnerként. Ha pályázni szeretne
támogatásra a szervezet és önkéntes projekteket koordinálni, a

támogatási kérelem beadási határideje előtt be kell nyújtania egy
új minőségi tanúsítvány kérelmet vezető szervezeti szerepre.

― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA

Az Erasmus+ akkreditációk partnerként meghosszabbításra
kerültek 2021.12.31-ig. Ha pályázni szeretne támogatásra a

szervezet, és projekteket koordinálni, új minőségi tanúsítvány
kérelmet kell benyújtania fogadó és/vagy támogató szerepre,

valamint vezető szervezetként is. ― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA

EU AID
EU AID Volunteers minősítési bizonyítvánnyal rendelkezve
szükséges ESC szerti�káció? 

Minőségi Tanúsítvány megszerzése szükséges külön, amennyiben
önkéntes projektben szeretne részt venni a szervezet valamilyen

szerepben. Külön Minőségi Tanúsítvány megszerzése szükséges a
Humaniataian AID projektekben való részvételhez.

― E+ IFJÚSÁG_TKA

Pályázói Minőségi Tanúsítvány
Azoknak a szervezeteknek akik rendelkeznek ESC Minőségi
Tanúsítvánnyal támogatásra és fogadásra ahhoz, hogy pályázni
tudjanak az új programban pályázói szerepre is be kell adni egy
"egyszerűsített" Minőségi Tanúsítvány kérelmet. Mi lesz ezeknek
az egyszerűsített MT-knek az elbírálásának a menete? Külső
szakértők értékelnek vagy a nemzeti iroda? Lesz személyes
látogatás? Nagyjából mennyi időbe fog telni az elbírálás ezeknél a
pályázatoknál?

A vezető szervezeti minőségi tanúsítvány kérelemről az utolsó
előadásban fogtok hallani, annak elbírálásáról is. Utána leírjuk az

elhangzottakat itt is! ― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA

A vezető szervezeti minőségi tanúsítvány kérelmet 2 külső szakértő
bírálja el a benyújtott pályázat alapján. Nincsen helyszíni

látogatás. Az elbírálás ideje: 2 hónap. ― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA

Jelenleg már be lehet adni QL pályázatot? Milyen módon? A
felületen nem találtam új formát.

Jelenleg nem érhető el az Európai Szolidaritási Testület pályázói
felületen minőségi tanúsítvány kérelem benyújtására pályázati

űrlap, de hamarosan elérhető lesz az új, ESC50 űrlap a régi
pályázói felületen. ― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA

Szerintem már elhangzott a kérdés, de.... :)
Lezajlanak/lezárulnak a minőségi
tanúsítvány megújítások a pályázati beadási
határidőig?

A támogatásra pályázáshoz elegendő lesz az, hogy a szervezet a
pályázati határidő előtt benyújtotta vezető szervezeti szerepre is a
minőségi tanúsítvány kérelmét. 2021-ben (a májusi határidőre ez

mindenképp igaz) nem szükséges, hogy az a támogatásra pályázás
előtt már elfogadásra kerüljön. ― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA

Köszönöm szépen, közben már utolértem magam és Benneteket :)
― ANONYMOUS

Helyszín 2021-2027-re tervezett
helyszíneket előre le kell írnom? Jól értem?

Fogadó szerepre pályázás esetén a minőségi tanúsítvány
kérelemben meg kell jelölni azokat a helyszíneket, ahol önkéntest

szeretne fogadni a szervezet a tanúsítványának érvényességi ideje
alatt. ― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA

Egyesületünk most kapta meg a minőségi
tanúsítványt. Érvényessége 2021.02.18-
2027.12.31-ig. Újra be kell adni a
változtatások miatt???

Ha szeretnétek támogatásra pályázni és önkéntes projekteket
koordinálni, akkor igen, be kell nyújtanotok vezető szervezetként is

újra a minőségi tanúsítvány kérelmet. Ha csak partnerként
szeretnétek részt venni az önkéntes projektekben, és más (egy

támogató vagy fogadó) szervezet fog támogatásra pályázni és a
projekteket koordinálni, akkor nincsen teendőtök az új

programidőszakban (kivéve ha változtatni szeretnétek valamit a
már megszerzett minőségi tanúsítványotokban).

― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA

A Minőségi tanisítványra kapott
pontszámunk 2021-2027 ig lesz érvényes?

A vezető szervezeti minőségi tanúsítvány kérelem pontszáma
2021-ben lesz a támogatási kérelem elbírálásánál az egyik

szempont. A későbbiekben - a tervek szerint - a pályázó szervezet
teljesítménye, az önkéntes projektek megvalósításának minősége

kerül fókuszba helyette. ― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA

Ha megjelenik az az űrla, arról tudtok majd
küldeni értesítést Ti is mint Nemzeti Iroda?
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Igen, honlapunkon hírt szoktunk megjeleníteni, valamint a
hírleveleinkben is tájékoztatjuk pályázóinkat az űrlapok

megjelenéséről (információs levelünkre a Hasznos Anyagok
oszlopban található kártyán lévő linken keresztül tudtok

feliratkozni). Emellett Facebookon van egy pályázók számára
létrehozott csoportunk, ahol minden, a pályázáshoz kapcsolódó

információt megosztunk. Ezt a csoportot itt találjátok, ha
csatlakozni szeretnétek:

https://www.facebook.com/groups/ifjusagipalyazok
― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Ha időközben újabb szervezetek
koordinálását (támogatói) szeretné egy
vezető szervezet vállalni, akkor van-e
lehetőség módosítani a hosszútávú tervet,
vagy új minőségi tanúsítványt lehet/kell
beadni?

Lesz lehetőség arra, hogy a szervezet "update-elje" a minőségi
tanúsítványát, amelyet ez esetben újra el kell bírálni, de ennek az

értékelésnek a részletszabályait még nem ismerjük.
― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA

Ha nem túl magas pontszámot kap a
szervezet, de elfogadásra került a
tanúsítvány, akkor lehet újra benyújtani?

Igen, van lehetőség rá, hogy új vezető szervezeti minőségi
tanúsítvány kérelmet nyújtson be a szervezet.

― TKA-IFJÚSÁGI CSOPORT

Ha EACEA-hoz adunk be ESC pályázatot,
akkor is lehetünk vezető szervezet? Ha
igen, akkor más kontinensre küldőtt
önkénteseket is b kell írnunk?

Amennyiben Humanitarian Aid projektben szeretnétek részt
venni, akkor az ehhez kapcsolódó Minőségi Tanúsítvány kérelmet

kell benyújtani az EACEA-hoz(támogató szerepre). Ebben az
esetben tudtok támogatni �atalokat nem programországban

megvalósuló projektekben. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

angol nyelven kell írni a vezető szervezetit?

Bocsánat pontosan mi a kérdés? ― TKA-IFJÚSÁGI CSOPORT

a minőségi tanúsítvány kérelmet ― IRODA2

a minőségi tanúsítványi kérelmet angol nyelven kell beadni, ugye?
― IRODA2

A minőségi tanúsítvány kérelmet - a többi Európai Szolidaritási
Testület pályázattípushoz hasonlóan - az Európai Unió bármely
országának hivatalos nyelvén (plusz még pár európai nyelven -
amelyek meg vannak jelölve az űrlapban) be lehet nyújtani. Így

magyar nyelven is be lehet, nem szükséges angolul. Az űrlapban
vannak/lehetnek azonban olyan kérdések, amelyekre az űrlap

kifejezetten angolul kéri a választ megadni, mivel az azokra
megadott válaszok valamely, önkéntes szervezeteket érintő

adatbázisba bekerülnek. ― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA

Az E+ akkreditáció is úgy fog
meghosszabbodni 2022-től, ha idén beadjuk
a Minőségi Tanúsítványt az új
programidőszakra?

hol tudom ellenőrizni a a szervezet jelenlegi helyzetét?
― ANTONIA SIMONYI

Az Erasmus+ akkreditációk csak 2021.12.31-ig kerültek
meghosszabbításra, partnerként. 2022-től mindenképpen minőségi

tanúsítvánnyal kell rendelkezniük a szervezeteknek ahhoz, hogy
önkéntes projektekben részt vegyenek (kivéve a futó projektjeiket,

amelyekre még a 2018-2020-as programidőszakban támogatást
kaptak, mint pályázó). És igen, ahhoz, hogy 2022. januártól már

minőségi tanúsítvánnyal rendelkezzen a szervezet, még idén,
időben be kell nyújtani a minőségi tanúsítvány kérelmet,

�gyelembe véve, hogy kb. 2 hónap az elbírálásának az ideje.
― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA

Nem csorbul így a független döntési
folyamat, hogy kikerülnek a bírálók a
kifizetési kérelemből?

