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Mobilitási projektek

• Ifjúsági csere

• Ifjúságsegítők mobilitása

• Ifjúsági részvételi tevékenységek

• Erasmus-akkreditáció az ifjúsági 
területen

KA1



Támogatás

2 679 757 EUR
• Három pályázattípus és az akkreditációval rendelkező 

szervezetek részére rendelkezésre álló keret.

• Ez az előző év KA1 és KA3 költségvetéséhez képest 
31%-kal kevesebb.

A támogatási keretek 25%-a partnerországokkal 
történő együttműködésekre fordítható. KA1



KI
PÁLYÁZHAT?

KÖZINTÉZMÉNYEK

FIATALOK INFORMÁLIS 
CSOPORTJAI

CIVIL SZERVEZETEK, 
EGYESÜLETEK

TÁRSADALMI 
VÁLLALKOZÁSOK



Ifjúsági csere

Résztvevők
• 16-60 fő 13-30 év közötti fiatal, minimum 

2 országból

• kevesebb lehetőséggel rendelkező 
fiatalok: minimum 10 fő

Részt vevő országok
• programországok és az EU-val szomszédos 

partnerországok

Fiatalok nemzetközi találkozója, egymástól való tanulást támogató 
esemény egy közös téma mentén.

Időtartam
• 5-21 nap (utazási napokat nem 

számolva)

Helyszínek
• a partnerségben részt vevő szervezetek 

országában lehetséges

• egy tevékenység több helyszínen is 
megvalósulhat

Előkészítő látogatás szervezésére is van lehetőség, szervezetenként 1 fő bevonásával.



Támogatás

• Szervezési támogatás, amely csak a fiatal résztvevőkre jár: 100€/fő 

• Utazási támogatás: távolsági sávok szerinti támogatásként igényelhető

• Egyéni támogatás

• Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők támogatása: 100€/fő

• Rendkívüli támogatás

• Előkészítő látogatás: 575€/fő



Ifjúságsegítők mobilitása

Tevékenységek
• képzés, job shadowing, tapasztalat-

megosztási esemény, hálózatépítés

• rendszerfejlesztési és tájékoztató 
tevékenységek

• előkészítő látogatás

Résztvevők: minimum 2 országból, 
maximum 50 fő (képző, facilitátor és kísérő 
személyeket nem számolva)

Részt vevő országok: programországok
és az EU-val szomszédos partnerországok

Időtartam: 2-60 nap (utazási napokat nem 
számolva)

Helyszínek
• a partnerségben részt vevő szervezetek 

országában lehetséges

• egy tevékenység több helyszínen is 
megvalósulhat

Ifjúságsegítők nemzetközi találkozója, egymástól vagy egy képzőtől való tanulást támogató 
esemény, amely által a készségek, képességek fejlődnek és az ifjúsági munka minősége javul. 



Támogatás
• Szervezési támogatás, amely csak a résztvevőkre jár: 100€/fő 

• Utazási támogatás: távolsági sávok szerinti támogatásként igényelhető.

• Egyéni támogatás

• Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők támogatása: 100€/fő

• Rendkívüli támogatás

• Előkészítő látogatás: 575€/fő

• Rendszerfejlesztési és tájékoztató tevékenységek: az ehhez kapcsolódó költségek 
80%-a támogatható, azonban az ezen tevékenységekre igényelt támogatási összeg 
nem haladhatja meg az egész projekt költségvetésének 10%-át.



Ifjúsági részvételi tevékenységek

Célok
• aktív ifjúsági részvétel támogatása

• a közös európai értékek és alapvető jogok tudatosítása a fiatalokban

• Európai Ifjúsági Célok elérésének erősítése

• fiatalok digitális kompetenciáinak és kritikus gondolkodásának fejlesztése

• fiatalok és döntéshozók találkozásának lehetővé tétele 

Tevékenységek lehetnek – támogatniuk kell a fenti célokat
• személyes vagy online workshopok, találkozók, szemináriumok

• konzultáció fiatalokkal szükségleteikről

• figyelemfelkeltő kampány 

• a demokratikus életben való részvételről tanulásnak helyet adó fizikai vagy online terek elérhetővé tétele

• szimulációs foglalkozások

Fiatalok demokratikus életben való részvételét támogatja helyi, 
regionális, nemzeti és EU-szinten.

