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Szektorközi ifjúsági stratégiai partnerségek támogatása 
 

Pályázati konzultációs támogató folyamat 

ifjúsági szervezetek, ifjúsági területtel együttműködést tervező intézmények, szervezetek, társadalmi 

felelősségvállalás területén aktív kis- / közép- / társadalmi vállalkozások számára 

 

 

A Tempus Közalapítvány konzultációs lehetőséget kínál az Erasmus+ ifjúsági területének 

céljaihoz illeszkedő stratégiai partnerség kialakítását tervező szervezetek / intézmények számára KA2-

es ifjúsági szektorközi projektek tervezéséhez, (tovább)fejlesztéséhez. Az érdeklődő 

szervezetek - a szervezeti céljaikhoz illeszkedve - ifjúsági területen tapasztalt szakember támogatását 

vehetik igénybe az Erasmus+ ifjúsági stratégiai partnerségi projektjük kialakítása során. 

 

A folyamat segíteni kíván az Erasmus+ KA2-es pályázati kategóriájában ifjúsági területen benyújtásra 

tervezett projekttervek ifjúsági relevanciájának növelésében, a projektek magas minőségi elvárásoknak 

megfelelő tervezésében és a sikeres projektmegvalósításra készülésben.  

A konzultációs lehetőség elérhető: 2019. november 15. - 2020. április 15. között,  

a szervezet igényeire szabott, ingyenes egyéni / csoportos konzultáció formájában a Tempus 

Közalapítvány által felkért szakértővel, szervezetenként összesen legfeljebb 8 órában, online (pl. 

Skype-os) és / vagy egyeztetett helyszínen személyes találkozó(k) keretében 

Jelentkezés: 2020. február 10-ig folyamatosan a jelentkezési lap kitöltésével 

HÁTTÉR: Az Erasmus+ program szektorközi stratégiai partnerségek ifjúsági területen 

Az Erasmus+ stratégiai partnerségek ifjúsági területen hosszú távon a fiatalok kulcskompetenciáinak 

(pl. vállalkozói készségeinek, szociális, civil és interkulturális kompetenciáinak, nyelvi és digitális készségeinek, 

kritikai gondolkodásának és médiaműveltségének) iskolán kívüli fejlesztését, a társadalmi befogadás és 

szerepvállalás elősegítését célozzák, emellett az ezekkel foglalkozó szervezetek / intézmények szakmai 

megújulását is szolgálják.  

Az Erasmus+ program KA2-es pályázati kategóriájának fontos törekvése az ifjúsági terület összekapcsolása a 

munka világával, illetve a formális oktatási-képzési rendszerekkel, valamint e szektorok között a szinergiák és 

az átjárhatóság növelése. A társadalmi problémák (pl. munkanélküliség, diszkrimináció) leküzdése, az egész 

életen át tartó tanulás lehetőségeinek kihasználása, a társadalmi részvétel elősegítése érdekében támogatja 

 innovatív módszerek kifejlesztését és  

 bevált gyakorlatok terjesztését. 
 

A támogatott projekteknek rendszerszinten elő kell mozdítaniuk az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka 

minőségének javulását, a modernizációt, valamint segíteniük kell e területeket abban, hogy – akár 

együttműködéssel - hatékony válaszokat kínáljanak olyan társadalmi kihívásokra, mint pl. a munkaerő-piaci 

szükségletekhez és lehetőségekhez jobban igazodó foglalkoztatás. 

 

https://limesurvey.tpf.hu/index.php/784753?lang=hu
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Célcsoport: Olyan szervezetek / intézmények jelentkezését várjuk, amelyek 

 tapasztaltak ifjúsági területen hazai / nemzetközi ifjúsági projekt(ek) megvalósításában, és/vagy  

 az oktatási / képzési szektorban tevékenykednek, és nyitottak ifjúsági szervezetekkel való 
együttműködésre, ifjúsági célú projekt megvalósításában való részvételre, és/vagy 

 rendelkeznek a tevékenységi körükhöz és a fent leírt ifjúsági célokhoz kapcsolódó szektorközi 
együttműködési tervekkel, elképzeléssel, és 

 pályázat benyújtását tervezik az Erasmus+ program KA2-es pályázati kategóriájában, és 

 rendelkeznek legalább egy potenciális partnerrel a szektorközi együttműködés megvalósításához. 
 
Feltételek: A jelentkező szervezet/intézmény  

 tevékenységi területe megfelel a fenti leírásban szereplő elvárások valamelyikének, 

 vállalja, hogy aktívan részt vesz a folyamatban, és 1-2 érintett, a szektorközi ifjúsági 
együttműködésük tervét jól ismerő munkatársa számára biztosítja a részvételi lehetőséget,  

 tudomásul veszi, hogy az igényeik függvényében max. 8 órányi konzultációs időt vehet igénybe a 
Tempus Közalapítvány Erasmus+ Ifjúsági Csoport által megbízott szakember közreműködésével, 

 vállalja, hogy a támogató folyamat lezárását követő 14 napon belül rövid írásos értékelést készít 
előre megadott szempontok szerint, amelynek tartalmát a Tempus Közalapítvány szabadon 
felhasználhatja a további támogató programok tervezése és promóciója során (közösségi média 
felületen, a Közalapítvány honlapján, illetve tájékoztató kiadványaiban),  

 a folyamatban való részvételhez a Tempus Közalapítvánnyal a fentiekről megállapodást köt. 
 
A jelentkezés módja: 
A konzultációra a jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni 2020. február 10-ig folyamatosan. 
A jelentkezéseket a projektterv és az igények alapján, jelentkezési sorrendben, a rendelkezésre álló 
kapacitás függvényében az Erasmus+ Ifjúsági Csoport bírálja el. A jelentkezésekről szóló döntésről a 
Tempus Közalapítvány minden esetben értesítést küld.  
 
További információ: 
Járosi Éva, szenior pályázati koordinátor 
Tempus Közalapítvány, Erasmus+ Ifjúsági Csoport 
E-mail: eva.jarosi@tpf.hu  
Tel.: + (36) 1 237 1300 / 307-es mellék 

KONZULTÁCIÓS TÁMOGATÓ FOLYAMAT: szektorközi ifjúsági stratégiai partnerségekhez 

Célok:   

 az Erasmus+ ifjúsági területen tervezett és megvalósuló KA2-es projektek ifjúsági relevanciájának és 
minőségének emelése, 

 a stratégiai partnerségek ifjúsági szakmára gyakorolt fejlesztő hatásának növelése, 

 az ifjúsági stratégiai partnerségek szektorközi dimenziójának, a különböző szektorok együttműködésének 
javítása a projektek társadalmi hatásának, fenntarthatóságának növelése érdekében, 

 szektorközi stratégiai partnerségek kialakításának támogatása az alábbi területeken:  

 a fiatalok kompetencia- és készségfejlesztése a nemformális tanulás eszközeivel,  

 a fiatalok demokratikus részvételének elősegítése,  

 az ifjúsági munka minőségfejlesztése, valamint  

 a hátrányos helyzetű fiatalok bevonása. 

 

https://limesurvey.tpf.hu/index.php/784753?lang=hu
mailto:eva.jarosi@tpf.hu

