INSPIRÁCIÓ (MEGVALÓSULT PÉLDA)
Which colour for your city? - nemzetközi ifjúsági kezdeményezés
az ifjúsági közösségi terekről és a városfejlesztésről, Miskolc, 2011.
(Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub KKSK)
Résztvevők: 15-25 év közötti fiatalok Magyarországról, Franciaországból
és Németországból
Célok: tapasztalatcsere az ifjúsági közösségi terekről, a fiatalok
képzése művészeti és kompetenciafejlesztő műhelyfoglalkozások
révén, a fiatalok kreatív ötleteinek megvalósítása
Módszerek: A projekt keretében a fiatalok megismerkedtek a régi
gyárépületek kulturális és közösségi célú felhasználásának lehetőségeivel.
Gondolkodtak saját városuk jövőjéről, valamint arról ötleteltek, hogy hogyan
hozhatnának létre olyan projekteket, melyek helyi környezetük javára
válnak. Emellett workshopokon vettek részt (pl. fotózás, filmkészítés, rajz)
és kiscsoportos munkában fejlesztették nyelvi, informatikai, és művészeti
kompetenciáikat. A résztvevők által létrehozott produktumok a projekttel
azonos időben megrendezett Gyárfesztiválon kerültek kiállításra.

KLIKK!
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
» önkéntes adatbázisok
» fiatalok beszámolói, tapasztalatai
» nemzetközi pályázatok, programok

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

Erasmus+

Nemzetközi
ifjúsági
kezdeményezés
MIRŐL SZÓL?

A nemzetközi ifjúsági kezdeményezés arra kínál lehetőséget, hogy
fiatalok csoportjai két vagy több különböző országban elindítsanak egy önálló
kezdeményezést. A fiatalok az ifjúsági kezdeményezés keretében megvalósítják
ötleteiket, és közvetlenül, aktívan részt vesznek a projekt tervezésében és
végrehajtásában, miközben a saját közösségükben tapasztalható kihívásokkal
vagy problémákkal foglalkoznak.

KIKNEK?
Ez a programtípus 13-30 éves fiataloknak szól.
Pályázatot civil szervezetek, egyesületek, társadalmi vállalkozások,
közintézmények, informális csoportok nyújthatnak be.

MIÉRT ÉRI MEG?
HOGYAN MŰKÖDIK?
A nemzetközi ifjúsági kezdeményezések az Erasmus+ keretében az ún.
stratégiai partnerségek, azaz az innovációt és bevált gyakorlatok megosztását
célzó együttműködések pályázati kategóriában kerülnek támogatásra.
Támogatható tevékenységek:
» szociális vállalkozások, egyesületek, klubok, ill. ezek hálózatainak létrehozása
» vállalkozói készségek fejlesztésére irányuló képzések kidolgozása és
megvalósítása
» tájékoztatás, médiatermék létrehozása, figyelemfelkeltő vagy polgári
szerepvállalást ösztönző tevékenységek (például európai témákra vonatkozó
viták, konferenciák, események, konzultációk)
» a helyi közösségek érdekeit szolgáló tevékenységek (például segítségnyújtás
kiszolgáltatott csoportoknak)
» művészeti és kulturális kezdeményezések

Feltételek:
Egy nemzetközi ifjúsági kezdeményezésben minimum két ország 1-1 ifjúsági
csoportjának, közösségének kell részt vennie.
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.
A projekt időtartama 6-36 hónap lehet.

Pénzügyi keretek:
A nemzetközi ifjúsági kezdeményezések a stratégiai partnerségek kategória
része, ilyen projektek esetén az odaítélhető maximális támogatás:
évi 150.000 euró.
Azonban nem feltétlenül kell nagyban kezdeni, érdemes a valós igényekre
szabott, kisebb projekttel pályázni.
A támogatás különböző (kötelező és választható) költségtételekből áll, attól
függően, melyik releváns a projekt szempontjából: projektmenedzsment és
végrehajtás, nemzetközi projekttalálkozók, szellemi termékek, disszeminációs
események, rendkívüli költségek és sajátos igényű személyek részvételével
kapcsolatos költségek, nemzetközi mobilitás. A legtöbb költségtétel
meghatározott összeget tartalmaz (egységköltséget).
Az elszámolás a ténylegesen számlával igazolható költségek alapján történik.

Ha részt vesztek egy nemzetközi ifjúsági kezdeményezésben:
» kibontakoztathatjátok kreativitásotokat a hétköznapokban,
» felszólalhattok a helyi igények és érdekek mellett,
» saját megoldásokat találhattok a közösségeitekben jelentkező kihívásokra,
» próbára tehetitek ötleteiteket, együttműködési és irányítási/szervezési
készségeiteket,
» akár munkahelyet is teremthettek magatoknak,
» projektetek pedig saját egyesület vagy egyéb szervezet létrehozásához
is vezethet.

VÁGJ BELE!
Mérd fel – tervezd meg!
Gondoljátok végig, hogy mit szeretnétek csinálni, van-e rá valós igény, mi a
konkrét és a hosszú távú célja a projektnek, ezt milyen tevékenységekkel lehet
elérni, 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!

JÓ TUDNI
» Amennyiben 18 év alattiak is részt vesznek a projektben, szükség van egy
ún. „coach”-ra is, de más esetekben is felkérhettek egy tapasztalt szakembert
erre a szerepre. A coach egy személyre szabott támogatással foglalkozó
szakember, a projektben kívülálló tanácsadóként vesz részt.
» Amennyiben informális csoportként pályáztok, szükség van befogadó
szervezetre.
» Stratégiai partnerségi program lévén elvárás, hogy a tevékenységek
hosszútávon kedvező hatással legyenek a helyi környezetre és a szélesebb
közösségre.

