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ELŐSZÓ 
 

Szívből gratulálunk, hogy pályázatukat az Irányító Hatóság (IH) támogatásra 
érdemesnek ítélte. Ezzel az Önök fejlesztési partnersége előtt is megnyílik a 
határokon átívelő közös munkában rejlő összes lehetőség, és számos új 
kihívással lesz alkalmuk szembenézni.  
 
A nemzetközi együttműködésről szóló útmutató egyike az EQUAL-program 
hatékony megvalósítását támogató dokumentumoknak.  
 
Az anyagot időrendi alapon próbáltuk fejezetekre osztani, annak 
reményében, hogy így mindig a megfelelő helyen és időben kaphatnak majd 
választ legégetőbb kérdéseikre.  
 
Ez azt jelenti, hogy az útmutatót nem egyszerre, az elejétől a végéig kell 
elolvasni, hanem inkább fejezetenként vagy alfejezetenként, amikor 
aktuálissá válik az adott résznek megfelelő feladataik megtervezése. 
Interaktív dokumentum lévén az útmutató számos linket, illetve hivatkozást 
tartalmaz egyéb forrásokra.  
 
Őszintén reméljük, hogy az EQUAL keretében folytatott nemzetközi 
együttműködés során mindvégig, illetve annak lezárulta után is haszonnal 
forgatják majd ezt az  útmutatót.  
 
Egy hasonló dokumentum már az EQUAL kezdeményezés 2001-es 
indulásakor elkészült, és azóta egy számos tagállam szakértőiből álló, a 
nemzetközi együttműködésre szakosodott munkacsoport hatáskörébe 
tartozik. Az eredeti szöveg átdolgozására az első kör tapasztalatainak, illetve 
az EQUAL kezdeményezés második körére vonatkozó bizottsági közlemény 
átdolgozott változatának figyelembevételével került sor.  
 
Az anyag több fontos és általános érvényű, az EQUAL-hoz hasonló 
fejlesztési programok nemzetközi dimenzióira is érvényes megállapítást 
tartalmaz. Az útmutatóban szereplő ajánlások közül jó néhány széles körben 
alkalmazható az országok közötti közös tevékenységekben. A dokumentum 
minden olyan jelenleg futó és jövőbeli program számára is sok hasznos 
tippet és tanácsot tartogat, amely nemzetközi vonatkozással rendelkezik.  
 
Számunkra azonban az a legfontosabb, hogy az Önök EQUAL fejlesztési 
partnerségének hasznára váljék ez az útmutató.  
 
Sok sikert kívánunk fejlesztési partnerségük nemzetközi 
együttműködéséhez!  
 
Megjegyzés: Az útmutatóban példa gyanánt mindenütt Nemzetközi Együttműködési Megállapodások (az 
angol elnevezés alapján: TCA-k) szerepelnek, nem pedig önálló fejlesztési partnerségek (FP-k). Az egyes 
TCA-król bővebb információt az EQUAL Közös Adatbázis (ECDB) „TCA-kereső" pontja alatt talál, ha a teljes 
szövegű keresőablakba beírja a példák jobb felső sarkában látható számot, majd egy % jelet.  
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Hogyan működik az EQUAL? 
1 

Az EQUAL közösségi kezdeményezés 
 

„Az EQUAL lényege a tanulás” 

 
 
1.1  Legfontosabb tudnivalók 
 
Az EQUAL-program: 
 

• az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) keretei között működik; 
 

• a gyakorlatban 2001-től 2008-ig tart; 
 

• támogatja a munkaerőpiacon tapasztalható hátrányos megkülönböztetés és 
egyenlőtlenségek mindenfajta formája elleni küzdelem újfajta módszereinek kidolgozását 
azáltal, hogy 

 
► ösztönzi az innovatív megközelítések és szakpolitikai mechanizmusok 

kifejlesztését / bemutatását / értékelését; 
 

► segíti a kulcsszereplők és az érintettek együttműködését egy olyan közös stratégia 
és cselekvési terv mentén, amely biztosítja aktív részvételüket a munkában; 

 

► megkönnyíti a helyes gyakorlatok elterjesztését és a megszerzett tudás átadását a 
döntéshozóknak és a szakembereknek; 

 

► támogatja a nemzetközi együttműködést és tapasztalatcserét, melynek révén 
erősíti a foglalkoztatás és a társadalmi integráció közös európai jellegét.  

 
Az EQUAL abban különbözik a többi jelenleg futó programtól és kezdeményezéstől, hogy a 
fejlesztési partnerségek (FP-k) nemzeti szinten folyó innovatív tevékenységét kiegészíti a 
nemzetközi szintű együttműködéssel és a „bevált” gyakorlatok cseréjével. Ez azt jelenti, hogy 
az egyes partnerségek Európa egyéb országaiban működő partnereikkel karöltve további innovatív, 
fejlesztési, illetve célzott tapasztalatátadási tevékenységekbe kezdhetnek. 
 