ÚJ 

PÁLYÁZAT-

TÍPUS!



Ifjúsági részvételi tevékenységek

Résztvevők: 
13-30 év közötti fiatalok

Részt vevő országok: 
hazai projekt esetén csak
a pályázó, nemzetközi projekt 
esetén programországok és az 
EU-val szomszédos
partnerországok

Időtartam: 
3-24 hónap

Helyszínek: 
a partnerségben részt vevő 
szervezetek országában lehetséges, 
vagy ha a pályázat céljai indokolják, 
akkor az EU intézményeinek 
székhelyén (Brüsszel, Frankfurt, 
Luxemburg, Strasbourg, Hága)



Támogatás

• Projektmenedzsment támogatás: 500€/hó, amely a projekt egészére 
vonatkozik, nem változik a bevont szervezetek számának függvényében

• Coach támogatás maximum 12 napra, fiatalok informális csoportja esetén

• Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők támogatása: 100€/fő

• Rendkívüli támogatás

• Ifjúsági részvételi esemény támogatása – szervezési támogatás

• Mobilitási tevékenység támogatása

• Egyéni támogatás



Erasmus minőségbiztosítási szabályok

Az ifjúsági területen megvalósuló mobilitási projekteknek követniük 

kell az Erasmus minőségbiztosítási szabályokat az ifjúsági területen. 

Ezek tartalmazzák a mobilitási kategória alapvető irányelveit, valamint 

konkrét gyakorlatokat, melyek a projektek olyan szakaszainak 

implementálását támogatják, mint a kiválasztás, a résztvevők

felkészítése, értékelés, tanulási eredmények feldolgozása, 

projekteredmények megosztása, stb. ÚJ!

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en


ÚJ!Erasmus-akkreditáció az ifjúsági területen

A pályázatban szükséges az 
Erasmus-forrásokból támogatandó 
tevékenységekre vonatkozó hosszabb
távú célkitűzések és tervek, a várható
hatás, valamint a projektmenedzsmenttel 
kapcsolatos elképzelések bemutatása.

A pályázat benyújtásának feltétele: 
két év ifjúsági területen 
szerzett tapasztalat

Folyamatos pályázatbeadás; 
az űrlap 2021.12.31-ig nyitott.

Akkreditált szervezetek:
Évi 1 alkalommal lesz lehetőségük források lehívására 
a tervezett ifjúsági csere, ifjúságsegítők
mobilitása, valamint 2022-től ifjúsági részvételi 
tevékenységek megvalósítására.

Nincs lehetőségük hagyományos módon pályázni 
mobilitási lehetőségekre
(de partnerek lehetnek ezekben a projektekben).

Olyan ifjúsági területen aktív intézményeknek és szervezeteknek szóló lehetőség, amelyek 
nemzetközi tapasztalatcserére és együttműködésre vonatkozó tevékenységeiket stratégiai céllal, 
hosszú távon szeretnék megvalósítani. 

>> Külön pályázati szabályzat <<

http://www.eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/files/eac-a03-2020-erasmus-youth-rules_hu.pdf


>> Program és regisztráció <<

https://tka.hu/rendezveny/15409/3-at-egy-csapasra-strategiai-tervezes-muhelymunka-ifjusagi-szervezeteknek


Határidők

Május 11. 12:00
Október 5. 12:00

Akkreditációs keretlehívás:
május 11.

Akkreditációs kérelem benyújtása:
december 31. 12:00



Mobilitási projektek

Kérdések

KA1



Együttműködési célú 
partnerségek

•Partnerségi együttműködések

•Kisléptékű partnerségek

KA2Fókuszban az Európai Ifjúsági Stratégia!



