
INSPIRÁCIÓ (MEGVALÓSULT PÉLDA) 

KLIKK! 

EUROpreneurship! – nemzetközi csere az ifjúsági munkanélküliségről és a 
kreatív vállalkozásokról, Kémes, 2014. (Fenntartható Ormánság Nonprofit Kft.)

Résztvevők: 65 fiatal és kísérőik 9 országból (Spanyolország, Portugália, 
Románia, Olaszország, Görögország, Németország, Horvátország, 
Lengyelország, Magyarország)

Célok: találkozás és együttműködés a kistelepülési fiatalok és más országból 
érkező társaik között, a vidéki élet jellegzetességeinek bemutatása, kreatív 
vállalkozások létrehozásához szükséges készségek, ismeretek átadása 

Módszerek: A program során a résztvevők három műhelyben dolgoztak. 
Az ormánsági helyi mesterek bevonásával mézkészítést, lekvárfőzést, 
növénytermesztést, állattartást, szövést, olajkészítést, vályogtégla-készítést 
és sajtkészítést tanultak közösen a külföldi és a magyar fiatalok. Analóg 
fényképezőgépekkel az oldalukon kerékpározták be az ormánsági falvakat, 
majd a táborban felépített hatalmas sötétkamrában hívták elő a filmeket és
a fényképeket. A környéken talált tárgyakból hangszereket készítettek,
amiket az utolsó napon koncert és karmesterjáték kíséretében mutattak be.
Az Európai Unió műhelyben pedig nemformális módszerek segítségével 
sajátítottak el ismereteket az EU működéséről, intézményrendszeréről.
Jó példaként bemutatkoztak huszonéves vállalkozók, akik megosztották
a saját vállalkozásuk elindítása során szerzett tapasztalatokat.

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, információk
» partnerkeresés

Európai Ifjúsági Portál – europa.eu/youth
» fiatalok beszámolói, tapasztalatai
» nemzetközi pályázatok, programok
» önkéntes adatbázisok – civil szervezetek Európa-szerte

A nemzetközi ifjúsági csere lehetőséget kínál arra, hogy a különböző 
országokból érkező, fiatalokból álló csoportok az EU alapelveihez kapcsolódó
és a fiatalok érdeklődésének megfelelő témákat dolgozzanak fel nemformális 
tanulási módszerek segítségével.

Egy ifjúsági csere során
» megismerhetitek külföldön élő kortársaitokat, mindennapi életüket,
» felfedezhetitek egymás kultúráját, szokásait,
» úgy dolgozhattok fel egy közös témát, hogy az a helyi közösség számára

is láthatóvá váljon, eredményei számotokra és mások számára is hasznosak 
legyenek.

Az ifjúsági csere 13-30 év közti fiataloknak és kísérőiknek szól. 
Egy cserében minimum 16, maximum 60 fiatal vehet részt.

Pályázatot civil szervezetek (pl. egyesületek, alapítványok), helyi és regionális 
közintézmények (pl. könyvtárak, múzeumok, iskolák) és informális csoportok
(nem bejegyzett szerveződések, baráti társaságok) nyújthatnak be. 

KIKNEK? 

MIRŐL SZÓL? 

Erasmus+
Nemzetközi
ifjúsági cserék

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



Feltételek:
A csereút időtartama 5-21 nap, a projekt - előkészítéssel és lezárással
együtt - összesen 3-24 hónap. 

Egy ifjúsági csere megvalósításához szükség van 
» egy pályázó szervezetre (ez lehet a ti csoportotok vagy hivatalosan

bejegyzett ifjúsági szervezetetek is)
» és egy vagy több külföldi partner csoportra vagy szervezetre. 

Részt vevő országok:
EU tagországok + EGT és csatlakozásra váró országok, vagyis
a „Programországok”. Az Európai Unióval szomszédos Partnerországok 
partnerként vehetnek részt, ha hozzáadott értéket képviselnek.

Pénzügyi keretek:
A program támogatást nyújt a mobilitás költségeihez, vagyis átalányösszeget 
(ún. egységköltséget) határoz meg a projekt lebonyolítására:
az útiköltségre, valamint szervezési támogatásra. 

Szervezési költségek: 33 euró/nap/résztvevő (Magyarországon megvalósuló 
csere esetén). Ebből fedezhetitek a szállás, ellátás, helyi közlekedés,
a programok, valamint a felkészítés és utánkövetés költségeit.

Ha projektetekben részt vesznek speciális igényű, hátrányos helyzetű 
fiatalok is, a többletköltségek fedezésére (pl. jeltolmács, speciális jármű 
kerekesszékesek utaztatásához, stb.) külön támogatást igényelhettek.

Pályázati határidők 2015-ben:
2015. február 4. 12 óra 
2015. április 30. 12 óra 
2015. október 1. 12 óra

Az ifjúsági csere egy első lépés lehet további nemzetközi mobilitási 
programokban való részvételhez. Ha részt veszel egy ifjúsági cserén:
» megismerkedhetsz más fiatalokkal, külföldi barátokat szerezhetsz, 
» nyelvet gyakorolhatsz, 
» számodra is kézzelfoghatóvá válik európai állampolgárságod, hogy egy

nagy közösség része vagy,
» játékosan, gyakorlatiasan, kötetlenül tanulhatsz más országok szokásairól,

kultúrájáról és egy téged érdeklő témákról. Ez a téma szinte bármi lehet: 
graffiti művészet, veszélyeztetett állatfajok védelme, képregény-készítés.

» az ifjúsági csere tervezésekor ti határozzátok meg, hogy mivel szeretnétek
foglalkozni a projekt során!

HOGYAN MŰKÖDIK? 

Mérd fel – tervezd meg!
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?

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

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

Pályázás!
Ha a projektötletet kidolgoztátok a partnerekkel együtt, el lehet kezdeni az 
online űrlap kitöltését. Fontos, hogy a projekt tartalmát a partnerekkel közösen 
találjátok ki!

» A projektetek célja illeszkedjen az Erasmus+ program céljaihoz
és prioritásaihoz.

» A csoportvezető a fiatalok csoportjának felnőtt kísérője, nem számít bele
a létszámba, és lehetőleg idősebb a résztvevőknél.

» Előkészítő látogatásra külön támogatás igényelhető.
» A szervezeti támogatásból kell fedezni a külföldi partnerek felkészítésre

fordított költségeit.
» Elbírálásnál előnyt élvez… ha a résztvevők között vannak hátrányos

helyzetű fiatalok is, ha minden országból kb. ugyanannyi résztvevő van, 
illetve ha kb. ugyanannyi lány és fiú vesz részt a projektben.

» Amennyiben informális csoportként pályáztok, szükség van befogadó
szervezetre. 

MIÉRT ÉRI MEG? 

VÁGJ BELE! 

JÓ TUDNI 