1.2  A kilenc EQUAL-téma 
 
Az EQUAL-témák közvetlen összefüggésben állnak az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) 10 
iránymutatásával, továbbá kiegészülnek a menedékkérőkkel foglalkozó partnerségek 
támogatásával. Ugyanakkor nem minden tagállam hirdetett pályázatot mind a  kilenc témában.  
 
A tagállamokban meghirdetett egyes konkrét EQUAL témák néha egyszerre több európai 
foglalkoztatási iránymutatáshoz is kapcsolódnak.  
 
Az EFS az 1997-es luxembourgi csúcs óta kínál gyakorlati keretet egy közös európai 
munkaerőpiaci stratégiához. Tágan értelmezhető prioritásai az európai foglalkoztatási útmutatások 
formájában kerülnek meghatározásra. Ezen iránymutatások alapján készítik el az egyes tagállamok 
nemzeti foglalkoztatási akciótervüket (angol rövidítés: NAP), amelyben megfogalmazzák az adott 
évre vonatkozó vállalásaikat. 
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1.3  A tagországok által választott témák 
 
Az alábbi összefoglaló táblázatból kiderül, hogy az egyes tagállamokban mely témákban pályázott  
fejlesztési partnerségek szerepelnek az EQUAL Program második körében, illetve hogy ezek között 
milyen arányban oszlik meg a nemzeti támogatás. Az adatokkal csupán érzékeltetni szeretnénk, 
hogy mely tagállamokban találnak nagyobb valószínűséggel megfelelő partnerekre. Mivel 
előfordulhat, hogy hasonló tartalmak a különböző országokban különböző témák alá tartoznak, azt 
javasoljuk, hogy vagy az egyes tagállamokról az EQUAL website-ján 2004 őszén megjelent 
részletesebb információk alapján tájékozódjanak, vagy lépjenek közvetlen kapcsolatba az Önök 
érdeklődésére számot tartó ország irányító hatóságával (IH) /magyarországi megfelelője: HEFOP 
és EQUAL IH, 1054 Budapest, Báthory u. 20. T: 1/354-3860, / vagy szakmai segítségnyújtó 
szervezetével (angol rövidítés: NSS, magyarországi megfelelője: OFA EQUAL Nemzeti 
Programiroda /1037 Budapest Bécsi út 85., T: 1/250-8105/). Ez utóbbiak címe megtalálható az 
EQUAL website-ján. További információk a magyar EQUAL-honlapon érhetőek el a következő 
címen: www.equalhungary.hu. 
 

 A B C D E F G H I 
Ausztria 42 % 8 %  13 % 14 %   12 % 6 % 

Belgim (fran.) 36 %  19 %  27 %  11 %  2 % 
Belgium (flam.) 29 % 2 % 7 % 7 % 29 %  7 % 7 % 3 % 

Ciprus 41 %      41 %  7 % 
Cseh Köztársaság 18 % 5 % 14 % 14 % 14 % 12 % 5 % 5 % 5 % 

Németország  39 % 5 % 7 % 6 % 10 % 12 % 5 % 5 % 6 % 
Dánia 35 %    16 %   33 % 8 % 

Spanyolország 30 % 6 % 15 %  15 %  13 % 18 % 1 % 
Észtország 50 %      40 %  2 % 

Görögország 23 % 9 % 15 % 13 % 10 % 12 % 3 % 7 % 3 % 
Franciaország 20 % 10 % 9 % 9 % 19 % 9 % 15 %  2 % 

Finnország 33 % 8 %  20 %  20 %  10 % 2 % 
Magyarország 42 %    39 %   8 % 3 % 
Olaszország 27 % 3 %  25 % 27 %   10 % 3 % 

Írország 37 %  10 %  19 % 9 % 12 %  5 % 
Lettország 69 %      20 %  3 % 
Luxemburg 50 %      32 %  13 % 

Litvánia 53 %      34 %  5 % 
Málta 25 %  25 %    25%  15 % 

Hollandia 32 % 2 % 11 % 4 % 14 % 8 % 15 % 5 %  4 % 
Portugália 27 % 3 % 14 % 5 % 3 % 20 % 8 % 7 % 3 % 

Lengyelország 34 %   27 %  21 % 9 %  2 % 
Szlovákia 20 % 13 %  23 %  21 %  12 % 3 % 
Szlovénia 60 %    15 %   15 % 2 % 

Svédország 32 %  14 %  32 %   9 % 6 % 
Egyesült Kir. (NB) 30 % 10 % 10 % 10 % 13 % 13 %  5 % 5 % 
Egyesült Kir. (ÉÍ) 59 %       31 %  

 
1.4 Az innováció támogatása 

 
Az EQUAL célja a helyi, nemzeti és közösségi szinten felmerülő foglalkozáspolitikai kérdések 
innovatív megközelítéseinek kidolgozása és finanszírozása. A folyamat új ötletek kifejlesztésével 
és tesztelésével kezdődik, majd az innovatív megoldásoknak és a hasznos tapasztalatoknak a 
szakpolitikába, illetve a gyakorlatba történő beépítésével folytatódik. Beletartozik bizonyos 
megoldásoknak, módszereknek és megközelítéseknek adott környezetből egy másikba való 
átültetése is, a szakpolitika és a gyakorlat hatékonyságának növelése céljából. Az innováció 
jelentheti:  
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• teljesen új politikák és módszerek kidolgozását; 
• már létező politikák és módszerek újszerű kombinációjának megtervezését és 

alkalmazását. 
 
