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Új program, 
új kontextus

2021-2027 között új programszakasz

26.2 milliárd euró: kb. 75%-kal megnövelt költségvetés
(ifjúság: 10%)

Új struktúra, változatlan lehetőségek

Kiemelt hangsúly a négy fő prioritáson

Szorosabb kapcsolat a szakpolitikákkal



Háttér: 
Európai Ifjúsági Stratégia 

2019-2027



Általános célok
• Készség- és kompetenciafejlesztés

• Aktív állampolgárság / részvétel

• A kirekesztés megelőzése

• Szakpolitikai párbeszéd

Alapelvek
• Egyenlőség és diszkrimináció-mentesség

• Társadalmi befogadás

• Részvétel

• Több dimenzió a megvalósítás során

• Kettős megközelítés



TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK
Bevonni (Engage) | Összekapcsolni (Connect) | Felhatalmazni (Empower)

11 IFJÚSÁGI CÉL 

minőségi
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Ikonok forrása: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14944-2018-INIT/hu/pdf

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14944-2018-INIT/hu/pdf


Kiemelt prioritások

Aktív társadalmi 
részvétel

a demokratikus
életben való részvétel

és a polgári 
szerepvállalás 
támogatása

Társadalmi
befogadás

a résztvevők minél 
szélesebb körben való 

bevonása a programokba.

Fenntarthatóság

tudásépítés a 
fenntartható 

projektmenedzsmentről 
és a zöld utazás 
népszerűsítése

Digitalizáció

hozzáférhető és magas 
minőségű digitális 

tanulási eszközök és 
kapacitások fejlesztése



Társadalmi befogadás
és sokszínűség
A program általános céljai:

• a társadalmi befogadás, tolerancia, emberi jogok
és a sokszínűség értékeinek előmozdítása

• egyenlő hozzáférés biztosítása a fiataloknak a programokban 

Megjelenése a programban: az értékelési szempontokban
és a finanszírozási mechanizmusban is

Támogatás:
• előkészítő látogatások 

• megerősített támogatás (szervezeti és résztvevői oldalról)

• Inklúziós kiegészítő támogatás akkreditált szervezeteknek



Környezetvédelem
és klímaváltozás 
elleni küzdelem

Az Európai zöld megállapodással összhangban

Megjelenése a programban: az értékelési szempontokban és a 
finanszírozási mechanizmusban is

• Projekttémák / módszertan: a fenntartható / környezettudatos működés 
előtérbe kerül

• Támogatás: „zöld utazás”



Digitalizáció

A Digitális oktatási cselekvési tervvel (2021–2027) 
összhangban:

• Hozzáférhető és minőségi digitális módszerek terjesztése

• Digitális készségek és kompetenciák fejlesztése

Megjelenése a programban:
• Értékelési szempont, projekttéma

• Vegyes (blended) mobilitási tevékenységek

• Virtuális multiplikációs események a partnerségi projektek esetén



Aktív társadalmi
részvétel

• Általános cél: a fiatalok demokratikus életben való 
részvételének és társadalmi elköteleződésének erősítése

• Az Ifjúsági részvételi stratégiával összhangban

• Megjelenése a programban:
• Értékelési szempont, prioritás
• Részvételi tevékenységek



Szakpolitikai háttér
az ifjúsági területen

Európai Ifjúsági Stratégia 2019-2027 + 11 Ifjúsági Cél

Társadalmi befogadással és sokszínűséggel kapcsolatos 
stratégia (Erasmus+)

Ifjúsági Részvételi Stratégia + EU Ifjúsági Párbeszéd

Európai zöld megállapodás

Digitális oktatási cselekvési terv 2021-2027

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=HU
https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_en
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-4089/20200929_ParticipationStrategy_Online_Final_02.pdf
https://europa.eu/youth/eu-youth-dialogue_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_hu


Köszönöm
a figyelmet!


