
KA227 – Stratégiai partnerségek 
az Ifjúság területén
az Erasmus+ program keretein belül



Erasmus+

• Felsőoktatás
• Köznevelés
• Szakképzés
• Felnőtt tanulás

• Ifjúság



Az ifjúsági programok
céljai és prioritásai

• Oktatás és képzés

• Soknyelvűség, nemzetköziesítés, kultúrák közötti párbeszéd

• Társadalmi befogadás

• Kulcskompetenciák fejlesztése

• Nemformális tanulási módszerek

• Ifjúsági munkanélküliség, vállalkozókészség

• Európai állampolgárság, aktív állampolgárság

• Egészség és jóllét

• Környezet- és természetvédelem

• Interaktív ifjúságpolitika

• Az ifjúsági munka fejlesztése, láthatóságának növelése

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


Prioritás ifjúsági területen:
Kreativitást támogató partnerségek
Támogatható részt vevő partnerek: 
Nem jogi személyek, informális ifj. csoportok is!
Részt vevő partnerek száma: 
Min. 2 3 partner min. 2 3 különböző 
programországból
Támogatás: 
Max. 12.500€/hó, azaz max. 300.000€/projekt
Teljes támogatási keret ifjúsági területen: 
868.126 €

Ifjúsági stratégiai partnerségek KA2
JÓ GYAKORLATOK CSERÉJE / INNOVÁCIÓS PROJEKTEK

COVID-19 HELYZET NYOMÁN LÉTREHOZOTT



A COVID19-HELYZET NYOMÁN LÉTREHOZOTT STRATÉGIAI 
PARTNERSÉGEK – két fő tartalmi fókusz (prioritás)
KA226, KA227

1. A digitális oktatásra való felkészültséget támogató partnerségek a 
köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás területén: KA226 SCH / VET / 
HE:

• digitális átállás segítése

• esélyegyenlőség biztosítása

2. A kreativitást támogató partnerségek a köznevelés, a felnőtt tanulás és az 
ifjúságügy területén: KA227 SCH / AE / YOU:

• a kreativitást, kritikus gondolkodást, kezdeményezőkészséget, a 
korábban ismeretlen helyzetek, társadalmi kihívások megoldására 
irányuló kompetenciák kifejlődésének segítése

• az európai kulturális tudatosság megerősödésének, a társadalmi 
befogadás és a kultúrák közti párbeszéd támogatása

• kultúra-kreativitás komponens!

• kulturális és kreatív ágazatok helyreállásához hozzájárulás



• Időtartam: 6 – 36 24 hónap
• Célok: Jó gyakorlatok cseréje; ifjúsági 

szektor fejlesztése; szektorközi 
együttműködés; networking; új társadalmi 
vállalkozások segítése
Nemzetközi ifjúsági kezdeményezések

• Eredmény: 
• A szervezetek és célcsoportjaik igényeire 

reflektál;
• Hosszú távú, rendszerszintű hatás elérése.

Stratégiai partnerségek (KA2)

JÓ GYAKORLATOK CSERÉJE



• Időtartam: 6 - 36 24 hónap
• Célok: Ifjúsági szektor fejlesztése; 

szektorközi együttműködés; networking;
új társadalmi vállalkozások segítése

• Eredmények: 
• Új fejlesztések, új eszközök létrehozása;
• Alternatív módszerek kidolgozása;
• A szektorban és/vagy a szektoron kívül, 

mások által is használható eszközök;
• A szervezetek, a célcsoport és a szektor 

igényeire reflektál;
• Szabad hozzáféréssel elérhető eredmények;
• Hosszú távú, rendszerszintű hatás elérése.

Stratégiai partnerségek (KA2)

INNOVÁCIÓS PROJEKTEK

szellemi 
termékek & 

multiplikációs 
események

https://tka.hu/docs/palyazatok/magazin2017_io-cikk1912131112.pdf


A pályázatok értékelése

• Tartalmi ellenőrzés – külső 
szakértők 

• Értékelési szempontok: 
• A magyar (132.o) és angol (120.o) 

nyelvű pályázati útmutatókban 
(Programme Guide) 

• Expert guide (angol nyelven) a 
kritériumok részletezése

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


Hatás és disszemináció

Hatásmérés - Impact+Tool
angolul: https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation
magyarul: https://www.erasmusplus.org.uk/file/13534/download
videó magyarul: https://www.youtube.com/watch?v=1J6rEB__Yrg

Disszeminációról mindent
http://www.eplusifjusag.hu/hu/dissemination

Arculati elvárások: 
http://www.eplusifjusag.hu/hu/erasmusplus/view/8/kommuni
kacios-anyagok

https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation
https://www.erasmusplus.org.uk/file/13534/download
https://www.youtube.com/watch?v=1J6rEB__Yrg
http://www.eplusifjusag.hu/hu/dissemination
http://www.eplusifjusag.hu/hu/erasmusplus/view/8/kommunikacios-anyagok


Köszönjük a figyelmet!
Pályázással kapcsolatos kérdések

eplusifjusag.hu >> Kapcsolat

info@tpf.hu |   esc@tpf.hu

KA227 - Ifjúsági projekttervhez kapcsolódó pályázati konzultáció
palyazatok_ifjusag@tpf.hu

Facebook: Erasmus+ ifjúság és ESC pályázók csoport

www.eplusifjusag.hu

mailto:info@tpf.hu
mailto:esc@tpf.hu
mailto:palyazatok_ifjusag@tpf.hu
http://www.eplusifjusag.hu/

