
Pályázati lehetőségek 
külföldön és belföldön

az Erasmus+ ifjúság és az Európai Szolidaritási Testület keretein belül



Felsőoktatás

Szakképzés Köznevelés

Felnőtt tanulás

Ifjúság

EU-s programok



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



EGYÉNI 
MOBILITÁS

STRATÉGIAI 
PARTNERSÉGEK

IFJÚSÁGI
PÁRBESZÉD

Erasmus+ ifjúság



KI
PÁLYÁZHAT?

KÖZINTÉZMÉNYEK

INFORMÁLIS 
CSOPORTOK

CIVIL SZERVEZETEK, 
EGYESÜLETEK

TÁRSADALMI 
VÁLLALKOZÁSOK



Egyéni mobilitás (KA1)

Ifjúsági csere

Ifjúsági szakemberek mobilitása

• Időtartam: 5 – 21 nap
• Résztvevők: 13-30 év közötti fiatalok min. 2 országból, max. 60-an
• Cél: Nemformális tanulási módszerekkel közös téma feldolgozása; 

egymás kultúrájának megismerése, fiatalok kompetenciafejlesztése

• Időtartam: 2 nap – 2 hónap (+utazási napok)
• Cél: Ifjúsági munka minőségének javítása az ifjúsági szakemberek 

szemináriumokon, képzéseken, partnerségépítő tevékenységeken, 
tanulmányutakon vagy szakmai látogatásokon (job shadowing) való 
fejlesztésével.



Egységköltségek:

• Útiköltség-hozzájárulás

• Szervezési támogatás (programköltségek)

Tényleges költség-alapú támogatás:

• Speciális igények támogatása 

• Rendkívüli költségek  

Mit támogat?



JÓ GYAKORLATOK CSERÉJE/INNOVATÍV MÓDSZEREK KIDOLGOZÁSA

• Időtartam: 6-36 hónap
• Célok: Innovatív módszerek fejlesztése és bevált gyakorlatok 

terjesztése, ifjúsági szektor fejlesztése; szektorközi 
együttműködés; networking

• Eredmény: Hosszú távú, rendszerszintű hatás elérése

Nemzetközi Ifjúsági Kezdeményezések

• Időtartam: 6-36 hónap
• Célok: Jó gyakorlatok cseréje; megoldások, ötletek kidolgozása a helyi 

fiatalok igényeire; saját helyi projektek megvalósítása, nemzetközi 
találkozásokkal, tapasztalatcserével

• Résztvevők: 1-1 ifjúsági csoport 2 különböző országból

Stratégiai partnerségek (KA2)



Szektorközi ifjúsági stratégiai partnerségek támogatása 
Pályázati konzultációs támogató folyamat

Jelentkezési határidő  augusztus 15.

• Program megvalósítása

• Nemzetközi projekttalálkozók

• Szellemi termékek

• Multiplikáló események

• Tanulás, oktatás, képzés

• Speciális igényű résztvevők támogatása

• Rendkívüli költségek

Mit támogat?

A részletekhez kattints!

http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/285/szektorkozi_strategiai_partnersegek_tamogatasa_


• Időtartam: 3-24 hónap

• Mi ez: fiatalok és döntéshozók nemzeti vagy nemzetközi 
szintű konzultációja a strukturált párbeszéd módszerével

• Célok: Fiatalok aktív részvétele;
vita előmozdítása; fiatalok véleményének megjelenése a 
szakpolitikában

• Maximális támogatás: 50.000 euró/projekt

Mit támogat? • Útiköltség-hozzájárulás
• Szervezési támogatás (programköltség)
• Speciális igényű résztvevők támogatása
• Különleges költségek

Ifjúsági párbeszéd (KA3)



Kérdések



Európai Szolidaritási Testület

ÖNKÉNTESSÉG

SZOLIDARITÁSI PROJEKTEK

MUNKAVÁLLALÁS
ÉS GYAKORNOKI TEVÉKENYSÉG



Egyéni

Csoportos

Önkéntesség

• Időtartam: 2 – 12 hónap

• Munkaórák: heti 30 – 38 óra

• Időtartam: 2 hét – 2 hónap

• Résztvevők száma: 10 – 40 fő

Mit támogat: Útiköltség; Szervezési támogatás (projektmenedzsment, az önkéntes 

ellátása); Rendkívüli támogatás; Kiegészítő tevékenységek; Megerősített támogatás

