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Kis léptékű partnerségek pályázattípus 
célkitűzései:

• Vonzóvá tegye és kiszélesítse az újonnan érkező, kevésbé 
tapasztalt, kis méretű szervezetek számára az Erasmus+ 
programhoz való hozzáférést, bátorítsa őket az európai 
együttműködésekben rejlő lehetőségekre.

• Hátrányos helyzetű célcsoportok befogadásának 
támogatása

• Az aktív európai állampolgárságot és az európai dimenziót 
helyi szintű megjelenését támogassa



Miért 
érdemes 
pályázni?



Miért érdemes pályázni?

• Olyan intézmények, szervezetek is kipróbálhatják magukat, akik 
kevésbé tapasztaltak nemzetközi környezetben

• Kis léptékű szakmai együttműködés, tapasztalatcsere
• Bármely, az oktatás, a képzés vagy a munkaerőpiac területén aktív 

köz- és magánintézmény, szervezet résztvevő lehet.
• Nemzetközi kapcsolatépítés
• Akár határmenti együttműködések is
• Kis méretű partnerség
• Rövidebb időtartam



Miért érdemes pályázni?

• Tapasztalatot csere /  jógyakorlatokat gyűjtés / megoldás
• Nagyobb projekt, együttműködés előkészítése
• Gyűjteményt, módszertani segédletet, útmutatót készítése
• Utazhatnak egymáshoz
• Intézmény vonzóvá tétele 
• Munkatársak szakmai és személyes készségek fejlesztése. (pl

konfliktuskezelés, idegennyelvi kompetenciák, 
projektmenedzsment készségek)



Mire 
kell figyelni?



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 2022.09.01. és 2022.12.31. között indulhat
• igényelhető támogatás: 30.000 vagy 60.000 euro
• nincsenek költségkategóriák, csak egyetlen összeg van.



Mire kell figyelni?

• 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 levelek
• Gantt-diagram (opcionális, de javasolt!)
• határidő: 2022.03.23 déli 12.00    (2022.10.04. 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?qlid=26
https://epale.ec.europa.eu/en/organisations
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


Erasmus+ Kis léptékű partnerségek 
Pályázati keretek

2022.március 23. 

határidő

2022.október 4. 

határidő

Köznevelés 
(KA210 - SCH)

315 641 € (65%) 169 961 € (35%)

Szakképzés 
(KA210 – VET)

292 052 € (60%) 194 702 € (40%)

Felnőtt tanulás
(KA210 – ADU)

293 130 € (60%) 195 420 € (40%)

Ifjúság
(KA210 – YOU)

259 158 € (50%) 259 158 € (50%)



A pályázatok életútja

• pályázat benyújtása

• formai bírálat 

• tartalmi értékelés – szakértő

• kuratóriumi döntés



Értékelési szempontok
Relevancia maximum 30 pont

A projekt megvalósítás minősége maximum 30 pont

A partnerség és együttműködés minősége maximum 20 pont

Hatás maximum 20 pont

Összesen maximum 100 pont

• Min. 60 pont a támogathatósági határ

• Egyes alkategóriáknál min. 50%

• Kapcsolódás min. 1 prioritáshoz



A pályázatok értékelésének szempontjai -
tartalmi követelmények

1. A projekt relevanciája (max. 30 pont)
(illeszkedik a projektterv a pályázattípus célkitűzéseihez és a 
választott szektorhoz, prioritásaihoz, résztvevő szervezetek, 
hozzáadott érték EU szinten: határokon átnyúló együttműködés, 
hálózatépítés)  

2. A projekt- és megvalósítási terv minősége (max. 30 
pont)

(célok és munkaterv megvalósíthatósága, célcsoport igényei, 
digitális eszközök tanulási módszerek, tevékenységek 
hozzáférhetősége, elérhetősége hátrányos helyzetű csoport 
számára, környezettudatosság)



3. A projekt együttműködési szervezésének minősége (max. 20 pont)
(a cél eléréséhez megfelelő partnerek kiválasztásai, új – kevésbé 
tapasztalt intézmények, feladatok elosztása, aktív résztvétel)

4. Hatás (max. 20 pont)
(eredmények beépítése, hogyan jutnak el az eredmények a 
szélesebb célcsoporthoz eredmények terjesztése és értékelése)

A pályázatok értékelésének szempontjai -
tartalmi követelmények



Jellemző hibák a pályázatokban

• megalapozatlan állítások, üres kulcsszavak szerepelnek a pályázatban

• csak átfogó kutatási eredményekre van hivatkozás, saját tapasztalatra nincs

• a felhasználók valós igényei nincsenek felmérve, bemutatva és
alátámasztva

• felhasználói igények helyett a céloktól indítja a partnerség a leírást

• a támogatási összeg nem arányos a tartalmi értékajánlattal

• nem releváns partnerek bevonása



Jellemző hibák a pályázatokban
• ellentmondások vannak a pályázatban

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

• kötelező mellékletek elmaradása:

• Jogi nyilatkozat (pályázatból letölthető)

• Mandate (Meghatalmazólevél a partnerek közt, pályázatból letölthető)

• (javasolt: Gantt-diagram)

• Átolvasás, átolvasás, átolvasás...



• Erasmus+ program felhívás

• Erasmus+ programme guide (EN)
• KA2 egyműködési partnerségek pályázattípusai 196 – 222. o.

• Small-scale partnership pályázattípus 215 – 222. o.

• További információk 383- 404. o.

• E+ terminológia, fogalmak 405 – 419. o.

• Pályázati űrlap felülete – Application form felület
(Opportunities és Application menüpont) 

• Organisaton Registration System (ORS) felület (Organisations

menüpont) és útmutató

• Feltöltendő dokumentumok listája 

• Erasmusplusz.hu

• TKA hírek & hírlevél

• Erasmus+ tanárok Facebook oldal
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/473/09&from=EN
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/register-my-organisation
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/node/36
https://erasmusplusz.hu/feltoltendo_igazolo_dokumentumok_listaja_ors.pdf
http://www.erasmusplusz.hu/
http://www.tka.hu/hirek
https://tka.hu/hirlevel
https://www.facebook.com/erasmusplusz.tanarok


TKA Munkatársak

Köznevelés (KA210 - SCH)
Balogh Tamás tamas.balogh@tpf.hu

Tarján Zsuzsanna zsuzsanna.tarjan@tpf.hu

Okruhlicza Nikol nikol.okruhlicza@tpf.hu

Szakképzés (KA210 – VET)
Bedécs Anikó aniko.bedecs@tpf.hu

Füzes Viktória viktoria.fuzes@tpf.hu

Felnőtt tanulás(KA210 – ADU) 
Kern-Bethleni Zsuzsanna zsuzsanna.bethleni@tpf.hu

Kovács-Frigyes Edina Éva edina.frigyes@tpf.hu

Pikó Ádám adam.piko@tpf.hu

Ifjúság (KA210-YOU)
Gönczi Ágnes, Járosi Éva, Sónyák-Nikovics Andrea, Sztráda 
Eszter palyazatok_ifjusag@tpf.hu
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Köszönöm 
a figyelmet!


