
EGY PROJEKT ÉLETÚTJA

A pályázás menete és a projektmegvalósítás folyamata; 
támogató rendszerek pályázóknak

Illés Gergő 
Erasmus+ ifjúsági csoport



TERVEZÉS

• igények és a helyi szükségletek felmerülése és felmérése;

• valós igényekre épülő projekt megvalósítása a cél;

• partner keresése;

• projektterv kidolgozása a partnerek és a résztvevők 
bevonásával;

• a résztvevők tanulási folyamatának kidolgozása;

• képzések, felkészítések.



TERVEZÉS

• igények és a helyi szükségletek felmerülése és felmérése;

• valós igényekre épülő projekt megvalósítása a cél;

• partner keresése;

• projektterv kidolgozása a partnerek és a résztvevők 
bevonásával;

• a résztvevők tanulási folyamatának kidolgozása;

• képzések, felkészítések. Aktuális 

képzések
https://erasmusplusz.hu/

kepzesek-az-ifjusagi-

terulet-fejleszteseert

YouthPass

https://www.youthpass.eu

OTLAS
https://www.salto-youth.net/

tools/otlas-partner-finding/

http://www.eplusifjusag.hu/%20hu/courses/current
https://www.salto-youth.net/%20tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/%20tools/otlas-partner-finding/


Társadalmi befogadás
Kiemelt finanszírozás

• Kevesebb lehetősséggel rendelkező résztvevők költségeinek 
támogatása

• Kísérő személyek / további csoportvezetők

Kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokkal foglalkozó 
szakembereknek szóló képzések

Szervezeti támogató program fogyatékossággal és 
egészségügyi problémákkal élő fiatalokkal foglalkozó 
szervezeteknek



Nemzetközi képzések
TCA és NET

• A TCA az Erasmus+, a NET a 
Szolidaritási Testület programhoz 
kapcsolódóan kínál különböző hazai 
és nemzetközi képzésekben való 
részvételi lehetőséget.

• Két fő céljuk: a programok pályázati 
rendszerével való megismerkedés és a 
projektek minőségi fejlesztése.

erasmusplusz.hu 

» Képzések



Tematikus támogató eszközök,
forrásanyagok 

• Democracy Reloading Toolkit

• Europe Goes Local Changemakers Kit

• A Helyi Ifjúsági Munka Európai Chartája

• Youth Goals

• Flagship Projects Collection



III.
eredmények
értékelése,
összegzése

dissze-
mináció

Projekt-
megvalósítás

II. fő 
tevékenységek

I. előkészítés
Virtuális platformok 

/ PV

Projektidőszak és tanulási folyamat



A folyamat fő célja az önreflexió és a tanulás tudatosítása,
amelyet a tanúsítvány kitöltése segíthet.

Bemutatja a projekt során 
elsajátított kompetenciákat

és tanúsítja a projektben
való részvételt.

Ennek köszönhetően 
hozzájárul az ifjúsági munka 

társadalmi elismerésének
erősítéséhez.

ESZKÖZ

Segíti a résztvevőket, hogy 
végiggondolják és megfogalmazzák

a projekt során tanultakat. 
Emellett képessé teszi őket

kompetenciáik és tapasztalataik 
rendszerezésére, amely többek
között a munkaerő piacon való

elhelyezkedést könnyíti.

YOUTHPASS

TANÚSÍTVÁNY



Részletes információk » https://www.youthpass.eu/hu/

A Youthpass tanúsítvány kiállítása, amennyiben a résztvevők igényt 
tartanak rá, a projektet koordináló szervezet feladata.

A kitöltés során felmerülő kérdésekkel keressék a
nemzeti iroda munkatársait!

Kapcsolattartó: Gulácsi Ildikó: ildiko.gulacsi@tpf.hu

https://www.youthpass.eu/hu/
mailto:ildiko.gulacsi@tpf.hu


TÁJÉKOZÓDÁS
Az angol nyelvű pályázati útmutató (Programme Guide) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Webform és útmutató az online webform használatához (angol és magyar nyelven)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-call-how-
complete-application-form_en

Korábbi évek Expert guide (angol nyelven) a kritériumok részletezése

http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/results

erasmusplusz.hu

Információs napok

Személyes konzultációk 
a nemzeti iroda 
munkatársaival

E+Vitamin

Kiadványok

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/results


PÁLYÁZATBENYÚJTÁS

Kötelező regisztráció:
• EU Login - Európai Bizottság által üzemeltetett hitelesítő rendszerben

