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Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet modul
Jean Monnet professzor (Chair)
Jean Monnet kiválósági központ

Teacher training
activities



Kik pályázhatnak?

Jean Monnet modul
Jean Monnet professzor/katedra 

(Chair)
Jean Monnet kiválósági központ

Teacher training
activities

Felsőoktatási intézmények
E+ programországbeli FOI: valid ECHE 
Partnerországbeli FOI: nem szükséges a valid
ECHE, de az alapértékek elfogadása igen

Szakképzési, Felsőoktatási 
intézmények



Jean Monnet modul

o Rövid oktatási program
o 3 év
o Évente legalább 40 tanóra oktatása az 

európai uniós tanulmányok terén

Fiatal kutatók támogatása ‚Teaching and research’

Tématerületek, ahol az EU tartalom nem volt előtérben

Disszemináció



Milyen tevékenységek támogathatók?
Európai uniós téma:
Általános vagy bevezető kurzusok
Szakosodott kurzusok 
Elismert nyári és intenzív kurzusok

Finanszírozási szabályok
Maximális támogatási összeg: 30 000 EUR (összköltség 75%-a)
Átalány: Fixed lump sum 
Oktatási költségek: A program futamideje alatt megtartandó (és előre 

eltervezett) összes óraszám alapján kialakított sávok. Különbözik a program 
és a partnerországok esetén.

 Járulékos költségek 
(például utazási, személyzeti költségek, közvetett költségek stb.)



Jean Monnet
professzor/katedra 

(Chair)

o Tanári poszt egyetemi tanárok, 
tapasztaltabb oktatók részére

o 3 év
o egyetemi tanévenként legalább 90 tanórát 

kell tanítania a posztot betöltő oktatónak

Disszemináció (példák): 
publikáció 
disszeminációs és információs rendezvények nemzeti és európai 

szinten
előadások, szemináriumok, műhelyfoglalkozások
együttműködés más JM tevékenységek koordinátoraival



Milyen tevékenységek támogathatók?
A FOI hivatalos tantervében szereplő EU tanulmányok oktatásának elmélyítése
EU-val kapcsolatos ismeretek oktatása olyan szakmák jövőbeli képviselőinek, 

melyet növekvő munkaerő-piaci kereslet jellemez

Finanszírozási szabályok
Maximális támogatási összeg: 50 000 EUR (összköltség 75%-a)
Átalány: Fixed lump sum 
Oktatási költségek: A program futamideje alatt megtartandó (és előre eltervezett)

összes óraszám alapján kialakított sávok. Különbözik a program és a 
partnerországok esetén.

 Járulékos költségek 
(például utazási, személyzeti költségek, közvetett költségek stb.)



Jean Monnet 
kiválósági központ

oAz európai uniós témákkal kapcsolatos 
kompetenciák és ismeretek központjai.

o3 év

Disszemináció (példák): 
disszeminációs és információs rendezvények nemzeti és európai 

szinten
előadások, szemináriumok, műhelyfoglalkozások
együttműködés más JM tevékenységek koordinátoraival



Tevékenységek:
Specifikus EU témákra vonatkozó kutatási tevékenységek irányítása
EU-s tanulmányokkal kapcsolatos koordinációs feladatok
Kutatási tevékenységek eredményeinek rendszeres publikálása
EU-s témákra vonatkozó tartalmak és eszközök kidolgozása

Finanszírozási szabályok
Maximális támogatási összeg: 100 000 EUR (összköltség 80%-a)
Valós költségek alapján
Átalány: Customised lump sum (work packages) 



o Alapvetően a szakképzési és köznevelési szektorra 
irányul

o Ugyanakkor részt vehetnek benne felsőoktatási 
intézmények is (pl. tanárképző egyetemek)

o 3 év

Finanszírozási szabályok
Maximális támogatási összeg: 300 000 EUR (összköltség 80%-a)
Átalány: Customised lump sum (work packages) 

Teacher training
activities



A tevékenység típusa Max. összeg 
Résztvevő 
országok 

száma
Időtartam

Jean Monnet modul 30 000,00 € 

1 3 év

Jean Monnet Chair 50 000,00 € 

Jean Monnet kiválósági központ 100 000,00 € 

Teacher training activities 300 000,00 € 



Pályázás

 Évente egy pályázati felhívás (az Erasmus+ pályázati felhívás részeként)

 Pályázatok beadási határideje : 
2021. június 2. (17 óra)

 Projektek tervezett kezdete: 2021. szeptember



Információ a Jean Monnet tevékenységekről és pályázásról:

• Általános és pályázati információ az EACEA honlapján:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/eplus2027

• Erasmus+ Programme Guide: 268-281. oldal
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

• Erasmus+ Project Results Platform
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/eplus2027
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


Bírálati szempontok

Bírálat: EACEA, független szakértők

Szempontok:
• Relevance of the project (25 p): 
 EU-tanulmányok, társadalmi, tudományos és diplomáciai kapcsolódás
 Felsőoktatási célcsoport, tudásmegosztás széles körben

• Quality of the project design and implementation (25 p)
 Módszertan: minőség, innováció, megvalósíthatóság
 Alapos tervezés, fejlesztés, végrehajtás, utánkövetés és értékelés
 Koherencia a projekt céljaival és tevékenységeivel 

Programme Guide – részletes bírálati szempontok



• Quality of the partnership and the cooperation arrangements (25 p)
 Kompetencia, szaktudás, egymást kiegészítő értékek, tapasztalatok és kutatások az 

Európai Unióval kapcsolatos szakterületeken
 Együttműködések a felsőoktatási intézmények között

• Impact (25 p)
 Kedvező hosszú távú hatások a projekt kapcsán: munkaerőpiaci esélyek, 

együttműködések, pénzügyi források bővülése
 Kommunikáció és disszemináció fejlesztése
 Fenntarthatóság és folyamatosság biztosítása

Értékelés:
A nyertes pályázathoz minimum 70 pont elérése szükséges összesen, kategóriánként 
min. 15 pont 



Kérdések



Köszönöm a figyelmet!


