
» FIATALOK ÉS DÖNTÉSHOZÓK PÁRBESZÉDE
    Mi ez, mire jó?
Arra kínál lehetőséget, hogy a fiatalok és az ifjúságpolitikai döntéshozók (helyi, regionális, 
nemzeti vagy európai szinten aktív politikusok és szakértők) találkozhassanak egymással, így 
a fiatalok véleménye megjelenhessen a szakpolitikában. A megvalósuló tevékenységek lehetnek 
nemzeti vagy nemzetközi szintű konzultációk.

    Ki pályázhat?
A programban civil szervezetek (pl. egyesületek, alapítványok), valamint helyi és regionális 
közintézmények (pl. iskolák, önkormányzatok) pályázhatnak és lehetnek partnerek. 
 
    Jó tudni…
A projektben min. 30 fiatal részvétele szükséges. A résztvevő fiatalok életkora 13-30 év lehet 
(a bevont döntéshozókra ez nem vonatkozik). Vonjátok be a fiatalokat a projekt valamennyi 
szakaszába, az előkészítéstől az utánkövetésig! Milyen tevékenységek támogathatók?
Például:

• a fiatalok aktív részvételéhez kapcsolódó kutatások
• fiatalok és döntéshozók közti találkozók
• szemináriumok, ahol a fiatalok tájékozódhatnak, vitázhatnak
• hosszabb eseménysorozatok (pl. a projekt első fázisában megvalósuló találkozókon  

a fiatalok megvitatnak egy témát, kialakítják álláspontjukat és a második fázisban 
találkoznak a döntéshozókkal). 

EZ A PLUSZ AZ ERASMUS+ PROGRAMBAN…. EGY SZERVEZETNEK!
Egy fiatalokkal foglalkozó civil szervezet vagy közintézmény többféle (céljában, dimenziójában és 
eszközeiben különböző) nemzetközi projekt megvalósítására igényelhet támogatást az Erasmus+ 
program ifjúsági területén. 

ha fiatalokkal szerveznél nemzetközi programot / ha közösen valósítanátok meg 
egy ötletet fiatalokkal / ha hatással lennél az ifjúságpolitikára…:

» IFJÚSÁGI CSERE
    Mi ez, mire jó?
Egy nemzetközi ifi cserén a fiatalok játékosan, gyakorlatiasan, kötetlenül tanulhatnak más 
országok szokásairól és egy őket érdeklő témáról. Ez a téma szinte bármi lehet: pl. graffiti 
művészet, veszélyeztetett állatfajok védelme, képregény-készítés, sport a kirekesztés ellen stb.  

– a fiatalokat már az ifjúsági csere tervezésekor vonjátok be!

    Ki pályázhat?
Az ifjúsági cserék esetében civil szervezetek (pl. egyesületek, alapítványok), helyi és regionális 
közintézmények (pl. könyvtárak, múzeumok, iskolák) és informális csoportok (nem bejegyzett 
szerveződések, baráti társaságok) pályázhatnak és lehetnek partnerek. 
Egy ifjúsági csere megvalósításhoz szükség van: 

• egy pályázó szervezetre (ez lehet a ti csoportotok vagy hivatalosan bejegyzett ifjúsági 
szervezetetek)

• és egy vagy több külföldi partner csoportra vagy szervezetre. 

    Jó tudni…
Egy ifjúsági cserében minimum 16, maximum 60, 13-30 év közti fiatal és az őket kísérő 
csoportvezetők vehetnek részt. A csere időtartama 5-21 nap, a projekt - előkészítéssel és 
lezárással együtt - összesen 3-24 hónap.

ha fejlődnél vagy ifjúsági szakemberek kapacitásait fejlesztenéd…:

» IFJÚSÁGI SZAKEMBEREK MOBILITÁSA
    Mi ez, mire jó?
Egy nemzetközi képzési vagy kapcsolatépítési program megvalósítására pályázhattok ifjúsági 
szakemberek (fiatalokkal foglalkozó szociális munkások, animátorok, képzők, ifjúsági szervezetek 
munkatársai, önkéntesei) számára.  A projektben való részvétel…:

• fejleszti a résztvevők személyes és szakmai készségeit,
• elősegíti a nemzetközi mobilitást, a kapcsolatépítést, a szakmai fejlődést és tapasztalatcserét, 

szervezeti szinten is.

