
PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP 

AZ ERASMUS+ PROGRAM 
KIS LÉPTÉKŰ PARTNERSÉGEK PÁLYÁZATTÍPUSÁRÓL

A KÖZNEVELÉSI, FELNŐTT TANULÁSI, SZAKKÉPZÉSI ÉS 
IFJÚSÁGI SZEKTOROKBAN 

2023. Január 25.



PROGRAM

10:00 - 10:10 Köszöntő

10:10 - 10:40 A Kis léptékű partnerségek (KA210)

10:40 – 11:00 A lump sum modellről

11:00 – 11:20 A helyes szektorválasztás - Kahoot-játék

11:20 - 11:35 Intézményi regisztráció és a pályázati űrlap

11:35 – 11:45 Szünet

11:45-től Szektorális egyeztetések (max. 1 óra) 



Kis léptékű partnerségek
(KA210) hasznos információk



Miért 
érdemes 
pályázni?



• Nemzetközi kapcsolatépítés

• Kis méretű partnerség

• Rövidebb időtartam

• Tapasztalatcsere /  jó gyakorlat gyűjtés / megoldás

• Nagyobb projekt, együttműködés előkészítése

• Gyűjtemények, módszertani segédletek, útmutatók készítése

• Utazhatnak egymáshoz

• Intézmény vonzóvá tétele 
• Munkatársak szakmai és személyes készségek fejlesztése. (pl

konfliktuskezelés, idegennyelvi kompetenciák, projektmenedzsment készségek) 



Mire kell figyelni?

• Bármely, az oktatás, a képzés vagy a munkaerőpiac területén aktív 
köz- és magánintézmény, szervezet résztvevő lehet.

• Min. 2 független intézmény, különböző programországokból
• Időtartam: 6-24 hónap között
• A projekt 2023.09.01. és 2023.12.31. között indulhat
• Igényelhető támogatás: 30.000 vagy 60.000 euro



Mire kell figyelni?

• A pályázat benyújtása: a koordinátor nemzeti irodájához 
HU01 Tempus Közalapítvány

• Egy partnerség csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen 
nemzeti irodához

• Elektronikus űrlap
• Kötelező melléklet: űrlaphoz csatolandó jogi nyilatkozat + 

partnerek megbízó levelei
• Gantt-diagram (opcionális, de határozottan javasolt!)

Beadási határidő: 2023.március 22. déli 12:00



Partnerség összetétele

Minimum két Programország 
egy-egy intézménye, szervezete!

Programország

EU tagállamai 
+

az Erasmus+ Programban 
részt vevő, nem uniós 

országok: 

Észak-Macedónia, Izland, 
Liechtenstein, Norvégia, 

Törökország, Szerbia



Partner keresés

TKA partnerkereső adatbázis

School Education Gateway

eTwinning

EPALE

OTLAS partnerkereső

EPRP

Milyen a jó partner?

Partnereket 
elsődlegesen 
tartalmi szempontok 
alapján érdemes 
választani a közös 
célok, érdekek 
mentén.

Közös munkanyelv

https://tka.hu/partnersearch
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities/partnerships.cfm
https://www.etwinning.net/hu/pub/index.htm
https://epale.ec.europa.eu/hu/organisations
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


Felnőttoktatás, de…
alapkészségek oktatása, 
iskolarendszeren kívül 
általános készségek, 

nyelvi és egyéb 
képzések

Felnőttoktatás, de…
munkakör betöltésére 

jogosít, munkaköri 
feladat elvégzésére 

jogosít, szakmai képzés 
és továbbképzés

Fiatalok, de…
az ő érdekükben a 
felnőttek fejlesztik 
magukat, nevelő-

oktatómunkát végzők, 
intézményvezetők 

szakmai és személyes 
fejlődése, inklúzió, 

innovatív módszerek

Fiatalok, de…
13-30 év közötti 

fiataloknak és ifjúsági 
területen aktív 

szakembereknek, 
szervezeteknek, 

kapcsolódás, 
elköteleződés, 
képessé tétel

Felnőtt tanulás (ADU)

Szakképzés (VET)

Köznevelés (SCH)

Ifjúság (YOU)



Erasmus+ Kis léptékű partnerségek 
tervezett pályázati keretek

2023.március 22. 

határidő

2023.október 4. 

határidő
Köznevelés 
(KA210 - SCH)

397.830 € (65%) 214.216 € (35%)

Szakképzés 
(KA210 – VET)

305.643 € (50%) 305.643 € (50%)

Felnőtt tanulás
(KA210 – ADU)