Résztvevők: 18-30 év közötti fiatalok részt vevő és partnerországokból

Támogatás egyéni önkéntességnél:

nyelvi támogatás + képzés



európai uniós országok
és Észak-Macedónia, 
Izland és Törökország

Liechtenstein és Norvégia

Albánia, Bosznia-Hercegovina, 
Koszovó, Montenegró, Szerbia

Azerbajdzsán, Fehéroroszország, 
Grúzia, Moldovai Köztársaság, 
Örményország, Ukrajna

Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, 
Libanon, Líbia, Marokkó, 
Palesztina, Szíria, Tunézia

Oroszország

Lehetséges projekthelyszínek

RÉSZT VEVŐ ORSZÁGOK



• A projekt megvalósítói: 18-30 éves fiatalok min. 5 fős csoportja 2-12 
hónapig.

• Munka/tanulás mellett végezhető; belföldön, a helyi közösségben valósul 
meg.

• Szervezeti háttér: segítség az adminisztrációhoz és külső coach támogatása.

• Projektmenedzsment: 500 EUR/hónap 

• Coach: 74 EUR*/nap (max. 12 nap)

• Hátrányos helyzetű fiatalok részvétele: valós költségek (100%)

* Magyarországra vonatkozó adat (2020)

Szolidaritási projektek

Mit támogat?



Gyakornoki tevékenység
2-6 hónapon át, 

munkatapasztalat nem kell, 
gyakornoki megbízási szerződés

EU-s országok 
Teljes munkaidős állás

A fizetést a szervezet adja
a fogadó ország jogszabályai alapján

Munkavállalás
3-12 hónapon át,

igényelhet munkatapasztalatot, 
munkaszerződés

Gyakornoki tevékenység
és munkavállalás

Mit támogat: Útiköltség; Szervezési támogatás (projektmenedzsment, tanulási 

folyamat); Költözési támogatás; Nyelvi támogatás; Rendkívüli költségek; Kiegészítő 

tevékenységek; Megerősített támogatás

Résztvevők: 18-30 év közötti fiatalok az EU-s országokból



eusolidaritycorps.hu >>
Pályázati információk

• Mi ez?

• Igénylés menete

• Típusai
Önkéntességhez kapcsolódó

1. Fogadó szerep
2. Támogató szerep

Gyakornoki tevékenységhez kapcsolódó
Munkavállaláshoz kapcsolódó

Szolidaritási projektek 
végrehajtásához nem kell!

Minőségi Tanúsítvány



eusolidaritycorps.hu >>
Megvalósítás és beszámolás

az Európai 
Szolidaritási Testület 
honlapján keresztül

18-30 
éves

fiatalok

* 2018-as adat

több mint
93 000* 

regisztrált

https://europa.eu/youth/solidarity_hu

ESC Portal (PASS)

https://europa.eu/youth/solidarity_hu


Részletek és 
jelentkezés

20 órányi 
segítség

gyakorlott 
szakember

folyamatos
jelentkezés

További információ: 
Bakonyi Katalin (katalin.bakonyi@tpf.hu) 

http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/320/tamogatoi_program_onkentesek_fogadasahoz


Kérdések



Pályázást, projekttervezést
és -megvalósítást segítő eszközök

• Határidők
• Társadalmi befogadás
• Nemzetközi képzések
• Youthpass
• Rendezvényeink



2020-AS HATÁRIDŐK 
MINDKÉT PROGRAMBAN:

ÁPRILIS 30. MÁJUS 7.!

OKTÓBER 1.

Pályázati határidők



Kiemelt finanszírozás

• Rendkívüli költségek a speciális igények támogatására

• Kísérő személyek / További csoportvezetők

Hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szakembereknek 
szóló képzések

Szervezeti támogató program fogyatékossággal és 
egészségügyi problémákkal élő fiatalokkal foglalkozó 
szervezeteknek

Társadalmi befogadás



Fogyatékossággal és egészségügyi problémákkal élő 
fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek

Képessé tétel és segítség a projekttervezésben

Coaching, mentoring, pályázati tanácsadás
 szervezetenként max. 25 kontaktóra

Jelentkezés: www.eplusifjusag.hu >> Társadalmi befogadás

Szervezeti támogató program



A TCA az Erasmus+, a NET a Szolidaritási Testület 
programhoz kapcsolódóan kínál különböző hazai és 

nemzetközi képzésekben való részvételi lehetőséget.