Az innováció többféle területre irányulhat, nevezetesen:  
 

• a folyamatra – ha új gyakorlatok, módszerek vagy eszközök kipróbálására és átvételére 
összpontosít;  

 
• az eredményekre – ha új célok kitűzésére, új képesítések kidolgozására, új foglalkoztatási 

területek megnyitására törekszik;  
 

• a szakpolitikai környezetre – ha munkaerőpiaci rendszerek vagy háttérstruktúrák 
kidolgozását célozza, más környezetből származó újítások átvételével.  

 
Az innovációval kapcsolatban további információkkal a fogalomnak az Európai Bizottság „Innováció 
a tudásalapú gazdaságban” című COM/2000/0567közleményében szereplő, az 1995-ös zöld 
könyvből származó definíciója szolgál.’ 
 
1.5  Az érintett szervezetek és a hátrányos helyzetű emberek részvétele 

 
Az EQUAL lényege a partnerség. Az ennek jegyében létrejövő fejlesztési partnerségek (FP-k) 
ahhoz kapnak támogatást, hogy egy-egy konkrét terület problémáira kínált válaszaikat a 
gyakorlatban kipróbálják. A partnerségek feladata, hogy:  

• különféle szervezeteket, ügynökségeket, vállalkozásokat, oktatási és szakképzési 
intézményeket összefogjanak annak érdekében, hogy közösen azonosítsák a 
megkülönböztetés és a kirekesztés okait, egyetértésre jussanak a megfelelő alternatívák 
tekintetében, és közösen találjanak innovatív módszereket a problémák megoldására;  

 
• közösen kísérjék figyelemmel, értékeljék és hozzák nyilvánosságra próbálkozásaik 

eredményeit és kudarcait;  
 

• kisebb-nagyobb szervezeteket (például hatóságokat, munkaügyi hivatalokat, nem-
kormányzati szervezeteket, vállalkozásokat, különösen kis- és középvállalkozásokat, 
valamint a szociális partnereket) olyan partnerségekbe integráljanak, amelyek az általuk 
választott területen valós igényeket próbálnak kielégíteni; 

 
• késztessék aktív részvételre partnereiket és az összes érdekeltet, azáltal, hogy 

bevonják őket a tervezési, a döntéshozatali, valamint a tanulási folyamatokba;  
 

• biztosítsák a részvételt a hátrányos helyzetű emberek számára, azáltal, hogy bevonják 
őket döntéseikbe, illetve lehetőséget nyújtanak számukra olyan készségek elsajátítására, 
melyek birtokában aktív szerepet vállalhatnak saját jövőjük alakításában;  

 
• saját munkájukat és annak irányítását nyíltan és átlátható módon végezzék. 
 
Minderről alaposabb tájékoztatást nyújt az EQUAL fejlesztési partnerségekről szóló 
útmutatója, amely szintén megtalálható az EQUAL website-ján. 

 
Példa egy közös képzési portál létrehozására           (TCA 489 COMPETENCE EUROVISION) 
 

 7 

Együttműködésük keretében négy ország – Belgium, Németország, Olaszország és Hollandia – 
FP-i próbáltak kidolgozni egy, a munkavállalók, illetve az őket alkalmazó vállalatok 
szakismereteinek tanúsítására alkalmas rendszert. Ehhez egy olyan innovatív eszközt (Balanced 
Scorecard) használtak, amelyet az FP-k a kis cégek igényeinek megfelelően dolgoztak ki. Az 
eszköz tesztelése hatásfokát tekintve igen pozitív eredményeket hozott. Az együttműködő 
partnerek egy képzési csomagokat, illetve egy – az informális, nem iskolai környezetben 
megszerzett ismeretek felmérésére is alkalmas – tudásfelmérő eszközt kínáló közös portált is 
létrehoztak.  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm?file=listdoc.cfm&nav_id_menu=10038&lang_id=5


 
Megjegyzés: Az útmutatóban példa gyanánt mindenütt Nemzetközi Együttműködési Megállapodások (TCA-k) 
szerepelnek, nem pedig önálló fejlesztési partnerségek (FP-k). Az egyes TCA-król bővebb információt az 
EQUAL Közös Adatbázis (ECDB) „TCA-kereső" pontja alatt talál, ha a teljes szövegű keresőablakba beírja a 
példák jobb felső sarkában látható számot, majd egy % jelet. 
 
1.6   A tapasztalatátadás és  a tapasztalatok beépítése a gyakorlat és a 
szakpolitika főáramába (mainstreaming) 

 
Az EQUAL-program tapasztalatait és stratégiai eredményeit, módszereit és termékeit  az azokat 
létrehozó partnerségen kívül mások számára is hozzáférhetővé és hasznossá kell tenni, ha azok 
pozitív változásokkal és gyakorlati előnyökkel járhatnak. Az FP-k kötelesek erőfeszítéseket tenni 
annak bizonyítására, hogy sikerült a gyakorlatban „bevált” megoldásokat kidolgozniuk és 
kipróbálniuk. Ha ezek relevánsnak, hasznosnak és szélesebb körben is alkalmazhatónak 
bizonyulnak, a munkának az eredmények elterjesztésével és, amennyiben lehetséges, a 
szakpolitikákba és a gyakorlatba való átültetésével (mainstreaming) kell folytatódnia. Erről 
egyrészt maguk a partnerségek, másrészt a nemzeti és nemzetközi szinten szerveződő tematikus 
hálózatok gondoskodnak. Ez utóbbiak biztosítják az összeköttetést az FP-k és az általuk végzett 
munka, valamint a legfontosabb szakpolitikusok és szakemberek között.  
 
 

Disszemináció  Tapasztalatátadás (szakpolitikába való 
beépítés és a gyakorlati felhasználás)  

 
A tapasztalatok és eredmények eljuttatása az 
érintett szervezetekhez és intézményekhez, 
az EQUAL napirendjén szereplő problémák 
tudatosítása a közvéleményben, az 
alkalmazott módszerek és az elért 
eredmények ismertetése szakmai berkekben 
és a szakmán kívüliek körében.  

Az EQUAL keretében kidolgozott 
megközelítések és módszerek beépítése a 
szakpolitika főáramába, annak biztosításával, 
hogy alkalmazásukra a lehető legszélesebb 
körben sor kerül.  

 
Az FP-knek maguknak kell megtervezniük a tapasztalatok és eredmények horizontális és 
vertikális elterjesztésével, valamint a szakpolitika és a gyakorlat főáramába való beépítésével 
kapcsolatos feladataikat. 
 
A példaértékű gyakorlatok szakpolitikába való átültetése azonban nem csupán az FP-k feladata. A 
tagállamok közösen értékelik az FP-k munkáját és összehasonlítják azokat, továbbá közösen 
munkálkodnak a legjobb gyakorlatoknak az Unió egész területén történő hatékonyabb 
elterjesztésén is.  
 

Horizontális tapasztalatátadás   
 

Vertikális tapasztalatátadás  

Tapasztalatcsere közös vagy hasonló 
problémákkal foglalkozó személyek és 
szervezetek között, akár regionális, akár 
nemzeti, akár közösségi szinten.  

Hálózatépítés szakpolitikusokkal, 
programvezetőkkel és kulcshelyzetben lévő 
személyekkel a szakpolitikát és a 
keretszabályozást érintő intézményi, politikai, 
szabályozási és adminisztratív változtatások 
érdekében.  

  
 
1.7  Nemzetközi együttműködés keretében folyó munka 
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A nemzetközi együttműködés az EQUAL. egyik alapeleme. A magas színvonal  ebből a 
szempontból is elengedhetetlen. A program egyik legfőbb célkitűzése akülönböző partnerségek és 
általuk a különböző tagállamok között folyó szakértelem- és tapasztalatcseréből táplálkozó 
folyamatos tanulás. A nemzetközi együttműködés az egyes tagállamok és a közös uniós 
szakpolitika számára egyaránt egyedülálló hozzáadott értéket biztosít az. Az FP-k közötti 
együttműködés meghatározott lépésekben zajlik.  



 
• Előkészítés: az összes FP elkészíti saját, illetve a nemzetközi együttműködésre vonatkozó 

munkaprogramját, és létrehozza az ezek megvalósításához szükséges partnerségeket. 
Ezen (kb. fél éves) szakasz lezárultakor az FP-k kötelesek bemutatni a közös stratégiájukat 
tartalmazó megállapodást (az ún. fejlesztési partnerségi megállapodást, angol rövidítése: 
DPA). A megállapodás része az ún. Nemzetközi Együttműködési Megállapodás 
(angolul: Transnational Co-operation Agreement, rövidítve: TCA), amelyben az FP-k 
rögzítik, milyen hozzáadott értéket jelent az adott FP számára a külföldi partnerekkel 
folytatott nemzetközi együttműködés. A Nemzetközi Együttműködési Megállapodást 
legalább egy (de általában több) más tagállamban működő partnerrel együtt kell kidolgozni.  

 
• Projektvégrehajtás: ebben a kb. két-három évig tartó szakaszban kerül sor az egymáshoz 

szorosan kapcsolódó FP-munkaprogram, illetve nemzetközi együttműködésre vonatkozó 
munkaprogram megvalósítására.  

