


TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY – NEMZETI IRODA



EU-S PROGRAMOK

PRIORITÁSOK

Fenntarthatóság, 
környezetvédelem

Aktív társadalmi 
részvétel

Társadalmi befogadás 
és sokszínűség

Digitális 
átállás, 

digitalizáció





TÁRSADALMI BEFOGADÁS
ÉS SOKSZÍNŰSÉG

• Olyan projektek megvalósítása, 
amelyek erősítik a társadalmi 
befogadást:

• Hozzáférhetők és inkluzívak

• Célcsoport révén

• Kevesebb lehetőséggel rendelkező 
fiatalok bevonásával



Kevesebb lehetőséggel 
rendelkező (KLR) személyek

Akadályok:

• Fogyatékosságok

• Egészségügyi problémák

• Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos

• Kulturális különbségek

• Társadalmi 

• Gazdasági

• Hátrányos megkülönböztetéshez kapcsolódó

• Földrajzi



2022-2023



KORÁBBI FORDULÓK

• 2018-2021. pilot időszak –
410 ezer vonatjegy talált gazdára (ebből 60 ezer 
2021-ben)

• 2021-ben Magyarországon 7-szeres 
túljelentkezés a kvótához képest 
(1274 db jegy)

• 2022. első forduló – 4-szeres 
magyar túljelentkezés (958 db jegy)



DISCOVEREU AZ ERASMUS+ 
PROGRAMBAN

• 2022-től az Erasmus+ program része

• A(z informális) tanulási dimenzió 
még inkább fókuszba került

• A DiscoverEU-val az Erasmus+ 
program még zöldebbé, 
inkluzívabbá és digitálisabbá vált

• Mindez az Ifjúság Európai Évében



LEARNING CYCLE

• Cél: a tanulási lehetőség mélyebb 
kihasználásának támogatása

• Megvalósulás: 
január 1. – december 31.

• Megvalósítók: nemzeti irodák



LEARNING CYCLE

Elemei:

• Felkészítő információs alkalom 

• Infokit a résztvevőknek

• Stakeholder meeting

• Meetup a hazánkba érkezőknek

https://erasmusplusz.hu/discovereu_segedanyag?


FELKÉSZÍTŐ ALKALOM

• Tájékoztatás az Erasmus+ és ESC 
lehetőségeiről

• Az utazással 
kapcsolatos 
biztonsági tudnivalók

• Találkozás a többi utazóval és volt 
utazók tapasztalatainak megismerése 

• DiscoverEU útvonalak (zöld és 
kulturális) és kihívások (versenyek)

• Online

https://europa.eu/youth/discovereu/green-routes_hu
https://europa.eu/youth/discovereu/culture-routes_hu
https://europa.eu/youth/discovereu/competition_hu




MEETUP

• Cél: kapcsolódás, interakció és 
tanulás

• Fél nap – 2 nap

• Helyszín: történelmileg, 
kulturálisan vagy 
fenntarthatósági szempontból 
kiemelkedő helyszín

• Budapest népszerű desztináció



A 2022-es meet up-ok listája

https://europa.eu/youth/discovereu/meetups_hu




Cél: 

• a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok 
bevonása a DiscoverEU lehetőségbe

Célcsoport: 

• szervezetek, intézmények, fiatalok informális 
csoportjai, akik kevesebb lehetőséggel rendelkező 
fiatalokkal foglalkoznak

Részt vehetnek: 

• a magyar lakcímmel rendelkező, jelentkezéskor 18 
éves, kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok 
(1-5 fő)

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
PÁLYÁZATTÍPUS



A pályázó:
• eléri és bevonja a kevesebb lehetőséggel 

rendelkező fiatalt;

• segíti a fiatalt a tanulási folyamat 
megtervezésében és az akadályok 
leküzdésében;

• támogatja a fiatal készségeinek 
kompetenciáinak fejlődését;

• segíti a fiatalt az utazás 
megtervezésében;

• és a szükséges foglalások elintézésében.

A PÁLYÁZATTÍPUS
TEVÉKENYSÉGEI



A pályázó továbbá:

• a minimum 1, maximum 5 fő 
résztvevő mellé kísérőt biztosít, 
ha szükséges;

• segíti a fiatalt a pénzügyek és a 
papírmunka kapcsán;

• és segíti az értékelést a 
hazaérkezés után.