Két fő céljuk: a programok pályázati rendszerével való 
megismerkedés és a projektek minőségi fejlesztése.

eplusifjusag.hu >> Képzések

Nemzetközi képzések - TCA és NET



A folyamat fő célja az önreflexió és a tanulás tudatosítása,
amelyet a tanúsítvány kitöltése segíthet.

Bemutatja a projekt során 
elsajátított kompetenciákat

és tanúsítja a projektben való 
részvételt.

Ennek köszönhetően 
hozzájárul az ifjúsági munka 

társadalmi elismerésének
erősítéséhez.

ESZKÖZ

Segíti a résztvevőket, hogy 
végiggondolják és megfogalmazzák a

projekt során tanultakat. 
Emellett képessé teszi őket

kompetenciáik és tapasztalataik 
rendszerezésére, amely többek között a 

munkaerő piacon való
elhelyezkedést könnyíti.

YOUTHPASS

TANÚSÍTVÁNY



Részletes információk » https://www.youthpass.eu/hu/

A Youthpass tanúsítvány kiállítása, amennyiben a résztvevők igényt 
tartanak rá, a projektet koordináló szervezet feladata.

A kitöltés során felmerülő kérdésekkel keressék a
Nemzeti Iroda munkatársait!

Kapcsolattartó: Gulácsi Ildikó: ildiko.gulacsi@tpf.hu

YOUTHPASS

https://www.youthpass.eu/hu/
mailto:ildiko.gulacsi@tpf.hu
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E+ Vitamin 
képzés

ESC –
A képzés

Solidarity: ON!
12. 3.

Beadás
05.07.

Beadás
05.07.

Beadás
10.1.

Beadás
10.1.

Nívódíj-átadó 
konferencia

Vidéki 
roadshow

Vidéki 
roadshow



Kérdések



EGY PROJEKT

ÉLETÚTJA
A pályázás menete 

és a projektmegvalósítás folyamata; 

támogató rendszerek pályázóknak



• igények és a helyi szükségletek

felmerülése és felmérése

• valós igényekre épülő projekt

megvalósítása a cél

• partner keresése

• projektterv kidolgozása a partnerek

és a résztvevők bevonásával

• a résztvevők tanulási folyamatának

kidolgozása

• képzések

TERVEZÉS

EGY PROJEKT ÉLETÚTJA

Kötelező regisztráció:

Otlas 
https://www.salto-youth.net/

tools/otlas-partner-finding/

EU Login - Európai Bizottság által üzemeltetett hitelesítő rendszerben 

Organisation Registration System - Európai Bizottság nyilvántartási felületén 

LÉPÉS -1

Aktuális
képzések

http://www.eplusifjusag.hu/

hu/courses/current

http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/info

YouthPass
https://www.youthpass.eu



TÁJÉKOZÓDÁS

EGY PROJEKT ÉLETÚTJA

Honnan tudok az Erasmus+ program ifjúsági fejezetéről 

és az Európai Szolidaritási Testületről informálódni?

Expert guide (angol nyelven) a kritériumok részletezése

eplusifjusag.hu

• Információs napok

• Személyes konzultáció az NA 

munkatársakkal (időpont 

egyeztetés szükséges)

• E+ VITAMIN, "A képzés"

• Kiadványok

LÉPÉS 0

Erasmus+ http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/guidelines

Európai Szolidaritási Testület http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/certificate

Erasmus+ és Európai Szolidaritási Testület esetében is 

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

Erasmus+ http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/downloads

Európai Szolidaritási Testület http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/application

A magyar és angol nyelvű pályázati útmutatókban

(Programme Guide) 

Webform és útmutató az online webform használatához (angol 

és magyar nyelven)



BERKSHIRE UNIVERSITY |  COLLEGE OF ARCHITECTURE

PÁLYÁZATBENYÚJTÁS
W EBFORMon Tör tén i k

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

• Jogi nyilatkozat/Declaration of 

Honour

• Programterv

• Közpénz nyilatkozat

• Megbízólevél/Mandate

• Befogadó nyilatkozat (csak 

informális csoport esetében)