    Jó tudni…
Ilyen tevékenységeket valósíthattok meg:

• szeminárium: egy adott téma köré épül, a résztvevők szakmai tapasztalatot cserélnek;
• képzés: a résztvevők egy témáról tanulnak, az ehhez kapcsolódó kompetenciáikat, 

módszertani ismereteiket fejlesztik;
• partnerkereső tevékenység: a résztvevők nemzetközi partnerkapcsolatokat építenek;
• tanulmányút: több szervezet meglátogatása és szakmai programokon való részvétel 

során a résztvevők megismerik a fiatalokkal végzett munka helyi jellemzőit; 
• szakmai látogatás (job shadowing): látogatás egy külföldi partnerszervezetnél.

» RÉSZVÉTEL NEMZETKÖZI KÉPZÉSEKEN
    Mi ez, mire jó?
Az Erasmus+ nemzeti irodák együttműködésén alapuló Training and Cooperation Activities 
(TCA) az Erasmus+ programhoz kapcsolódóan kínál különböző  nemzetközi képzéseket.
A képzéseken való részvétellel:

• nemzetközi jó példákat és innovatív módszereket ismerhettek meg;
• megismerkedhettek a program pályázati rendszerével;
• fejleszthetitek a projektek minőségét;
• új partnerszervezeteket találhattok.

    Jó tudni…
Aktuális képzési kínálatunk elérhető a honlapunkon:

eplusifjusag.hu > Képzések > Aktuális képzések

SzervezeteknekERASMUS+

1. MÉRD FEL – TERVEZD MEG!

ERASMUS+ PÁLYÁZAT 
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE  

2. TALÁLJ JÓ PARTNEREKET! 3. REGISZTRÁLJ! 4. PÁLYÁZZ!
Gondoljátok végig, hogy mit szeretnétek csinálni, van-e rá valós igény, milyen témát szeretnétek 

feldolgozni, és az illeszkedik-e az Erasmus+ program prioritásaihoz,
hol szeretnétek megvalósítani, milyen eredményeket, hatásokat szeretnétek elérni, ezek valósak-e?

Döntsétek el, milyen partnereket szeretnétek bevonni. Partnerkereséshez a saját kapcsolati hálót, 
partnerkereső szemináriumot, vagy különböző adatbázisokat használhattok (SALTO, Eurodesk).

A pályázónak és a partnereknek is regisztrálnia kell a szervezetet az Európai Bizottság
által létrehozott Résztvevői Adatbázisban (Participant Portal). 

Ha a projektötletet kidolgoztátok a partnerekkel együtt, el lehet kezdeni az online űrlap kitöltését. 
Fontos, hogy a projekt tartalmát a partnerekkel közösen találjátok ki!
Évente 3 pályázati határidő van: februárban, áprilisban és októberben.

ha nagy nemzetközi együttműködésben gondolkoztok, vagy jó gyakorlatot
osztanátok meg…:

» STRATÉGIAI PARTNERSÉG
    Mi ez, mire jó?
Ha szervezetként vannak másoknak átadható jó gyakorlataitok, vagy külföldön bevált 
módszert vennétek át, esetleg újakat dolgoznátok ki, illetve ha ti magatok társadalmi 
vállalkozás létrehozásában gondolkodtok, akkor ez a pályázattípus nektek szól!

Támogatható tevékenységek például:
• innovatív gyakorlatok kidolgozása, tesztelése vagy kipróbálása, pl. új módszerek, 

eszközök, képzések kidolgozása, infokommunikációs eszközök fejlesztése;
• konkrét szellemi vagy kézzelfogható termék létrehozása (pl. tanulmány, kézikönyv);
• együttműködés különböző szektorok (munka világa, közszféra, civil társadalom, 

oktatás és képzés) között;
• hálózatépítés, bevált gyakorlatok megosztása, tapasztalatok cseréje;
• új társadalmi vállalkozások létrehozása.