A PÁLYÁZATTÍPUS 
TEVÉKENYSÉGEI



DiscoverEU ESÉLYEGYENLŐSÉGI PÁLYÁZATTÍPUS
TÁMOGATÁS

• Utazási költségek: Interrail jegyek

• Szervezési támogatás: 100€/résztvevő (egységköltség)

• Egyéni támogatás: 62 €/résztvevő/nap, legfeljebb 21 nap támogatás igényelhető 
(egységköltség) 

• Esélyegyenlőségi támogatás: 

• 100€/résztvevő (egységköltség)

• elszámolható költségek 100%-a (ténylegesen felmerült költségek)

• Rendkívüli támogatás: elszámolható költségek 100%-a (ténylegesen felmerült 
költségek)



Pályázati űrlap

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629


• 2022. ősz - pilot

• 2023-tól évi két pályázati 
határidő a pályázattípus 
vonatkozásában

• A pályázatok benyújtási 
határideje a 2023. március 1. 
és augusztus 31. között 
kezdődő projektekre: 
október 4. 



További részletek

erasmusplusz.hu
discovereu.hu

europa.eu/youth/discovereu_hu

https://erasmusplusz.hu/discovereu-eselyegyenlosegi-palyazattipus-ka155-you
http://discovereu.hu/
https://europa.eu/youth/discovereu_hu


SZOLIDARITÁSI 
PROJEKT

• Minimum 5 fős fiatalok csoportja, amelynek 
tagjai:
- jogszerűen tartózkodnak ugyanazon országban

- 18-30 évesek

• Hazai projekt, helyi szintű pozitív változás

vagy határon átnyúló kihívással foglalkozik. 



SZOLIDARITÁSI PROJEKT –
TÁMOGATÁS

•egységköltség alapú: 500 euró/hó

• coach bevonása: 74 euró/nap (max 12 
nap)

• rendkívüli költségek:
• kevesebb lehetőséggel rendelkező 

fiatalok részvételének támogatása



SZOLIDARITÁSI PROJEKT –
TÁRSADALMI BEFOGADÁS

• Hozzáférhető és inkluzív projekt

• Kevesebb lehetőséggel rendelkezők 
igényei:
• Projektmegvalósító fiatal

• Célcsoport tagjai

 Rendkívüli költségek elszámolása



SZOLIDARITÁSI PROJEKT –
ÖTLETBŐL VÁLTOZÁS

Egynapos workshop szolidaritási projekt 
ötletek elindításához

Részletek és regisztráció>>

https://szolidaritasitestulet.hu/szolidaritasi_testulet_hirek/egynapos-workshop-szolidaritasi-projekt-otletek-elinditasahoz


SZOLIDARITÁSI PROJEKT –
EGY PÉLDA

Videó

https://www.youtube.com/channel/UC3Oieb6yf0p3AyN4Yyx0MTQ/videos


Október 4.

Pályázatbenyújtási határidő



IFJÚSÁGI CSERÉK
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• Haj tu sar bushes? - És téged hogy hívnak?

• 5 nap, 30 fiatal (Románia, Szlovákia, Magyarország)

• Romatelepekről és városi környezetből

• Videóriportok, véleménymegosztás

• Honlap

https://bagazs.org/


IFJÚSÁGI CSERE

Fiatalok nemzetközi találkozója, egymástól való 
tanulást támogató esemény egy közös téma mentén.

• Résztvevők: 13-30 éves fiatalok, 16-60 fő. 

• Csoportonként legalább 4 résztvevő

• Hossz: 5-21 nap.



IFJÚSÁGI CSERE

• Ki pályázhat? Szervezet, intézmény vagy fiatalok 
informális csoportja.

• Projekt időtartama: 3-24 hónap.

• Legalább két ország – az egyik a pályázó.



IFJÚSÁGI CSERE –

TÁMOGATÁS

• Szervezési támogatás (100€/résztvevő)

• Utazási támogatás

• Egyéni támogatás (33€/fő/nap - HU)

• Előkészítő látogatás (575€/fő)

• Esélyegyenlőségi támogatás (100€/fő)

• Rendkívüli támogatás



IFJÚSÁGI CSERE –
TÁRSADALMI BEFOGADÁS

• Jó „belépési lehetőség” a KLR résztvevőknek
• Biztonságos keretek

• Rövid távú

• Hazai projekt, nemzetközi élmény

• Esélyegyenlőségi támogatás

• Csak kevesebb lehetőséggel rendelkező
fiatalok esetén 10 fő/ificsere

• Téma!



Október 4.

Pályázatbenyújtási határidő



KÉRDÉSEK!



