KLIKK!

TEDD LÁTHATÓVÁ!
Az Erasmus+ programban kiemelt jelentősége van az eredmények
terjesztésének és tágabb felhasználásának. Fontos a disszemináció,
hogy a projektek láthatóak legyenek és minél több emberhez eljussanak!
Ez viszi a téma, célcsoport, a projekt, a szervezet és az Erasmus+ program
hírét is! Terjeszd és oszd meg a projektet, annak sikereit, eredményeit széles
körben, és tedd láthatóvá! Ennek sok módja lehet – cikk, kisfilm, esemény,
audiovizuális és közösségi média csatornái stb. Válaszd a legmegfelelőbbet!
Így a projekt eredményeit más is hasznosítani tudja. Már a projekt elején
gondold át, hogyan fog ez megvalósulni: vagyis miért, mit, hogyan, mikor,
kinek és hol kell kommunikálni, a projekt közben, illetve azután.

EZ NEM FORMÁLIS
Az ifjúsági program a nemformális tanulás szemléletére épül: ez egy iskolán
kívüli, kötetlen, de tervezett, hatékony tanulási forma, amelyben a résztvevők
saját elhatározásból vesznek részt (pl. részvétel külföldi önkéntességben,
képzésen). Jellemző a partneri viszony a „képző” és a „tanuló” között, valamint
az interaktív, részvétel-központú, élményalapú módszerek. Bár ezért nem jár
klasszikus értelemben vett bizonyítvány, a megszerzett tudást dokumentálják
és elismerik!
A Youthpass tanúsítvány bemutatja, hogy a résztvevő mit tanult, miben
fejlődött a projekt során. Alapja az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák rendszere.

Erasmus+ Ifjúsági Programiroda - www.eplusifjusag.hu
» a program magyar nemzeti irodája ifjúsági területen
» információ a programról, pályázás szervezeteknek
» ott vagyunk a Facebookon, a Twitteren és az Instagramon is!
Eurodesk - www.eurodesk.hu
» EU-s mobilitási lehetőségek
» információ, partnerkeresés
Európai Ifjúsági Portál – europa.eu/youth
» önkéntes adatbázisok
» nemzetközi pályázatok, programok
» fiatalok beszámolói, tapasztalatai
Európai Bizottság – ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
» európai ifjúságpolitika
» programanyagok, hivatalos dokumentumok az unió összes nyelvén

Az Erasmus+ program az Európai Unió
2014-2020 között futó oktatási, képzési,
ifjúsági és sport programja.

Erasmus+
MIRŐL SZÓL?
A program célja a képzettség és a foglalkoztathatóság javítása, valamint
az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka terén működő rendszerek
korszerűsítése. Vagyis: Európának fontos, hogy a fiatalok korszerű
készségeket szerezzenek, mint a használható nyelvtudás, külföldi tapasztalat,
szociális készségek, ezekkel később nagyobb eséllyel boldogulnak
a munkaerőpiacon. A program elősegíti a szakemberek és a fiatal
munkavállalók szakmai fejlődését, az oktatás és a munka világa közötti
szorosabb együttműködést.

KIKNEK?
Az Erasmus+ program ifjúsági fejezete a fiatalok és az ifjúsági
szakemberek nemzetközi tapasztalatszerzését, a nemformális tanulást,
a társadalmi bevonást és az aktív részvételt támogatja.
Így 13-30 év közötti fiataloknak és ifjúsági területen aktív szakembereknek,
szervezeteknek (civil szervezetek, közintézmények, társadalmi vállalkozások
stb.) nyújt pályázati lehetőségeket.

HOGYAN MŰKÖDIK?
VÁGJ BELE!
Az Erasmus+ programban 3 kategóriában lehet pályázatot benyújtani
az ifjúsági területen.

1. EGYÉNI MOBILITÁS (KA1)
Ha szeretnéd bejárni Európát, és külföldi barátokat szerezni, egy nemzetközi
ifjúsági csere jó lehetőség, hogy találkozz fiatalokkal Európa különböző
országaiból, megismerj más kultúrákat, és egymástól tanuljatok egy adott
téma kapcsán (például környezetvédelem, média, egészség vagy kultúra).
Ha kalandra vágysz és kipróbálnád magad önkéntesként, az Európai
Önkéntes Szolgálat (EVS) keretében tölthetsz el hosszabb-rövidebb
időt külföldön.
Ha pedig az ifjúsági szektorban dolgozó szakember vagy, külföldi
tanulmányútra, szakmai látogatásra vagy képzésre pályázhatsz.

2. INNOVÁCIÓT ÉS BEVÁLT GYAKORLATOK MEGOSZTÁSÁT CÉLZÓ
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (KA2)
Ha szervezetként vagy informális csoportként vannak másoknak átadható jó
gyakorlataitok, vagy külföldön bevált módszert adaptálnátok, fejlesztenétek
vagy újakat dolgoznátok ki, illetve ha ti is társadalmi vállalkozás létrehozásában
gondolkodtok, akkor a stratégiai partnerség pályázat-típus nektek szól!