A támogatási kérelem elbírálásánál már nem történik szakmai
értékelés. Valójában csak számok, százalék arányok alapján

történik a megítélhető támogatás kiszámítása.
― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA

A minőségi tanúsítványunkban
azt kértük, hogy 6 hónapra fogadhassunk önkéntest június 1 -
november 30, de ez sajnos, idén nem tud megvalósulni.
Beadhatom a pályázatot erre az évre egy rövidebb időszakra is?
szept 1 - november 30? vagy ez nem lehetséges.  Illetve ha új
minőségi tanúsítvány kell az új programhoz, akkor ez már idénre
is vonatkozik? 

A minőségi tanúsítvány kérelemben nem kötelező megadni
pontosan az önkéntes tevékenység idejét, hosszát, csupán egy

tervet készít a pályázó a megvalósítani kívánt önkéntes
tevékenységekre. A szakértők is ezt vizsgálják. Ha pl. egyéni hosszú

távú tevékenységre szerezte meg a minőségi tanúsítványt a
szervezet, ennek a feltételnek továbbra is megfelelve, illetve a

tevékenységgel elérni kívánt célokat szem előtt tartva, rövidebb
vagy hosszabb időre is tervezheti a későbbiekben a konkrét

projektet. ― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA

Ha új minőségi tanúsítvány kérelmet nyújt be a szervezet, akkor az
annak az elfogadásától kezdve érvényes lesz, és leváltja a régi

minőségi tanúsítványt, ha ugyanarra a szerep(ek)re vonatkozik,
mint a régi. ― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA
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Egyéb kérdések

A szervezet regisztrációs felülete ugyan az,
mint eddig volt, vagy új lett ehhez is, és újra
kell regisztrálni a szervezetet?

Igen, a regisztrációs felület nem változott, de azoknak a
szervezeteknek nem szükséges újra regisztrálniuk, akiknek már

van ORS-számuk. (Régi pályázóktól mindenképp kérjük, hogy ne
regisztráljanak újra: amennyiben belépési problémába ütköztök, új

regisztráció előtt vegyétek fel a kapcsolatot az irodával.)
― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

OLS kurzus nem igazán hasznos, nem
szeretik az önkéntesek :-( Nem terveznek
egyéni oktatást vagy legalább egyedi
esetekben?

Jelenleg zajik egy átalakítás és egy szolgáltató váltás az OLS
kapcsán. Gyakran érkezik hasonló visszajelzés sajnos a Bizottság

felé az OLS kapcsán. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Sajnos jelenleg nincs olyan információnk, hogy az "egyéni oktatás"
"egyedi esetek" of�ine megoldást tehetnek majd lehetővé a jövőben

az említett eseten túlmutatóan: amennyiben a projekt
munkakenyelvén nincs kurzus az önkéntes képességeihez

illeszkedően. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

ESC weboldal is megújul?
Lesz új ESC weboldal is a nemzeti iroda gondozásában vagy a
Youth Portal lesz a mérvadó az új programidőszakban?

Igen, a Tempus Közalapítvány honlapja fokozatosan újul meg,
ennek első lépésekén az Erasmus+ program aloldala készült el. A
tervek szerint a további programok (így az Európai Szolidaritási

Testület is) aloldalai is fokozatosan fognak megnyílni, míg végül az
egész tka.hu oldal is megújul. Ennek a folyamata több hónapot fog
felölelni, az ESC olala az első pályázati határidőig előreláthatóan

még az eplusifjusag.hu-n fog maradni, de a másodikra már
megnyílhat az új felület is. Ezekről mindenképp tájékoztatjuk

pályázóinkat a honlapokon és közösségi felületeinken is.
― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Fogadhatnak önkéntest, pályázhatnak
szociális szövetkezetek is?

Igen ― E+ IFJÚSÁG_TKA

CIGNA marad?
Marad a CIGNA biztosító a 2021-2027-es időszakra?

Jelenleg nincs információnk arról, hogy változás történik a
kiegészítő magánbiztosítás kapcsán a partner tekintetében.