 
• A tapasztalatok átadása és beépítése a szakpolitikába és a gyakorlatba 

(mainstreaming): a legjobb gyakorlatok elterjesztésében tematikus hálózatok, 
összehasonlító teljesítményértékelések (benchmarking), egymás értékelése (peer review), 
illetve különböző fórumok segítenek, biztosítva ezek nemzeti, illetve közösségi szintű 
szakpolitikai hatásait. A helyes gyakorlatok elfogadását és terjesztését elősegítendő, a 
tagállamoknak lehetőségük van egészen új partnerségek támogatására is, melyek 
kizárólagos célja az EQUAL tapasztalatainak beépítése a szakpolitikába és a gyakorlatba. 
(Erről ld. a „Jó ötletek szabad áramlása “ című EQUAL Közleményt – COM 2003/840; 
11.4.17-18.) Ezek a tevékenységek a projektek végrehajtásával párhuzamosan kezdődnek 
és egészen az EQUAL-program lezárultáig folytatódnak. 

 
Az EQUAL keretében három szinten folyhat nemzetközi együttműködés: 
 

• olyan, legalább két különböző tagállamot képviselő fejlesztési partnerségek között, 
melyek hasonló vagy egymást kiegészítő tevékenységet folytatnak, közös vagy egymást 
kiegészítő megközelítéseket vallanak magukénak és készek arra, hogy közös stratégiákat, 
megközelítéseket, termékeket stb. dolgozzanak ki; 

 
• az egyes tagállamok fejlesztési partnerségeiből alakult nemzeti tematikus hálózatok 

között, ami lehetővé teszi az FP-k számára, hogy saját hazájukban sikeresnek bizonyult 
tapasztalataikat közösségi szinten is megismertethessék. Az Európai Bizottság a stratégiai 
megközelítések és azok közösségi szinten releváns eredményeinek folyamatos nyomon 
követése, illetve ezek Európa-szerte folyó politikai és vitafórumokra való eljuttatása révén 
segíti ezt a fajta együttműködést. 

 
• az irányító hatóságok, a szakmai segítségnyújtó szervezetek és a kulcsfontosságú 

személyek és szervezetek között. A közösségi kezdeményezési 
programdokumentumokban a felelős irányító hatóságok elkötelezték magukat – az 
egyrészt az Európai Bizottság irányításával működő munkacsoportok és találkozók, 
másrészt a tagállamok közötti közvetlen együttműködés során megvalósuló – szorosabb 
együttműködés és tanulási folyamat mellett.  

 
Ez az útmutató a nemzetközi együttműködés első típusához szándékozik segítséget nyújtani.  
 
Miben különbözik az EQUAL keretében folyó nemzetközi együttműködés a 
többi EU-programtól?  
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EQUAL Egyéb EU-programok: 
A résztvevőktől egyaránt elvár nemzeti 
és nemzetközi szintű tevékenységeket. 

Az ERFA és az ESZA keretében működő 
programok nem írnak elő (esetleg nem is 
engedélyeznek) nemzetközi együttműködést. 
A LEADER támogatja a nemzetközi 
együttműködést, de nem írja elő azt. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm?file=listdoc.cfm&nav_id_menu=1074&lang_id=5
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Az együttműködő partnerek kiválasztása 
nem földrajzi alapon történik.  

Az INTERREG keretében támogatott nemzetközi 
együttműködés az egymással határos régiók 
közötti tevékenységekre összpontosít. 

A nemzetközi együttműködésben a 
különböző tagállamokban egymástól 
függetlenül működő FP-k vesznek részt. 

A LEONARDO-program csak olyan nemzetközi 
projekteket finanszíroz, amelyek rendelkeznek 
egy– az összes érintett tagállam képviselőinek 
összes tevékenysége irányításáért felelős – 
támogató testülettel. 



 
 

Hogyan működik az EQUAL?  
 

2 
Nemzetközi együttműködés 

 
„Miért érdemes részt venni egy nemzetközi együttműködésben? Új 

munkamódszereket fedezünk fel, megtanulunk új logika szerint gondolkodni, 
ötleteket gyűjtünk és osztunk meg egymással, kreatív megoldásokat 

segítünk világra, és még a stresszt és a feszültséget is csökkentjük vele.” 
 
2.1  Nemzetközi munkavégzés az EQUAL keretein belül 
 
Az EQUAL közösségi kezdeményezés keretében három szinten nyílik lehetőség nemzetközi 
együttműködésre:  
 

• az egyes FP-k között; 
• az FP-k nemzeti tematikus hálózatai között; 
• az Unió különböző tagállamaiban működő irányító hatóságok / szakmai segítségnyújtó 

szervezetek, illetve a kulcsfontosságú személyek és szervezetek között. 
 
Az útmutató az FP-k közötti nemzetközi együttműködésről szól. A nemzetközi szintű tematikus 
hálózatépítést az Európai Bizottság szervezi és irányítja a tagállamok irányító hatóságaival 
együttműködésben. 
 