EGY PROJEKT ÉLETÚTJA 

Letölthető sablonok és webform elérhetősége:
Erasmus+ www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/downloads

Európai Szolidaritási Testület www.eplusifjusag.hu/hu/esc/application

LÉPÉS 1



BERKSHIRE UNIVERSITY |  COLLEGE OF ARCHITECTURE

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐK:
KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

• Programterv

• Partnerségi nyilatkozat/Mandate

• Felelősségvállalási 

nyilatkozat/Declaration of Honour

• Közpénz nyilatkozat

• Befogadó nyilatkozat (csak 

informális csoport esetében)

EGY PROJEKT ÉLETÚTJA

Letölthető sablonok és webform elérhetősége:

http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/downloads

LÉPÉS 1

az ugyanazon év május 1-je és szeptember 30-a között

kezdődő projektekre február 5-ig (brüsszeli idő szerint déli 12 

óráig)

az ugyanazon év augusztus 1-je és december 31-e között

kezdődő projektekre május 7-ig (brüsszeli idő szerint déli 12 

óráig)

a következő év január 1-je és május 31-e között kezdődő

projektekre október 1-ig (brüsszeli idő szerint déli 12 óráig)

pályázati kategóriában
a projekt kezdési időpontja

KA2

ELTÉR!



FORMAI ELLENŐRZÉS TARTALMI ELLENŐRZÉS

EGY PROJEKT ÉLETÚTJA

PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA

- Határidőn túli beadás

- Hiányzó melléklet

- Tevékenység(ek) helyszíne, hossza

- Résztvevők száma és életkora

Egyszeri, 5 munkanapon belüli

hiánypótlás lehetséges

Pótlásra nincs lehetőség: programterv, DOH

- E+/ESC célok és projektcélok - tervezett

tevékenységek - tanulási

eredmények összekapcsolódása és tervezettsége

- Arányosság eleve

- Új pályázók

• Nemformális módszerek hiánya

• Sablonos, túlzottan vázlatos programterv

• A résztvevők igényei nem jelennek meg a projektben

• A partnerek szerepe nem világos

• A disszemináció módja, elérendő célcsoportja nem 

átgondolt

• A célok, programterv, költségvetés nincsenek 

összhangban

Gyakori hiba

TECHNIKAI ELLENŐRZÉS
- Exceptional cost/special needs support

- Távolsági sáv (distance band kalkulátorral)

Európai Szolidaritási Testület www.eplusifjusag.hu/hu/esc/application

LÉPÉS 2

NEMZETI

IRODA

KÜLSŐ

SZAKÉRTŐK

Erasmus+ www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/info

http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/application
http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/application


PÁLYÁZATI  
EREDMÉNYEK

EGY PROJEKT ÉLETÚTJA

www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/results

értesítőlevelek 

az értékeléssel

információs nap
szerződéskötés

és
Mobility Tool+

támogatás 

első részletének 

kifizetése

projekt megkezdése

és az aktivitás megvalósítása

szakmai 

és pénzügyi 

beszámolás

támogatás 

végső részletének 

kifizetése

projekt lezárása

disszemináció

támogatott
pályázatok

nem támogatott

pályázatok

konzultációs 

lehetőség

és képzések

LÉPÉS 3

ÉS AZUTÁN



EGY PROJEKT ÉLETÚTJA

Projektmegvalósítás

disszemináció

Virtuális platformok

APV

1. 

Előkészítés

2.

Fő tevékenységek

3. 

Eredmények

értékelése, összegzése

Tanulási folyamat

Youthpass
youthpass.eu/hu

ESC Portal
europa.eu/youth/

solidarity/pass_e

n



KA1

KA3

KA2

ESC



Kérdések



Köszönjük a figyelmet!
Pályázással kapcsolatos kérdések

eplusifjusag.hu >> Kapcsolat

palyazatok_ifjusag@tpf.hu |   esc@tpf.hu

Kommunikációs anyagok
dorottya.somogyi@tpf.hu |  agnes.hargitai@tpf.hu

Facebook: Erasmus+ ifjúság és ESC pályázók csoport

www.eplusifjusag.hu

mailto:palyazatok_ifjusag@tpf.hu
mailto:esc@tpf.hu
mailto:dorottya.somogyi@tpf.hu
mailto:agnes.hargitai@tpf.hu
http://www.eplusifjusag.hu/