ERASMUS+ IFJÚSÁG VIDEÓK

Több videó is elérhető az 
>>Erasmus+ ifjúság pályázóknak<<

lejátszási listában!

https://www.youtube.com/watch?v=WMW2xJT0u1A&list=PLvX6d645XdP_-_rJRiwybr7YlLfQdi5gu


IFJÚSÁGI SEGÍTŐK MOBILITÁSA
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• 27 résztvevő 9 országból

• Egyhetes tréning ifjúsági munkásoknak, oktatóknak, trénereknek

• Nemformális módszerek

• Társadalmi kohézió, foglalkoztatás, aktív részvétel, társadalmi 
befogadás

• Way of Council és természetalapú tapasztalati outdoor programok

• Honlap

• 1 hét

• 30 résztvevő, 13 ország

• Cirkuszpedagógia

• Ifjúsági munkások > hatékonyabban bevonják a (KLR) fiatalokat

• Honlap

https://okoszolgalat.hu/mit-teszunk/nemzetkozi-programok/
https://zsonglor.wixsite.com/mzse


IFJÚSÁGI SEGÍTŐK 
MOBILITÁSA

Ifjúságsegítők nemzetközi találkozója, egymástól vagy egy 
képzőtől való tanulás, a készségek, képességek fejlődnek és az 
ifjúsági munka minősége javul. 

• 2-60 nap

• min. 2 országból max. 50 fő 

• pl.: képzés, job-shadowing, hálózatépítés, 
műhelymunkák, rendszerfejlesztés, tájékoztatás…



IFJÚSÁGI SEGÍTŐK MOBILITÁSA –

PROJEKT KERETEK

• Ki pályázhat? Szervezet, intézmény vagy fiatalok informális 
csoportja.

• Projekt időtartama: 3-24 hónap.

• Legalább két ország – az egyik a pályázó.



IFJÚSÁGI SEGÍTŐK MOBILITÁSA –

TÁMOGATÁS

• Szervezési támogatás (100€/résztvevő)

• Utazási támogatás

• Egyéni támogatás (55€/fő/nap)

• Előkészítő látogatás (575€/fő)

• Esélyegyenlőségi támogatás (100€/résztvevő)

• Rendkívüli támogatás

• Rendszerfejlesztési és tájékoztató tevékenységek



IFJÚSÁGI SEGÍTŐK MOBILITÁSA –

TÁRSADALMI BEFOGADÁS

• Sokszínűséggel kapcsolatos tudatosság növelése

• KLR résztvevők bevonásához kompetenciák

• Rugalmas formátum > KLR-k bevonása

• Esélyegyenlőségi támogatás 



Október 4.

Pályázatbenyújtási határidő



ERASMUS-AKKREDITÁCIÓ
AZ IFJÚSÁGI TERÜLETEN

• Hosszú távú stratégia

• Évi 1 alkalommal forráslehívás.

• Nem lehet hagyományos módon pályázni mobilitási lehetőségekre.

• Legalább 2 évnyi ifjúsági területen szerzett tapasztalat.

• Pályázati határidő: október 19.



RÉSZVÉTELI TEVÉKENYSÉGEK
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• A RGDTS Nonprofit Kft. Terno Glaso - Roma fiatalok 
hangja c. projekt

• roma és nem roma, 14-30 éves fiatalok

• milyen akadályai vannak a hátrányos helyzetű fiatalok 
társadalmi és közpolitikai részvételének

• online konzultáció, szimulációs játék, vitanap

• Honlap

https://phirenamenca.eu/phiren-amenca-office-rgdts-nonprofit-kft/


RÉSZVÉTELI 
TEVÉKENYSÉGEK

Fiatalok demokratikus életben való részvételét 
támogatja helyi, regionális, nemzeti és EU-szinten

• 3-24 hónap

• 13-30 év közötti fiatalok, döntéshozók

• hazai vagy nemzetközi 

• pl.: nemformális tanulást támogató esemény, 
fiatalok és döntéshozók párbeszédét támogató 
találkozó, fiatalok részvételét alternatív, digitális 
módon támogató eszközök kipróbálása…



RÉSZVÉTELI TEVÉKENYSÉGEK -

TÁMOGATÁS

• Projektmenedzsment támogatás: 500€/hó

• Coach támogatás (max. 12 nap, fiatalok informális csoportja)

• Ifjúsági részvételi esemény támogatása – szervezési támogatás: 100€/fő

• Mobilitási tevékenység támogatása 
• Egyéni támogatás (napi összeg/fő)