  Minden EQUAL nemzetközi partnerségnek … 
 

  

   

fel kell készülnie az információk és 
tapasztalatok cseréjére, egymás ötleteinek, 

stratégiáinak és tevékenységeinek 
megismerésére, 

 

 
 

 

   

          …és 
 

  

   

fel kell vállalnia a munkája középpontjában álló 
kérdések innovatív megközelítéseinek 

párhuzamos kidolgozását / tesztelését / 
érvényesítését, 

 

  

   

…ezen kívül részt fog venni egy vagy több:  
 

  

 

új megközelítés átvételében, 
átadásában vagy 

adaptálásában azáltal, hogy 
a máshol kipróbált munkát 

saját körülményeire 
alkalmazza; 

  

szolgáltatás, termék vagy 
rendszer közös 

fejlesztésében, melynek során 
a partnerek együttes 

kapacitásuknak hála egyéni 
teljesítőképességüket 

meghaladó közös terméket 
tudnak létrehozni; 

  

terepen megvalósuló 
tapasztalatcserében 
partnerek, vezetők, 

kedvezményezettek  és 
oktatók hosszabb vagy 

rövidebb ideig tartó 
csereprogramjában. 
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A nemzetközi együttműködés dinamikus folyamat, így az egyes modellek nem tekinthetők 
lezártnak, és nem is zárják ki egymást kölcsönösen. A korábbi tapasztalatok alapján az EQUAL 
programjába az FP-ket segítő különleges mechanizmusok és eszközök kerültek  beépítésre . 
 
A nemzetközi partnerségek többféle együttműködési modell közül választhatnak, amelyeket aztán 
úgy alakíthatnak, ahogy a kapcsolat fejlődik és érik, és ahogy kibontakoznak a partnerek 
tevékenységei. Az FP-k egyes tagjai nemzetközi partnereikkel számos olyan tevékenységben 
vehetnek részt, amelyekben az összes többi partner és érdekelt is érintett, a hátrányos helyzetű 
személyektől egészen a politikai döntéshozókig.  
 
 
2.2 A nemzetközi együttműködésből származó előnyök 
 

 

Előnyök a szervezetek számára 
 
Stratégiai és hosszú távú előnyök  

• Európai hálózatokban való részvétel, kapcsolatok kiépítése más tagállamokban, jövőbeli 
együttműködési lehetőségek megalapozása, az FP munkaprogramjának európai dimenzióval 
való kibővítése. 

• A szakmai fejlesztések révén szélesebb körben létrejövő kapcsolatok lehetővé teszik a 
foglalkoztatáspolitikai és a gyakorlati megközelítések európai perspektívába helyezését.  

• A szakmabeliek és a fontos döntéshozók szemében az együttműködés növeli az FP és 
legfontosabb európai partnerei presztízsét és hozzáadott értékét. 

• Segíti a témával kapcsolatos európai politikák alaposabb megismerését és megértését.  
 

Operatív és rövid távú előnyök  
• Lehetővé teszi, hogy a partnerszervezetek új ötleteket ismerjenek meg és sajátjaikat tágabb 

környezetben oszthassák meg és vitathassák meg másokkal. 
• Arra ösztönzi az együttműködő partnereket, hogy nemzetközi tapasztalatokat és szaktudást 

használjanak létező folyamatok, anyagok és módszerek tesztelésére és tökéletesítésére, 
valamint új termékek kifejlesztésére. 

• Szélesebb körből választhatnak új üzleti partnereket, politikai szövetségeseket és szakmai 
együttműködő partnereket. 

• Megkönnyíti számukra új készségek és ismeretek elsajátítását. 
• A partnerek közös érdeklődési területükön együtt kísérletezhetnek és javíthatják a kölcsönös 

üzletkötés lehetőségeit. 
 
 
 

 

Néhány előny az egyes résztvevők számára  
 

• Gazdagítja a személyes tapasztalatokat, fejleszti a nyelvi, kommunikációs és egyéb 
készségeket, szélesebb európai perspektívát kínál. 

• Bővíti az információforrásokat és kapcsolatokat. 
• Lehetővé teszi a nemzeti foglalkoztatáspolitika és oktatási rendszer erős és gyenge pontjainak 

megismerését és megértését. 
• Tökéletesíti az önismeretet, növeli az önbecsülést és az önbizalmat. 
 

 
2.3  Kihívások  
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Gyakori kihívások, melyekkel a nemzetközi partnerségeknek meg kell birkózniuk  

 

• Kialakításuk időigényes és elhivatottságot kíván. 
• A leginkább megfelelő nemzetközi partnerek beazonosítása időigényes feladat, különösen a 

„nemzetközi ablak” időbeli korlátai miatt (ez azon időszak, amikor az FP-k adatai bárki 
számára megtekinthetőek az EQUAL központi adatbázisában és elkezdődhet a nemzetközi 



partnerségek megalakulása). 
• Megfelelő potenciállal rendelkező közös nemzetközi együttműködésre vonatkozó 

munkaprogramról kell megállapodni. 
• Társulásban dolgozni megerőltető dolog: rugalmasságot, kompromisszumkészséget igényel, 

valamint megfelelő munka-, dokumentációs és monitoring-módszereket.  
• A folyamat jelentős pénzügyi és humán erőforrásokat igényel.  
• Ha kreatív és innovatív eredményeket akarnak elérni, ahhoz kockázatokat kell vállalniuk. 
• A munkatársaknak a nemzetközi munka során új kívánalmaknak kell megfelelniük, új 

készségeket, képességeket kell használniuk ahhoz, hogy képes legyenek kulturális, 
környezeti és nyelvi különbségek között dolgozni. 