• Organisation Registration System - Európai Bizottság nyilvántartási felületén 
• www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/info

A pályázatbenyújtás WEBFORMon történik 

Webform elérhetősége:
• https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/info








PÁLYÁZATBENYÚJTÁS

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK
A WEBFORMBÓL:

Jogi nyilatkozat/Declaration of Honour

Programterv

Megbízólevél/Mandate
(ahol van nemzetközi partner)

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK
A HONLAPUNKRÓL:

Közpénz nyilatkozat

Befogadó nyilatkozat (csak informális 
csoport esetében)

Gantt-diagram (KA2 esetében)

Letölthető sablonok elérhetősége:

https://erasmusplusz.hu/erasmus/document

https://erasmusplusz.hu/erasmus/document/?2=Ifj%C3%BAs%C3%A1g&4=P%C3%A1ly%C3%A1zat%20beny%C3%BAjt%C3%A1sa


PÁLYÁZATI HATÁRIDŐK
KA1

az ugyanazon év augusztus 1-je és december 31-a között 
kezdődő projektekre május 11-ig

(brüsszeli idő szerint déli 12 óráig)

a következő év január 1-je és május 31-e között kezdődő 
projektekre október 5-ig

(brüsszeli idő szerint déli 12 óráig)

KA2

az ugyanazon év november 1-je és február 28-a között 
kezdődő projektekre május 20-ig 

(brüsszeli idő szerint déli 12 óráig)

a következő év március 1-je és május 31-e között kezdődő 
projektekre november 3-ig

(brüsszeli idő szerint déli 12 óráig)

Az Erasmus+ Akkreditációra folyamatos a 
pályázás



NEMZETI IRODA
FORMAI ELLENŐRZÉS

határidőn túli beadás

hiányzó melléklet

tevékenység(ek) helyszíne, hossza

résztvevők száma és életkora

• TECHNIKAI ELLENŐRZÉS

• rendkívüli támogatás/utazási napok

• távolsági sáv (distance band kalkulátorral)

PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA
KÜLSŐ SZAKÉRTŐK

TARTALMI ELLENŐRZÉS

Erasmus+ célok és projektcélok –
tervezett tevékenységek - tanulási 

eredmények összekapcsolódása és tervezettsége

Arányosság eleve

Erasmus Youth Quality Standards megfelelőség

Nemformális módszerek hiánya

Sablonos, túlzottan vázlatos programterv

A résztvevők igényei nem jelennek meg a projektben

A partnerek szerepe nem világos

A disszemináció módja, elérendő célcsoportja nem átgondolt

A célok, programterv, költségvetés nincsenek összhangban

Egyszeri, 5 munkanapon belüli hiánypótlás lehetséges

Pótlásra nincs lehetőség: programterv, DOH
Gyakori hibák



PÁ LYÁ ZAT I  
E R E D M É N Y E K

https://erasmusplusz.hu/tamogatott-ifjusagi-palyazatok-listaja

értesítőlevelek

az értékeléssel

információs nap
szerződéskötés

és
Mobility Tool+

támogatás

első részletének

kifizetése

projekt megkezdése és az

aktivitás megvalósítása

szakmai

és pénzügyi

beszámolás

támogatás

végső részletének

kifizetése

projekt lezárása

disszemináció

támogatott
pályázatok

nem támogatott

pályázatok

konzultációs

lehetőség

és képzések

É S  A Z U T Á N



Erasmusplusz.hu

Youth Goals: https://youth-goals.eu/

Youthpass: https://www.youthpass.eu/en/

Disszemináció: https://erasmusplusz.hu/a-disszeminaciorol

Erasmus Youth Quality Standards: 
http://www.eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/files/eac-a03-2020-erasmus-
youth-quality-standards_hu.pdf

Democracy Reloading Toolkit: https://democracy-reloading.eu/

Europe Goes Local Changemakers Kit: 
https://www.europegoeslocal.eu/changemakerskit/introduction/

A Helyi Ifjúsági Munka Európai Chartája: 
http://www.eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/files/20200615-egl-
charter_HU.pdf

Erasmus+ ifjúság: https://erasmusplusz.hu/erasmus/sector/ifjusag
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Pályázással kapcsolatos kérdések
info@tpf.hu

Kommunikációs anyagok
dorottya.somogyi@tpf.hu

Facebook: Erasmus+ ifjúság és ESC pályázók

Képzések és előző programciklus: eplusifjusag.hu

Új honlap:

>> erasmusplusz.hu <<

Köszönjük a figyelmet!

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