― E+ IFJÚSÁG_TKA

A szervezet székhelye igen ritkán azonos
azzal a címmel, ahol valójában a
tevékenység folyik. (Általában valamelyik
tag lakása, stb.)

Ebben az esetben érdemes helyszínként megjelölni a tevékenység
valódi helyszínét. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Amennyiben nem erre vonatkozott a kérdés, akkor jelezz !
― E+ IFJÚSÁG_TKA

Ha a stratégiai cél, hogy 3-4 év múlva már
több helyszínnel, több önkéntest
fogadhasson a szervezet, ezt hogyan tudja a
jelenlegi évben történő helyszíni látogatás
ellenőrizni?

A célok elérésének mértékét az időközi beszámolók, monitoring
látogatások esetén vizsgálja a nemzeti iroda. Akkor kelül ez

vizsgálat alá. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Adott helyszíneken csak akkor fogadhat a szervezet önkénteseket,
ha azok a helyszínek szerepelnek a minőségi tanúsítványában. Így

ha növelni szeretné a helyszínek számát, erre vonatkozóan
módosítania kell a minőségi tanúsítványát. Ennek a menetéről
később tudunk részleteket mondani. ― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA

A Youth Pass minek minősül az új
Magyarországi képzési rendszerben? Kell
regisztrálnu nk az ünkéntest?

A Youthpass egy részvételi igazolás, nem része a magyar
felnőttképzési rendszernek. A dokumentum önre�exión alapul,
nem tekinthető a formális képzési rendszerek részének. ― TKA

ESC + másik önkéntes program harmóniája
Az lenne a kérdésem, hogy a szervezetünkhöz potenciálisan
NEM ESC programmal érkező önkéntest hogyan veszi
�gyelembe a tempus majd? Az ötlet most az, hogy egy ESC és
egy nem ESC önkéntes venne részt a szervezet munkájában,
mint önkéntes :)

Az Európai Szolidaritási Testület önkéntes projektek tekintetében
csak az Európai Szolidaritási Testület program keretében fogadott

önkéntesek "kerülnek számításba" az önkéntes projektek
megvalósításában. Ettől függetlenül természetesen más program

keretében is fogadhat önkénteseket a szervezet az Európai
Szolidaritási Testület önkéntesek mellett.

― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA

Esetleg a tegnapi tájékoztató padletjét is
meg lehet kapni?

Igen, az Erasmus+ program ifjúsági fejezetéről szóló információs
nap Padletje itt érhető el (a mai nap végén fogjuk lezárni):

https://padlet.com/EplusIfjusag_HUN/whrwrhu306f22tjw
― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT
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※※※※※※

Támogatási Kérelem

Említésre került a Minőségi Tanúsítványra
kapott pontszám, mint elbírálási szempont a
Támogatási Kérelemben. Ez a pontszám hol
ellenőrizhető? Azért merült fel a kérdés,
mert a mi Minőségi Tanúsítvány
elfogadásáról szóló értékelő
kiértesítésünkben nem találok pontszámot.

Ez a pontszám csak a vezető szervezeti szerepre vonatkozik, és ezt
a pontszámot az új webform (ESC50) benyújtásával kapjátok meg.

― TKA

Koordináló szervezetként a májusi határidőre adhatok be
támogatási kérelmet, ha van olyan szolgálati helyem, aminek a
minőségi tanúsítványa 2021 dec. 31ig érvényes? És csak ezután
nyújtanám be a minőségi tanúsítványt hosszabbításra?

Nem szükséges megvárni, amíg lejár a jelenlegi akkreditáció
érvényessége. Korábban is benyújthat minőségi tanúsítvány

kérelmet a szervezet. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Fontos, hogy a Támogatási kérelem benyújtásához (ESC51)
mindenképpen be kell nyújtania a megjelölt határidőkig a
szervezetnek ESC50-es Minőségi Tanúsítvány kérelmet a

megfelelő szerepre ( fogadó / támogató) + vezető szervezeti
szerepre is. ― TKA

Ha 2021.12.31-ig érvényes (partnerként), akkor a szervezet esetében
Erasmus+ akkreditációról beszélünk biztosan, és nem minőségi

tanúsítványról. ― E+ IFJÚSÁGI CSOPORT TKA
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