• Előfordulhat, hogy néhány nemzetközi partnerük kevésbé elkötelezett, és esetleg visszalép az 
együttműködéstől, amikor szembesül azzal, hogy mivel jár a nemzetközi munka. 

• A nemzetközi partnerség sikeres működéséhez folyamatos felügyeletre és értékelésre van 
szükség.  

• Meg kell oldani a szellemi tulajdonjogok kérdését. 
• Nehézséget okozhatnak a kulturális és szervezésbeli különbségek, az eltérő munkastílusok.  
• Az együttműködés közben nehézségeket okozhat a partnerváltás. 
• Gondoskodni kell a munkatársak állandóságáról a tervezéstől egészen az eredmények és 

tapasztalatok közzétételéig. Mindent meg kell tenni, hogy a munkatársak ne cserélődjenek, 
vagy legalább „referenciaszemélyként” elérhetőek maradjanak. 

 
És végül… 
 
Az EQUAL nemzetközi együttműködésnek általában mind a szakpolitikára, mind a gyakorlatra 
hatással kell lennie. De az egyes partnerségek által önmagukban elérhető eredmények 
korlátozottak. A kihívásokkal való sikeres szembenézéshez és reális, teljesíthető célok kitűzéséhez 
ezeket a korlátokat meg kell érteni. A túlságosan ambiciózus, célkitűzéseiket végül nem teljesítő 
FP-k nem sokkal járulnak hozzá a sikerhez. De azok az FP-k, amelyek reális célokat tűznek maguk 
elé és fel vannak készülve a rájuk váró kihívásokra, valódi hatást tudnak kifejteni. 
 
Mitől lesznek a kitűzött célok reálisak? Ebben segít az ún. SMART-megközelítés  (a SMART 
angolul intelligenst jelent), amelyet az EQUAL-partnerségek európai uniós munkacsoportja 
(EQUAL Partnership Group) is ajánl, s amelyet már több nemzetközi partnerség is 
alkalmazott:  
 
S  Specific = konkrét 
M  Measurable = mérhető 
A  Achievable = teljesíthető 
R  Realistic = reális 
T  Timebound = időben behatárolt 
 
A konkrét, reális és teljesíthető célok kitűzése olyan feladat, amellyel a nemzetközi 
partnerségeknek az FP-k hazai tevékenységének tervezése során kell megküzdeniük. Ezért 
biztosít az EQUAL finanszírozást és legalább féléves időt az előkészítő szakaszhoz (korábbi nevén 
1. akció/szakasz).  
 
NE FELEDJÉK!  
 
Az előkészítő szakasz konkrét intézkedései tagországonként eltérőek, ezért minden FP-nek 
ismernie kell a saját és potenciális partnerei irányító hatósága által megszabott konkrét 
követelményeket és menetrendet. Az együttműködést súlyosan megnehezíthetik például a 
megvalósítás nemzeti menetrendjei közötti különbségek: ezt a legjobb még azelőtt kideríteni, hogy 
a projekt túlzottan előrehaladna. (Az egyes tagállamok által támogatott témákra vonatkozó 
adatokról lásd ezen útmutató 1. fejezetét, valamint az EQUAL weboldalán az országspecifkus 
információkra mutató linket.)  
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http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg0/transnationality/transnational_co
-operati_1&vm=detailed&sb=Title 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg0/transnationality/transnational_co-operati_1&vm=detailed&sb=Title
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg0/transnationality/transnational_co-operati_1&vm=detailed&sb=Title
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg0/transnationality/transnational_co-operati_1&vm=detailed&sb=Title
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg0/transnationality/transnational_co-operati_1&vm=detailed&sb=Title


Felkészülés 
 

3 
Felkészülés a nemzetközi együttműködésre 

 
„Tudják, azokban, akik igazán alkalmasak nemzetközi együttműködés 

kiépítésére, megvan ez a kis plusz. Ők nem napi nyolc órában  dolgoznak: 
rengeteg időt és energiát fektetnek munkájukba.  

Hisznek az ügyben, amiért dolgoznak.”  
 

3.1  A tervek összehangolása a célkitűzésekkel 
 
A jól működő nemzetközi partnerség megfelelő előkészítés eredménye. Ne feledjék: a nemzetközi 
együttműködés megtervezésének már a kezdetektől fogva terveik részét kell képeznie. 
Bizonyosodjanak meg róla, hogy fejlesztési partnerségük munkaprogramjában szerepelnek 
nemzetközi célkitűzéseik. 
 