Támogatás

• Partnerségi együttműködések: 
3 220 917 EUR

• Kisléptékű partnerségek: 
533 374 EUR

Mindez másfél-kétszeres növekedés a
tavalyi kerethez képest
(beleértve a KA227-es pályázattípust is). KA2
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CIVIL SZERVEZETEK, 
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Partnerségi együttműködések

Tevékenységek

• bármilyen, a projektben releváns 
formában megvalósíthatók, akár 
többféle résztvevő bevonásával, 
egyénileg vagy csapatban.

• hozzájárulnak a szervezeti munka 
és gyakorlat minőségének javításához,
a résztvevő szervezetek 
kapacitásfejlesztéséhez, és partnerség 
kialakulását támogatják, nem feltétlenül 
egy szektoron belül. 

Részt vevő szervezetek: bármely 
programországban vagy partnerországban 
székhellyel rendelkező szervezet/intézmény.

Részt vevő szervezetek: minimum 3 
szervezet együttműködése

Időtartam: 12-36 hónap

Lehetőséget ad a szervezeti tevékenységek minőségének és relevanciájának növeléséhez,
partnerségei hálózatok fejlesztéséhez, nemzetközi szinten való működéshez szükséges kapacitás
növeléséhez és jó gyakorlatok fejlesztéséhez és megosztásához, valamint innovatív módszerek fejlesztéséhez.

A pályázat beadásakor meg kell jelölni legalább egy horizontális prioritást és/vagy legalább egy szektor-specifikus prioritást.



Támogatás
• Maximum támogatási összeg: 400 000 EUR

• Projektmenedzsment és megvalósítás: egységköltség alapú, a projekt időtartama 
és a partnerek száma alapján

• Nemzetközi projekttalálkozók: egységköltség alapú, a távolsági sáv és a 
résztvevők száma alapján

• Projekteredmények: egységköltség alapú, a munkanapok száma és a 
projekttermék elkészítésében részt vevő munkatársak szerepe alapján

• Multiplikáló események: egységköltség alapú, résztvevőszám alapján 

• Rendkívüli támogatás

• Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők támogatása

• Tanulási célú tevékenységek költségei 



Kisléptékű partnerségek

Tevékenységek:
• bármilyen, a projektben releváns formában 

megvalósíthatók, akár többféle résztvevő 
bevonásával, egyénileg vagy csapatban.

• hozzájárulnak a szervezeti munka 
és gyakorlat minőségének javításához, a 
résztvevő szervezetek 
kapacitásfejlesztéséhez, és partnerség 
kialakulását támogatják, nem 
feltételenül egy szektoron belül. 

A partnerség csak programországok
között valósulhat meg: minimum 2 szervezet 
részvételével két különböző országból.

A megvalósítás helyszíne a résztvevő szervezetek 
országa lehet, illetve indokolt esetben az Európai 
Unió intézményeinek székhelye

Időtartam: 6-24 hónap

Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb időtartammal és egyszerűsített 
adminisztratív előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus+ programban
még új szervezeteket célozza.

A pályázat beadásakor meg kell jelölni legalább egy horizontális prioritást és/vagy legalább egy szektor-specifikus prioritást.

ÚJ 

PÁLYÁZAT-

TÍPUS!



Támogatás

•Átalány alapú támogatás („lump sum”)
•30 000 EUR
•60 000 EUR



Határidők

Május 20. 12:00
November. 3. 12:00



Együttműködési célú 
partnerségek

KA2

Kérdések



Pályázással kapcsolatos kérdések
info@tpf.hu

Kommunikációs anyagok
dorottya.somogyi@tpf.hu

Új honlap:

>> erasmusplusz.hu <<

Facebook: Erasmus+ ifjúság és ESC pályázók

Köszönjük a figyelmet!

mailto:info@tpf.hu
mailto:dorottya.somogyi@tpf.hu
https://erasmusplusz.hu/
https://www.facebook.com/groups/ifjusagipalyazok/