3. SZAKPOLITIKAI REFORMOK TÁMOGATÁSA (KA3)
A strukturált párbeszéd lehetőséget teremt, hogy a fiatalok hangja eljusson
a döntéshozókig. Ha van véleményetek, vannak javaslataitok a fiatalok életét
befolyásoló intézkedésekről, folyamatokról, ezekről beszélgetnétek helyi, hazai
vagy európai vezetőkkel, nemzeti és nemzetközi találkozókat valósíthattok
meg.

Az Erasmus+ által támogatott tevékenységeket projektnek nevezzük
– így a tervezéskor, a pályázáskor projektben gondolkodj. A projekt a
tevékenység előkészítését, megvalósítását és lezárását, értékelését foglalja
magába. A program maximum 3 évig tartó projektek megvalósításához nyújt
támogatást, a projekt hossza és költségvetése nagyban függ attól, mire
pályázol. Mindig a valóságból indulj ki, és reális célokat tűzz ki: új pályázóként
érdemes kicsiben kezdeni, vagy partnerként bekapcsolódni egy nemzetközi
projektbe. A projektek megvalósításához nemzetközi partnerekre van szükség.
» Kell egy ötlet!
Van már egy ötlet? Nagyszerű! Az ötlet azonban nem egy légüres térben
valósul meg – vajon valós igényeken alapul? Mérd fel! (Van-e igény a tervezett
tevékenységre, hány embert érdekelhet, pontosan mire van szükség? - Nézz
utána, kérdezz meg embereket…!) Ezek alapján döntsd el, melyik kategóriában
pályázol, és alaposan olvasd el a Pályázati Útmutató megfelelő részét.
» Keress hozzá partnereket!
A projekt megvalósításához egy vagy több nemzetközi (és esetleg magyar)
partnerre van szükség. Hogyan találhatsz nemzetközi partnereket? Ebben
különböző adatbázisok (SALTO, Eurodesk, EVS adatbázis stb.), illetve
partnerkereső szemináriumok is segíthetnek.
» Tervezz!
A tervezéskor készíts ütemtervet (ki, mikor, mit csinál, hogy néz ki
a költségvetés).
Vonj be mindent érintett partnert (partnerszervezet, résztvevő).
A projektnél hagyj időt az előkészítésre és a lezárásra, értékelésre is.

Erasmus+ SPORT
A sport területén együttműködési partnerségekre és nonprofit európai
sporteseményekre lehet pályázni. Ezeket a pályázatokat az Európai Oktatási,
Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani
Brüsszelbe. A nemzeti iroda csak általános információt nyújt.

» Pályázz!
Pályázatot szervezet vagy fiatalokból álló informális csoport adhat be.
A pályázáshoz regisztrálni kell a Résztvevői Adatbázisban (Participant Portal).
A szervezet a regisztrációt követően egy azonosító számot kap, ez a PIC
(Participant Identification Code).
A pályázatok benyújtása kizárólag elektronikus űrlapon történik.
A projekt költségvetését euróban kell megadni – általában átalányokkal
(„egységköltség”) dolgozik a rendszer, de nem minden esetben. Minden
egyes költségtétel/költségkategória felhasználását részletezni kell a pályázat
leírásában.

További részletek az adott pályázati kategóriáról szóló információs
lapon találhatók!

» Valósítsátok meg!
A pályázat elbírálása után megszületik a döntés – ha nyer a pályázat,
elkezdődhet a szerződéskötés a Nemzeti Irodával, majd a projekt
megvalósítása.

JÓ TUDNI
» A pályázatok beadásának határideje 2015-ben:
2015. február 4. 12 óra
2015. április 30. 12 óra
2015. október 1. 12 óra
» A részletes Pályázati Útmutató és az űrlap megtalálható az Erasmus+
Ifjúsági Programiroda honlapján.
» A projektek hossza, a partnerek száma, a kérhető támogatás mértéke
nagyban függ attól, melyik kategóriában pályázunk.
» A projekt alapuljon valós igényeken, legyen reális.
» A projekt céljai legyenek összhangban az Erasmus+ program céljaival
és prioritásaival (például kulcskompetenciák és készségek fejlesztése,
társadalmi bevonás, fiatalok munkanélküliségét célzó projektek).
» Csak szervezetek (civilszervezetek, közintézmények, társadalmi
vállalkozások, illetve bizonyos esetben fiatalok informális csoportjai)
pályázhatnak, egyének nem.
» A programban alapvetően az Európai Unió országai, valamint egyes
nem uniós országok (Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc,
Törökország), és a szomszédos partnerországok (Azerbajdzsán, Belarusz,
Grúzia, Moldova, Örményország, Ukrajna, Algéria, Egyiptom, Izrael,
Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia, Albánia,
Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia, Orosz Föderáció)
vesznek részt.
» Bizonyos esetben egyéb, Európán kívüli ország is bevonható, olyankor
a Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell pályázni Brüsszelben.