• Utazási támogatás

• Rendkívüli támogatás

• Esélyegyenlőségi támogatás: 100€/fő

• Esélyegyenlőségi támogatás (ténylegesen felmerült költségek)

• Rendkívüli támogatás

• Maximum 60 000 €-ig



RÉSZVÉTELI TEVÉKENYSÉGEK –

TÁRSADALMI BEFOGADÁS

• Társadalmi befogadás, sokszínűséggel kapcsolatos 
tudatosság növelése

• KLR résztvevők bevonásához párbeszéd folyamat
• Rugalmas formátum > KLR-k bevonása
• Esélyegyenlőségi támogatás 
• 100 EUR/fő + résztvevői költségek 
• ténylegesen felmerült költségek



Október 4.

Pályázatbenyújtási határidő



KÉRDÉSEK!



SZÜNET



ESC VIDEÓK

Több videó is elérhető az 
>>Európai Szolidaritási Testület<<

lejátszási listában!

https://www.youtube.com/watch?v=-lCzLjgxWl0&list=PLvX6d645XdP9DMLhzbeqzr907V1ue54ky


ÖNKÉNTES PROJEKTEK
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EGYÉNI

VIDEÓ

HONLAP

CSOPORTOS

HONLAP

https://www.youtube.com/watch?v=-lCzLjgxWl0&list=PLvX6d645XdP9DMLhzbeqzr907V1ue54ky
https://www.menedekhaz.hu/escprogram
http://madarpark.hu/


ÖNKÉNTES 
PROJEKTEK

• 18-30 éves fiatalok

• Heti 30-38 óra

• Programhoz társult és 
programhoz nem
társult országok

Egyéni

2-12 hónap 

Csoportos 

2-8 hetes

10-40 fő 



ÖNKÉNTES PROJEKTEK-
MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

• Támogató szerep

• Fogadó szerep

• Vezető szerep >> támogatás lekérése

• Projekt max. 24 hónap



ÖNKÉNTES PROJEKTEK-
TÁMOGATÁS

• Utazás

• Zsebpénz

• Nyelvtanulás

• Rendkívüli költségek

• Irányítási költségek:

• Szervezési támogatás

• Integrációs támogatás

• Előkészítő látogatás



ÖNKÉNTES PROJEKTEK-
TÁRSADALMI BEFOGADÁS

• Célcsoport

• Résztvevők > hozzáférhető és befogadó 
tevékenységek

• Rövidebb egyéni projektek – 2-8 hét

• Integrációs támogatás

• Előkészítő látogatás



2023-ban*

Keretlehívási határidő

*minőségi tanúsítvány kérelem: november 15-ig



EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
CÉLÚ PARTNERSÉGEK



CÉLJA

• minőségjavítás

• új szereplők bevonása

• kapacitásnövelés

• igények és prioritások kezelése

• fejlesztések és új megközelítések 
elősegítése

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
CÉLÚ PARTNERSÉGEK



IFJÚSÁGI 
PRIORITÁSOK

• Az ifjúsági munka fejlesztése

• Fiatalok tekintetében: 
• Aktív társadalmi szerepvállalás
• Kezdeményezőkészség, vállalkozói 

készségek
• Foglalkoztathatóság

• A szakpolitika, a kutatás és a gyakorlat közti 
kapcsolat megerősítése

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
CÉLÚ PARTNERSÉGEK



KI 
PÁLYÁZHAT?

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
CÉLÚ PARTNERSÉGEK

KÖZINTÉZMÉNYEK

TÁRSADALMI 
VÁLLALKOZÁSOK

CIVIL SZERVEZETEK, 
EGYESÜLETEK

FIATALOK INFORMÁLIS 
CSOPORTJAI



Key Action 2 (KA2) -Partnerships for Cooperation

EGYÜTTMŰKÖDÉSI CÉLÚ PARTNERSÉGEK

KA210
Kis léptékű

partnerségek

KA220
Partnerségi 

együttműködések



EGYÜTTMŰKÖDÉSI CÉLÚ PARTNERSÉGEK
2022. ÉVI KERETEK

KA210
Kis léptékű

partnerségek

KA220
Partnerségi 

együttműködések

518 316 EUR 2 169 727 EUR



CÉLJAI

KIS LÉPTÉKŰ PARTNERSÉGEK
(KA210)

• Új résztvevők, kevésbé tapasztalt 
szervezetek/intézmények bevonása az európai 
szintű együttműködésekbe.

• A kevesebb lehetőséggel rendelkező célcsoportok 
bevonásának támogatása.

