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Jean Monnet tevékenységek

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

Jean Monnet hálózat
Jean Monnet projekt

Jean Monnet támogatás egyéb szervezetek részére



Kik pályázhatnak?

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

Jean Monnet hálózat
Jean Monnet projekt

Jean Monnet támogatás egyéb 
szervezetek részére

Felsőoktatási intézmények
(E+ programországbeli FOI: ECHE ) 

Felsőoktatási intézmények 
(ECHE) vagy egyéb szervezetek, 
melyek aktívak az EU integrációs területen

EU témára szakosodott 
professzorok, kutatók 
egyesületei, szervezetei



A tevékenység típusa Max. összeg 
Résztvevő 
országok 

száma
Időtartam

Jean Monnet modul 30 000,00 € 

1 3 évJean Monnet Chair 50 000,00 € 

Jean Monnet kiválósági központ 100 000,00 € 

Jean Monnet támogatás egyéb 
szervezet részére

50 000,00 € 1 3 év

Jean Monnet hálózat 300 000,00 € 3 3 év

Jean Monnet projekt 60 000,00 € 1 12-18-24 hónap



Pályázás

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

 Pályázatok beadási határideje : 
2020. február 20. (17 óra)

 Projektek kezdete: 2020. szeptember



Információ a Jean Monnet tevékenységekről és pályázásról:

• Általános és pályázati információ az EACEA honlapján:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jean-monnet-activities-2020_en

• Erasmus+ Programme Guide: 200-230. oldal
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en

• Instructions for completing the application package:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/instructions_jm_application_package_cfp_2020_eac-a02-
2019_0.pdf

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jean-monnet-activities-2020_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/instructions_jm_application_package_cfp_2020_eac-a02-2019_0.pdf


Pályázatírás előtt…

I. Tanulmányozni szükséges:
• Erasmus+ Programme Guide: 200-230. oldal
• Pályázati felhívás
• Instructions for completing the application package dokumentum

II.
• Szükséges: EU login (ECAS)
• Funding & tenders opportunities regisztráció >> PIC kód 

(FOI esetén: nem szabad újat kreálni, 1PIC/FOI)
A F&TP-on friss adatok szerepeljenek!

III.
2020-as pályázati dokumentáció letöltése



Pályázati dokumentáció

1) E-form (letölthető: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/)

2) Mellékletek (E-form-hoz csatolandó)
(Letölthető: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jean-monnet-activities-2020_en >> Annexes)

• Detailed Project Description (Word)
• Budget tables (Excel)
• Declaration of Honour (pdf)

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jean-monnet-activities-2020_en


Tartalmi elemek

1) E-form
• Alapadatok és amennyiben releváns, partnerszervezetek
• A rész: adatok a pályázóról
• B rész: a projekt leírása 

(összegzés, célok, célcsoportok, időtartam stb.)
• C rész: további információk 

(tudományterület, oktatott órák száma, egyéb tevékenységek stb.)



Tartalmi elemek

2) Mellékletek 
Detailed Project Description

• D rész: relevancia bemutatása
• E rész: résztvevő szervezetek, csoportok bemutatása
• F rész: megvalósítás (munkaprogram, tevékenységek, 

módszertan)
• G rész: hatás, disszemináció
• H rész: CV, publikációk listája

Budget tables 
Declaration of Honour (kitöltött, aláírt, pecséttel ellátott szkennelt
verzió)

Karakterszám!



Mellékletek csatolása az E-form-hoz



Néhány technikai információ

• A pályázat csak akkor érvényes, ha tartalmazza a 4 részt (e-form és 
mellékletek), viszont egyéb dokumentum nem küldhető

• Egységes nyelv használata (nem lehet például az e-form felét angolul, másik felét németül kitölteni)

• E-form: angol/francia/német
• Detailed project description: letölthető angol/francia/német nyelven, 

kitöltés: EU hivatalos nyelvén

• A maximális karakterszám minden kérdésnél meghatározva



Bírálati szempontok

Bírálat: EACEA, független szakértők

Szempontok:
• Relevance of the project (25 p)
• Quality of the project design and implementation (25 p)
• Quality of the project team (25 p)
• Impact and dissemination (25 p)

Nyertes pályázathoz: minimum 60 pont összesen; kategóriánként
minimum 13 pont
Programme Guide – részletes bírálati szempontok



Helpdesk, további információ (EACEA)

Technikai kérdésekben Helpdesk: 
HelpDesk e-mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
HelpDesk telefon: +32 2 299 0705

Tartalmi kérdések esetén: EACEA-AJM@ec.europa.eu

mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu
mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu

