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Inklúzió az ifjúságban 2022. szeptember 1-2.
Információs webinárium az Erasmus+ ifjúság és az Európai Szolidaritási Testület pályázati lehetőségeiről.
Fókuszban a társadalmi befogadás és a DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípusa.
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Hasznos linkek

SALTO-YOUTH - Otlas - The
Partner-Finding Tool
Do you want to find new contacts in the
world, send a volunteer abroad or find
the missing partner for your project? No
matter where your interests lie, you will
find what you are looking for in Otlas. Use our powerful search filters
to find the perfect match in our database of more than 14400
organisations and informal groups.

Erasmus+ honlap, ifjúsági fejezet
ERASMUSPLUSZ.HU

SALTO-YOUTH

Nemformális módszerek eszköztára
Pályázati útmutató angolul:
https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazati_utmutato_2022_an
gol.pdf ― TKA IFJÚSÁG
Pályázati útmutató magyarul:
https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazati_utmutato_2022.pdf
― TKA IFJÚSÁG

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/search/
SALTO-YOUTH - Toolbox - Search
for Tools
Created to help you find and share useful
training Tools, the Toolbox for training is
an online catalogue you can browse
through freely or even contribute to!
SALTO-YOUTH

Európai Szolidaritási Testület honlap
Európai Szolidaritási Testület |
Tempus Közalapítvány
Az Európai Szolidaritási Testület célja a
szolidaritás előmozdítása. A fiatalokat
és a szervezeteket a szolidaritást
előtérbe helyező önkéntes
tevékenységekbe vonja be. Az
önkéntesség megvalósulhat külföldön és belföldön az Európai Unió
támogatásával.
SZOLIDARITASITESTULET

Youthpass
https://www.youthpass.eu/hu/about-youthpass/whyyouthpass/
Why Youthpass? – Youthpass
Using Youthpass can add value to the
youth projects where it is used, in several
ways:
YOUTHPASS

Pályázati útmutató angolul:
https://szolidaritasitestulet.hu/european_solidarity_corps_guide
_2022.pdf ― TKA IFJÚSÁG
Pályázati útmutató magyarul:
https://szolidaritasitestulet.hu/szolidaritasi_testulet_palyazati_
utmutato_2022_hu.pdf ― TKA IFJÚSÁG

Otlas partnerkereső adatbázis
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/

Támogatás projektek megvalósításhoz az
ifjúsági szektorban
https://erasmusplusz.hu/erasmus_hirek/tamogatas-projektekmegvalositashoz-az-ifjusagi-szektorban

A megvalósító fiatalok csoportja tekintetében nincs maximális
létszám csak minimum(5 fő). ― TKA - E+ IFJÚSÁG

Támogatás projektek
megvalósításhoz az ifjúsági
szektorban
Támogató programokat szervezünk
azért, hogy megkönnyítsük a
felkészülést az ifjúsági szektorban
történő projektmegvalósításra. Erasmus+ ifjúsági vagy Európai
Szolidaritási Testület projektet valósítanátok meg, de ehhez
segítségre van szükségetek? Önkormányzatként érdekel titeket,
hogyan lehetne javítani a fiatalok helyzetét? Vagy éppen 18-30 éves
fiatalok csoportjaként tennétek valami jót saját, helyi
közösségetekért?

Akkreditáció
A pályázó szervezetnek szükséges akkreditáció?
Nem szükséges Minőségi Tanúsítvánnyal (akkreditáció)
rendelkeznie a szervezetnek, hogy pályázatot tudjon benyújtani
szolidaritási projekt esetében. ― TKA - E+ IFJÚSÁG
köszönöm ― NÉVTELEN

ERASMUSPLUSZ

Erasmus Ifjúsági Minőségi Sztenderdek
Ez a dokumentum hol érhető el?

A Magyarországon megvalósuló
szolidaritási projekt pályázatát lehet
magyarul kitölteni?
Igen, a pályázatokat az EU bármely hivatalos nyelvén, így
magyarul is be lehet nyújtani. ― TKA IFJÚSÁG

Bemutatkozik a DiscoverEU
Ifjúsági cserék (KA152)

Kísérők
5 fő kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatal esetén van-e
lehetőség akár 2 fő kísérő bevonására is a megvalósítást illetően,
amennyiben csak mozgáskorlátozott fiatalok vesznek részt a
programban?

Ki pályázhat?
Fiatalokkal (KLR is) foglalkozó Egyesület, Alapítvány és pl Kft is
lehet pályázó? Mennyi ideje működő szervezetek pályázhatnak,
esetleg itt nincs időkorlát megadva, csak a szervezet likviditási

Igen, a pályázatban megadható több kísérő személy is, akiknek
feladataira, bevonásuk szükségességére ki kell térni a pályázati
űrlapban. ― TKA IFJÚSÁG
Köszönöm :) ― NÉVTELEN

Szolidaritási projektek (ESC30)
Költségvetés
Az említett 500eur/hó összeg az személyenként kalkulálandó,
vagy független attól, hogy mennyi fiatal érkezik ez fix
egységköltség?
A szervezési támogatás a projektidőszak hossza alapján
kalkulálandó, ami minden esetben 500€/hónap összeget jelent. A
megvalósító fiatalok létszáma nem befolyásolja az összeget.
― TKA IFJÚSÁG

mutatói fontosak?

Természetesen pályázhat olyan szervezet, amely kevesebb
lehetőséggel rendelkező fiatalokkal foglalkozik - itt "szervezet" alatt
értendő a pályázati útmutatóban meghatározott minden
intézmény, szervezet, valamint fiatalok informális csoportja is
(Kft. is). A szervezetek minimális működési ideje nem
meghatározott, így frissen bejegyzettként is lehet pályázni. A 60
000€ feletti támogatási igényű pályázatoknál kérjük a szervezet
előző évi pénzügyi mérlegének mellékelését a szervezeti
regisztrációs felületre (ORS). Amennyiben ilyennel még nem
rendelkezik a pályázó és az igényelt támogatási összeg 60 000€
feletti, az előző évi mérleg helyett feltöltendő dokumentummal
kapcsolatban emailben tudunk tájékoztatást nyújtani.
― TKA IFJÚSÁG

A feltöltendő dokumentumokkal kapcsolatban itt van részletes
leírásunk a honlapunkon: https://erasmusplusz.hu/a-palyazatbenyujtasa ― TKA IFJÚSÁG
Köszönöm szépen! :) ― NÉVTELEN

Köszönöm! ― NÉVTELEN
Illetve ezzel kapcsolatban még egy kérdés lenne; ezen 500eur/hó
összegből szükséges a fiatal szállását, étkeztetését, zsebpénzét is
kalkulálni? Vagy az külön támogatási összeg? ― NÉVTELEN

Létszám
Van maximalizált személy létszám fogadás?

Halihó, application formmal kapcsolatos: az utazási napokra
számol szállást a rendszer? (Pl.: 7 napos esemény, de plusz 1-1
nap utat számolnánk rá, mert van messzi résztvevő, akkor ők
kapnak plusz 1-1 éjszakát is a szállásnál?)
Köszönöm a választ.

Igen, ezt magától kalkulálja az űrlap: külön mezőben kell
megjelölni, hogy összesen hány utazási nap szükséges a résztvevők
számára, az egyes csoportok esetében. Fontos, hogy minden
csoportnál külön kell majd ezt beállítani, így erre figyelni kell, hogy
mindenkinél megfelelően kerüljön rögzítésre. A programnapok és
utazási napok esetében a napokat és nem az éjszakákat vesszük
figyelembe, tehát olyan eset is előfordulhat, hogy egy csak
utazással töltött nap esetében szállás biztosítására már nincs
szükség a résztvevők számára. ― TKA IFJÚSÁG

Ezt nem tudjuk jelenleg megmondani a jövő évre vonatkozóan.
Ugyanakkor az Európai Szolidaritási Testület pályázati
útmutatóban (angol nyelvű: 26-29. o.) megtalálható finanszírozási
szabályok szerint kell a pályázónak majd elkészítenie a pénzügyi
beszámolót és elszámolnia támogatási összeggel. A
támogatáselosztás 2022-es szabályai itt érhetők el:
https://szolidaritasitestulet.hu/koltsegeloszlas_szabalyai_onkent
es_projektek_2022.pdf ― TKA E+ IFJÚSÁGI CSOPORT

Mi alapján kalkulálhatóak a lakhatási/étkeztetési támogatás? Ha

Ifjúságsegítők mobilitása
(KA153)
Erasmus-akkreditáció az ifjúsági
területen (KA150)
Ifjúsági részvételi
tevékenységek (KA154)
A konkrét rendezvény, esemény hány napos
lehet? Az oda-vissza út fél napnak számít
az elszámoláskor?
Sem az eseménynél, sem a mobilitásnál nincs alsó és felső
megkötés a pályázati útmutatóban, nyilvánvalóan legalább 1
programnapot fel kell vinnie a pályázónak az űrlapon, hogy azzal
kalkuláljon a költségvetés. Amennyiben szükséges, és alátámasztott
utazási napot lehet igényelni: a tevékenység előtt és a tevékenység
után egy utazási napot, továbbá a
környezetkímélő/környezettudatos utazásra irányuló
támogatásban részesülő résztvevők esetén legfeljebb négy további
napot. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Önkéntes projektek (ESC51)
Önkéntes létszám
Önkéntes fogadásban van létszám maximalizált határ?
A pályázati útmutatóban nincsen erre vonatkozó megkötés egyéni
önkéntesség esetében. Ugyanakkor ez természetesen függ a
szervezet kapacitásától, attól, hogy mennyi feladatot tud adni az
önkénteseknek, milyen munka- és lakhatási körülményeket tud
biztosítani az önkéntesekenek, hány főnek, stb. Ezeket a minőségi
tanúsítvány kérelem elbírálásának részeként a helyszíni
látogatáson a szakértők is ellenőrizni fogják.
― TKA E+ IFJÚSÁGI CSOPORT

Csoportos önkéntesfogadásnál azonban van, itt 10-40 fő között
lehet egy csoport létszáma. ― TKA E+ IFJÚSÁGI CSOPORT

Költségvetés
Lehet tudni előre az egy főre jutó támogatási összeget?

az önkéntes különleges étkeztetésre szorul (cukorbetegség,
ételallergia) azt támogatja a pályázat?
Az Európai Szolidaritási Testület pályázati útmutatóban (angol
nyelvű: 26-29. o.) megtalálható finanszírozási szabályok szerint
történik a támogatási összeggel való elszámolás, így ezeket
szükséges alapul venni. A lakhatás és az étkezés a szervezési
támogatásból finanszírozható, indokolt esetben lehet rendkívüli
támogatást kérni rá ("ésszerű kiigazítás"), de ez nem biztos, hogy
az az eset. A nemzeti iroda minőségi ajánlásai önkéntesfogadó
szervezeteknek itt érhető el:
https://szolidaritasitestulet.hu/minosegi_ajanlasok_onkentesfoga
do_szervezeteknek.pdf ― TKA E+ IFJÚSÁGI CSOPORT

Együttműködési célú
partnerségek (KA2)
KA220-YOU konzorcium/anyag és eszköz
szükséglet
1. Magyarországi koordinátor mellett bevonható-e másik
magyarországi szervezet, ha a partnerek ezen felül 5 különböző
országból lesznek.
2. A projekt megvalósítása során különböző működő modellek
előállítása a cél, amely modellek nem formális
tanulásmódszertani eszközök lesznek. Az előállítás viszonylag
magas anyag és eszközigénnyel bír. Eszköz és anyagigényhez
kapcsolódik-e költség maximum? A megítélt támogatás hány
százaléka fordítható erre a célra?

1) Igen, lehetséges másik magyarországi szervezet bevonása,
azonban szükséges kifejteni részletesen, hogy milyen hozzáadott
értéket, tudást hoz a partnerségbe az ő részvételük, amiért
szükséges a partnerségben a szerepük ― TKA YOUTH
2) eszközbeszerzésekre vonatkozóan nincsen maximum költség
meghatározva, de a költséghatékonyság elve itt is kell, hogy
érvényesüljön: fontos, hogy az eszköz a projekt megvalósításához
elengedhetetlen legyen, továbbá, arányaiban az erre fordított
költség ne legyen magasabb, mint a projektmegvalósításra,
eredményekre fordított összeg. Maximum összeg a
projektmenedzsmentre van meghatározva, az a teljes pályázott
támogatás maximum 20%-a lehet. ― TKA YOUTH
Nagyon szépen köszönöm a választ!

A projekt életútja

― NÉVTELEN

TKA által nyújtott szervezeti
támogató program
Támogatás projektek megvalósításhoz az
ifjúsági szektorban
https://erasmusplusz.hu/erasmus_hirek/tamogatas-projektekmegvalositashoz-az-ifjusagi-szektorban
Támogatás projektek
megvalósításhoz az ifjúsági
szektorban
Támogató programokat szervezünk
azért, hogy megkönnyítsük a
felkészülést az ifjúsági szektorban
történő projektmegvalósításra. Erasmus+ ifjúsági vagy Európai
Szolidaritási Testület projektet valósítanátok meg, de ehhez
segítségre van szükségetek? Önkormányzatként érdekel titeket,
hogyan lehetne javítani a fiatalok helyzetét? Vagy éppen 18-30 éves
fiatalok csoportjaként tennétek valami jót saját, helyi
közösségetekért?

3-Minőségi tanúsítvány

ERASMUSPLUSZ

1-DiscoverEU esélyegyenlőségi
pályázattípus
2-Együttműködési célú
partnerségek

minosegi_tanusitvany_workshop_2022_09_02
PDF dokumentum

Kis léptékű vs Partnerségi
együttműködések

PADLET DRIVE

Támogató program önkéntesek
fogadásához
SZOLIDARITASITESTULET.HU

Kis_léptékű_vs_partnerségi_együttműködések
PDF dokumentum
PADLET DRIVE

SMART célkitűzés

ESC műhely 2022 - Projekttervezés a
szolidaritás jegyében

ESC műhely 2022 - Projekttervezés
a szolidaritás jegyében
Online felkészítés olyan szervezeteknek
és intézményeknek, akik szeretnének az
Európai Szolidaritási Testület keretében
önkénteseket bevonni a
tevékenységükbe vagy helyi fiatalokat támogatni szolidaritási
projektek megvalósításában. Csatlakozzatok, és tegyétek meg velünk
az első lépést ebben a kalandban! ----------------- Időpont: 2022.
SZOLIDARITASITESTULET

4-Nemformális tanulás
Tanulási módszerekről

6-A fiatalok aktív részvételének
erősítése az E+-szal és az ESCvel - beszélgetés
Flagship projects - jó gyakorlatok
Projects
Project examplesThe collection of
quality youth participation projects in
invaluable for anyone who plans,
implements, or supports projects carried
out through EU Youth Programmes.
SALTO

Eszközök a helyi szintű ifjúsági részvétel és
ifjúsági munka fejlesztéséhez
Eszközök a helyi szintű ifjúsági
részvétel és ifjúsági munka
fejlesztéséhez - Rendezvények Tempus Közalapítvány
Eseménysorozatunk célja, hogy az
önkormányzati munkatársaknak,
települési ifjúságügyért felelős szakembereknek támogatást
nyújtsunk a fiatalok aktív részvételének erősítéséhez. Időpont:
2022.10.04. - 2022.10.18. Helyszín: online és Budapest Az Erasmus+
program egyik kiemelt prioritása a társadalmi részvétel elősegítése.
TKA

Formális, nonformális és informális tanulási módszerek
PDF dokumentum
PADLET DRIVE

Youthpass ismertető

Támogató program
Nem csak önkormányzatoknak:
https://szolidaritasitestulet.hu/szolidaritasi_testulet_hirek/ta
mogatas-projektek-megvalositashoz-az-ifjusagi-szektorban
Támogató program
önkormányzatoknak
Önkormányzati munkatársként
fontosnak tartod a helyi fiatalok
támogatását? Az önkormányzat
fejleszteni szeretné a települési ifjúsági
munkát? Akár nemzetközi együttműködések megvalósítására is
nyitott? Csatlakozzatok támogató programunkhoz! Jelentkezünk a
támogató programra! A fiatalok társadalmi részvételének erősítését
célzó támogató programban olyan önkormányzatok kérhetnek
szakmai támogatást, akik az ifjúságügy, az ifjúsági munka fejlesztését
tervezik településükön, illetve bevonnák a fiatalokat az őket érintő
döntésekbe vagy elősegítenék részvételüket a felelős döntéshozókat
is bevonva.
ERASMUSPLUSZ

Youthpass
PDF dokumentum
PADLET DRIVE

ESC műhely

ESC műhely 2022 - Projekttervezés
a szolidaritás jegyében Rendezvények - Tempus
Közalapítvány

Egynapos workshop szolidaritási projekt
ötletek elindításához
Egynapos workshop szolidaritási
projekt ötletek elindításához

Online felkészítés olyan szervezeteknek
és intézményeknek, akik szeretnének az
Európai Szolidaritási Testület keretében önkénteseket bevonni a
tevékenységükbe vagy helyi fiatalokat támogatni szolidaritási
projektek megvalósításában. Csatlakozzatok, és tegyétek meg velünk
az első lépést ebben a kalandban! Időpont: 2022.10.24.

Ismertek lelkes, aktív fiatalokat, akik
itthon tennének valami jót? Esetleg van
is valamilyen ötletük, de nem tudják,
hogyan valósítsák meg? Szívesen
támogatnátok őket ebben, de nem
tudjátok, hogyan? Igényeljétek az Ötletből változás workshopot!
Jelentkezünk a workshopra!

TKA

SZOLIDARITASITESTULET

E+Vitamin
E+ Vitamin 2022: online felkészítő
az Erasmus+ ifjúság
pályázattípusairól - Rendezvények Tempus Közalapítvány

Részvétel szintjei - Roger Hart

Ifjúsági területen pályáznál? Egy lökés
kell csupán, hogy szervezeteddel
összerakjátok a legjobb projektet? Mi megadjuk az energiát a
tervezéshez az E+ Vitaminnal! Csatlakozz a Tempus Közalapítvány
háromnapos online felkészítőjéhez, és szerezz meg minden hasznos
ismeretet és gyakorlatot a sikeres projekttervezéshez és megvalósításhoz az Erasmus+ ifjúsági területén!
TKA

Youth Participation Toolkit
Youth Participation Toolkit
The Youth Participation Toolkit is a
resource to accompany and
complement the Youth Participation
Strategy and addressed to everyone in
the Youth Work community of practice
who wishes to enable and foster youth participation through the EU
youth programmes.
SALTO

Információs levél - Együtt a fiatalokkal!
Együtt a fiatalokkal! információs
levél önkormányzatoknak
A Tempus Közalapítvány számos
fejlesztő célú kezdeményezéssel
támogatja az önkormányzatok,
települések ifjúsági ügyekért felelős
szakembereit a fiatalok bevonása érdekében. Az Európai Unió
Erasmus+ és Európai Szolidaritási Testület programjainak kiemelt
horizontális prioritása az aktív társadalmi részvétel erősítése. Ezt
támogatva olyan lehetőségeket, tudásanyagokat és forrásokat
szeretnénk elérhetővé tenni az önkormányzatoknak, amelyekkel a
saját ifjúságügyi törekvéseiket, eszköztárjaikat, ismereteiket, valamint
nemzetközi és hazai kapcsolataikat erősíthetik.
ERASMUSPLUSZ
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