Ki pályázhat?
Civil szervezetek; oktatási intézmények; közintézmények; informális csoportok; CSR területén 
aktív for-profit szervezetek, társadalmi vállalkozások; kulturális központok; képzési központok stb.

Jó tudni…
A pályázáshoz ifjúsági területen legalább 2 szervezet szükséges 2 különböző országból.  
Maximum 10 partnerszervezet bevonása lehetséges. A projekt időtartama: 6 hónaptól 3 évig 
terjedhet.



EU tagországok + EGT és csatlakozásra 
váró országok (vagyis a ’Programországok’).

Az Európai Unióval szomszédos 
Partnerországok partnerként vehetnek 
részt, ha hozzáadott értéket képviselnek.

A részletes pályázati feltételeket a Pályázati 
útmutató tartalmazza, amely elérhető az 
eplusifjusag.hu honlapon.

A program magyar nemzeti irodája, a 
Tempus Közalapítvány rendszeresen 
szervez információs napokat és 
pályázatíráshoz kapcsolódó képzéseket!

A projektek iskolán kívüli tevékenységekre 
épülnek, és az élményalapú, tapasztalati 
tanulás módszerét használják.

Az Erasmus+ program mindenkié!
A projektek támogatják a társadalmi
bevonást, és a hátrányos helyzetű
csoportok aktív részvételét erősítik.
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KLIKK! 

•	A	program	magyar	nemzeti	irodája,	a	Tempus	Közalapítvány	
Erasmus+	ifjúsági	szektorának	honlapja:

 eplusifjusag.hu 

•	 Facebook	oldalunk	folyamatosan	frissülő	hírekkel,	
felhívásokkal:	

 Erasmus+ Ifjúság és Eurodesk

•	A	Tempus	Közalapítvány	honlapja:
 tka.hu

•	 Erasmus+	az	Európai	Bizottság	honlapján,	brüsszeli	beadású	
pályázati	felhívásokkal:

 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 

•	 SALTO	–	tudástár	/	OTLAS	partnerekereső
 salto-youth.net/
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EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

erasmusplusz.hu Erasmus+ Ifjúság és Eurodesk
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» EURÓPAI SZOLIDARITÁSI TESTÜLET: 
AZ EU ÖNKÉNTES PROGRAMJA

2018 októberétől önkéntes lehetőségekre az Európai Szolidaritási Testület (European Solidarity 
Corps) keretei között lehet pályázni. Ez az önálló program a fiataloknak teremt lehetőséget arra, 
hogy saját hazájukban vagy más országokban a közösség érdekeit szolgáló önkéntes vagy szakmai 
projektmunkákban vegyenek részt.

     Jó tudni…
Az Európai Szolidaritási Testület több területre terjed ki: 

1. Önkéntes és foglalkoztatási projektek (gyakornokság, munkavállalás): a szervezet 
hosszabb-rövidebb időre külföldi vagy hazai fiatalt fogadhat csapatába, így új ötleteket 
hozhat tevékenységébe, és akár a helyi közösség nemzetközi dimenzióját is erősítheti.

2. Szolidaritási projektek: minimum 5, az Európai Szolidaritási Testület portálján 
beregisztrált fiatal által megvalósított 2-12 hónapos hazai projektek. Lehetőséget ad a 
fiataloknak, hogy saját közösségeikben felelősséget vállalva pozitív változásokat hozzanak 
létre. A fiataloknak befogadó szervezetekre van szüksége.

     Hogyan lehet pályázni?  
Ha szervezeted fiatalt szeretne küldeni/fogadni, Minőségi Tanúsítványt kell szereznie, amelyet 
folyamatosan lehet kérni. Ez után  lehet pályázatot benyújtani a programban.

További információ: 

eusolidaritycorps.hu 