• Az aktív európai polgári szerepvállalás támogatása, 
valamint az európai dimenzió helyi szintű 
átültetése.



Alacsonyabb pénzügyi 
támogatással, rövidebb 
időtartammal, a kisebb 
kapacitású és az Erasmus+ 
programban még új 
szervezeteket célozza.

KIS LÉPTÉKŰ PARTNERSÉGEK
(KA210)

Részt vevő szervezetek:

• min. 2 szervezet

• székhely: EU-s tagállamban vagy a programhoz társult 
harmadik országban

Projekthelyszín: 

• részt vevő szervezetek országai 

• indokolt esetben az EU intézményeinek székhelyei

Időtartam: 6-24 hónap



MEGVALÓSÍTÁS

tevékenységek 
(„activities”)

KIS LÉPTÉKŰ PARTNERSÉGEK
(KA210)

Tevékenységek:

•bármilyen, a projektben releváns 
formában

•hozzájárulnak a szervezeti munka 
minőségjavításához, a 
kapacitásfejlesztéshez, partnerségek 
kialakulásához (szektorközi is). 



TÁMOGATÁS

KIS LÉPTÉKŰ PARTNERSÉGEK
(KA210)

Átalány-alapú támogatás
(„lump sum”)

• 30 000 EUR

• 60 000 EUR

A megvalósítani tervezett tevékenységek költségei alapján

Projektmenedzsment max. 20%

Alvállalkozók max. 20% (főtevékenységek esetében 0%)



KIS LÉPTÉKŰ PARTNERSÉGEK
(KA210)
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• Cél: fiatalok társadalmi érzékenyítése, önkéntességre motiválása, a 
gamifikációs pedagógiai szemlélet támogatása az ifjúsági munkában

• 2 partner NGO: Románia, Magyarország

• Projekteredmények: letölthető kooperációs társasjáték és módszertani 
ajánlás magyar és angol nyelven

• 15 „tevékenység”

• Projektidőszak: 16 hónap

• Támogatás: 30 000 € 

Talentum Alapítvány az 
Önkéntesség Támogatásáért

Húzz lapot az önkéntességre!

https://www.talentumonkentes.hu/


KIS LÉPTÉKŰ PARTNERSÉGEK
(KA210)
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• Cél: fiatalok életkészségeinek, rezilienciájának erősítése a rövidfilm 
készítés által, a filmes és az ifjúsági szektor együttműködésének 
serkentése

• 4 partner: Szlovénia, Magyarország (2-2 az ifjúsági és a filmes 
szektorból)

• Projekteredmények: ifjúsági munka módszertan a rövidfilmkészítés 
eszközeire építve, e-learning platform, ifjúságsegítői képzési anyag, 2 
rövidfilm

• Projektidőszak: 12 hónap

• Támogatás: 60 000 €

Gombolyag Alapítvány

YouthLoop

https://gombolyag.com/


Szervezeti tevékenységek 
minőségének és 
relevanciájának növelését,
partnerségi hálózatok 
fejlesztését, nemzetközi 
szinten való működéshez 
szükséges kapacitás 
növelését és jó gyakorlatok 
fejlesztését, megosztását, 
innovatív módszerek 
fejlesztését célozza.

PARTNERSÉGI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (KA220)

Részt vevő szervezetek:

• minimum 3 szervezet

• székhely: EU-s tagállamban vagy a programhoz társult 
vagy nem társult harmadik országban

Projekthelyszín:

• részt vevő szervezetek országai 

• indokolt esetben az EU intézményeinek székhelyei

Időtartam: 12-36 hónap



MEGVALÓSÍTÁS

munkacsomagok 
(„work packages”)

PARTNERSÉGI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (KA220)

Eszközök/tevékenységek pl.:

• Kísérleti jellegű fejlesztő folyamatok

• Projekteredmények létrehozása

• Nemzetközi tanulási/képzési célú tevékenységek

• Tevékenységek a projekt eredményeinek 
terjesztésére

• Projekttalálkozók

• Projektmenedzsment tevékenységek



TÁMOGATÁS

PARTNERSÉGI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (KA220)

Átalány-alapú támogatás 
(„lump sum”)

• 120 000 EUR
• 250 000 EUR
• 400 000 EUR

A munkacsomagok tervezett költsége alapján

Projektmenedzsment max. 20%

Alvállalkozók max. 20% (nem lehet főtevékenység!)