368.168 € (60%) 245.445 € (40%)

Ifjúság
(KA210 – YOU)

325.987 € (50%) 325.987€ (50%)



Jellemző hibák a pályázatokban

• megalapozatlan állítások, üres kulcsszavak szerepelnek a pályázatban 
(„szép köntösbe öltöztetett hanyag munkák”)

• csak átfogó kutatási eredményekre van hivatkozás, saját kutatásra, igényfelmérésre 
nincs

• a felhasználók valós igényei nincsenek felmérve, bemutatva és alátámasztva sem

• nem releváns („régi, jól bevált”) partnerek bevonása

• a projektmenedzsment több szerepet kap, mint a lényegi
tartalom

• helyesírási hibák, elütésektől hemzsegő pályázati anyagok



Jellemző hibák a pályázatokban
• ellentmondások vannak a pályázatban, a terv és maga a cél nincs összhangban

• a helyzeti előny reményében kerülnek bevonásra hátrányos helyzetűek

• nem a megfelelő kérdésre adott és/vagy ismétlődő válaszok (Ctrl + C)

• a projekt hatásának ismertetése felszínes, hanyag

• a disszeminációban a külföldi partnerek nem, vagy csak alig vesznek részt

• kötelező mellékletek elmaradása:

• Jogi nyilatkozat (pályázatból letölthető)

• Mandate (Meghatalmazólevél, pályázatból letölthető)

• (javasolt: Gantt-diagram)

• átolvasás, átolvasás, átolvasás...



Javaslatok
• az igényfelmérés, szükségletelemzés a pályázatírást meg kell, hogy előzze: nem lehet a 

projekt része, mert így óriási a hátránnyal indul a többi pályázathoz képest

• merjünk új partnereket bevonni, akik motiváltabbak és relevánsabbak is adott szektor 
vagy téma szempontjából

• egyértelmű, „kézzel fogható” célok megfogalmazása

• általános szükségletekre támaszkodás helyett: speciálisak, jól körülhatárolhatóak

• ár-érték arányok alapos átgondolása

• disszemináció mélyreható kidolgozása, partnerek minél hatékonyabb bevonása

• magyar munkanyelv esetén fordítások a nemzetköziség jegyében



Javaslatok
• több időt fordítsunk a tartalomra:

• a projekt hasznosulásának konkrét leírása

• tényszerű, akár pontokba szedett írások a terjengős, 

hosszadalmas indoklások helyett

• GANTT-diagram alkalmazása és csatolása

• ellentmondások kiszűrése

• elírások, helyesírási hibák ellenőrzése

• Útmutatók áttekintése:
• Erasmus+ Program útmutató (EN, HU)

• Szakértői értékelési útmutató

• Pályázati kalauz



• Erasmus+ programme guide
• KA2 egyműködési partnerségek pályázattípusai 213-237 o.

• Small-scale partnership pályázattípus 235-237 o.

• További információk 405.o.

• E+ terminológia, fogalmak 429.o.

• Erasmus+ és ESC oldal (űrlap, intézmény reg.)

• Feltöltendő dokumentumok listája

• Erasmusplusz.hu

• TKA hírek & hírlevél

• Erasmus+ tanárok Facebook oldalLi
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https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/
http://www.erasmusplusz.hu/
http://www.tka.hu/hirek
https://tka.hu/hirlevel
https://www.facebook.com/erasmusplusz.tanarok


Kapcsolat

Köznevelés

Balogh Tamás

tamas.balogh@tpf.hu

Lőw Helga Judit

helga.low@tpf.hu

Okruhlicza Nikol

nikol.okruhlicza@tpf.hu

Szakképzés Felnőtt tanulás Ifjúság

Füzes Viktória

viktoria.fuzes@tpf.hu

Szász Péter

peter.szasz@tpf.hu

Kovács-Frigyes Edina

edina.frigyes@tpf.hu

Pikó Ádám 

adam.piko@tpf.hu

Gönczi Ágnes

Járosi Éva

Sónyák-Nikovics Andrea

palyazatok_ifjusag@tpf.hu

mailto:tamas.balogh@tpf.hu
mailto:helga.low@tpf.hu
mailto:nikol.okruhlicza@tpf.hu
mailto:viktoria.fuzes@tpf.hu
mailto:peter.szasz@tpf.hu
mailto:edina.frigyes@tpf.hu
mailto:adam.piko@tpf.hu
mailto:palyazatok_ifjusag@tpf.hu


Köszönöm 
a figyelmet!

Kérdések?
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