PARTNERSÉGI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (KA220)
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• Cél: innováció a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok társadalmi 
részvételének serkentésére az artivism (art + activism), művészi kifejezésmódok 
eszközeivel

• 7 partner (NGO, kutató int., KKV): GR, IT, ES, CY, FI, IE, HU

• Projekteredmények: ifjúsági labek, gyűlések – hosszú távon állandó helyi
Change Labek, önreflexiós eszközök (tesztelt módszertan), nemformális tanulási 
célú, kooperatív online platform, helyi/virtuális közösségek, döntéshozók, 
társadalmi partnerek elérése

• Projektidőszak: 24 hónap

• Támogatás: 250 000 €

Pro Progressione Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft.

Young CLImate CAmpaigners for the European 
Green Deal - CLICA

https://proprogressione.com/


PARTNERSÉGI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (KA220)
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• Cél: az ifjúsági részvétel és demokrácia színtereinek promótálása, 
módszereinek fejlesztése, terjesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, a 
kutatás-döntéshozás-gyakorlat egymáshoz közelítése, együttműködés 
serkentése az iskolák, ifjúsági tanácsok/helyi ifjúsági (érdek)képviseleti 
szervezetek, az ifjúsági szektor és a döntéshozók között

• 6 partner: RO, SK, HU (2-2 ifjúsági szervezet és egyetem)

• Projekteredmények: 3 képzési curriculum, jógyakorlat-gyűjtemény, 
információs anyagok, sablondokumentumok gyakorlati szakembereknek,
ajánlások döntéshozóknak

• Projektidőszak: 28 hónap

• Támogatás: 400 000 €

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

Promoting and Improving Existing Methods of 
Youth Participation - PRIME

https://ifjusagitanacs.hu/


Október 4.

Pályázatbenyújtási 
határidők 2022-ben



Solidarity:ON (okt. 6.)

ESC műhely 2022 (okt. 24-27.)

E+ Vitamin 2022 (nov. 16-18.)

… és sok minden más!

Itt a lista.

RENDEZVÉNYEINK

https://tka.hu/rendezveny/16558/solidarity-on-az-elmeny-ereje
https://tka.hu/rendezveny/16535/esc-muhely-2022-projekttervezes-a-szolidaritas-jegyeben
https://tka.hu/rendezveny/16565/e-vitamin-2022-online-felkeszito-az-erasmus-ifjusag-palyazattipusairol
https://erasmusplusz.hu/erasmus_hirek/informacios-alkalmak-muhelymunkak-es-rendezvenyek-ifjusagi-teruleten


• Támogató programok:
• Inkluzív projektekhez

• Önkormányzatoknak

• Önkéntesfogadásban gondolkodóknak

• Szolidaritási projektekhez

• Partnerségekben gondolkodóknak

• Erasmus+ ifjúság és ESC pályázók FB csoport

• Nemzetközi képzések

TÁMOGATÁS

https://erasmusplusz.hu/tamogatas-inkluziv-szervezeteknek
https://erasmusplusz.hu/tamogato-program-onkormanyzatoknak
https://szolidaritasitestulet.hu/tamogato-program-onkentesek-fogadasahoz
https://szolidaritasitestulet.hu/tamogatas-szolidaritasi-projektek-kialakitasahoz
https://erasmusplusz.hu/tamogato-program-partnersegi-projektek-megvalositasahoz
https://www.facebook.com/groups/ifjusagipalyazok
http://eplusifjusag.hu/hu/courses/current


• YouthWiki

• Társadalmi befogadás – Erasmus+

• Társadalmi befogadás – ESC

• Inclusion and Diversity Strategy in the field of youth

• Inclusion&Diversity Strategy – SALTO

• Kiadványok különböző témákban

• Engage in Inclusion!

HASZNOS

https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki
https://erasmusplusz.hu/tippek_palyazatbeadashoz/tarsadalmi-befogadas-az-ifjusagi-szektorban
https://szolidaritasitestulet.hu/tippek_segedanyagok_palyazatbenyujtashoz/tarsadalmi-befogadas-a-szolidaritasi-testuletben
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionstrategy/aboutid/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionstrategy/aboutid/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionstrategy/aboutid/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/engageininclusion/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/engageininclusion/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/engageininclusion/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/engageininclusion/


KÉRDÉSEK!



Kapcsolat:

palyazatok_ifjusag@tpf.hu | erasmusplusz.hu 

esc@tpf.hu |szolidaritasitestulet.hu

Erasmus+ ifjúság és ESC pályázók

mailto:palyazatok_ifjusag@tpf.hu
mailto:esc@tpf.hu