Győződjenek meg róla, hogy nemzetközi együttműködésre vonatkozó munkaterveik 
összhangban vannak FP-jük célkitűzéseivel. 

 
Minden nemzetközi együttműködés értékének első és legfontosabb mércéje, hogy az FP-k 
szempontjából milyen haszonnal jár. Ennek megállapításában segíthet egy, az alábbihoz hasonló 
táblázat, mivel az együttműködés hasznát az FP-k kifejezett célkitűzéseihez és kívánt 
eredményeihez köti, miközben figyelembe veszi az esélyegyenlőség szempontjait is. 
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 Az FP 
munkatervének 
fő jellemzői  

A tervezett nemzetközi 
együttműködés 
munkatervének fő jellemzői  

Az FP 
esélyegyenlőségi 
alapelvei és 
céljai 

 

Milyen 
szolgáltatásokat, 
eljárásokat, 
rendszereket, 
termékeket 
szeretne ki- vagy 
továbbfejleszteni?  

Közös eljárások, 
rendszerek, termékek, 
kutatás és 
tapasztalatátadás  

Az FP tervének azon aspektusai, 
amelyeket leginkább a nemzetközi 
partnereivel végzett közös munka keretei 
közé helyezne. 
 
Nemzetközi partnerei munkájának azon 
aspektusai, melyeket leginkább a közös 
munka keretei közé szánnak. 
 
Bármilyen, nemzetközi partnerségünkre 
jellemző új termék vagy tevékenység   

Közös vagy közösen 
előállított 
esélyegyenlőségi 
termékek, kutatási 
tevékenységek, 
tapasztalatátadás. 
Esélyegyenlőségi 
politikák is 
tartozhatnak ide.  

 

Milyen 
célkitűzésekre 
összpontosít az 
Önök FP-je?  

A megcélzott 
hátrányos helyzetű 
személyek és 
munkaerőpiaci 
problémák 

A külföldi tagokkal kibővült, nemzetközi 
partnerségben megcélzott hátrányos 
helyzetű csoportok és munkaerőpiaci 
problémák  

Kiválasztott 
esélyegyenlőségi 
problémák és célok  

 

Pontosan milyen 
hasznot várnak a 
munkától?  

Hatása a 
kedvezményezettekre  
 
Hatása a partnerek 
gyakorlatára  
 
Hatása a termékekre  

A partnerekre, a projekt dolgozóira és 
résztvevőire gyakorolt hatása. 
 
Hatása a partnerek gyakorlatára  
 
Hatása a termékekre  

Hatása az 
esélyegyenlőségi 
politikákra és 
gyakorlatokra  
 
Nagyobb tudatosság 
az esélyegyenlőségi 
problémákkal 
kapcsolatban  

Mennyiben 
innovatív az FP és 
munkája?  

Partnerség, 
célcsoportok, 
módszertan, 
rendszerek és 
termékek, politika  

Milyen országok, milyen partnertípusok 
társulnak, módszertan, rendszerek, 
termékek   

Új megközelítési 
módok és technikák  

 

Milyen hozzáadott 
Új módszerek, 
eljárások/ kutatás, 

Más országokban végzett 
háttérkutatások  
 

Példák a helyes 
gyakorlatra / az új 



értékre 
számítanak a 
nemzetközi 
együttműködésből?  

termékek 
 
A saját eljárásaik, 
kutatásuk, termékeik 
fejlesztésének 
eszközei  

A gyakorlatban kialakult kiegészítő 
technikák.  
 
Nemzetközi szintű tapasztalatátadás 
 
Egymás értékelése („peer review”)  
 
Ötletek nemzetközi politikákra, gyakorlati 
modellek vagy termékek  

körülmények között 
alkalmazható 
gyakorlatokra  
 
A hatás lemérésének 
módjai  
 
Példák az 
esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos nagyobb 
tudatosságra  

 
Az EQUAL első körében a nemzetközi partnerségek működését segítő, sikeresen alkalmazott 
technikák egyike az ún. benchlearning, vagyis a mások kedvező tapasztalataiból való tanulás volt. 
Ez a megközelítési mód garantálja, hogy a résztvevők valóban tanuljanak a korábbi 
tapasztalatokból. Alapjául az a logikus elgondolás szolgál, hogy ha valamit másoktól is 
megtanulhatunk, nincs értelme azt újra kikísérletezni. 
 
A benchlearning lényege, hogy az innovációs kérdésekben a bizonyítás terhe a változtatást 
pártolókról áthárul a változtatás ellenzőire. Általában azoknak kell bizonyítaniuk, miért van szükség 
változtatásra, akik a változást szorgalmazzák. A benchlearning-elv szerint, ha egy pozitív példa 
felmerül, az ellenzőknek kell megindokolniuk, miért ne valósuljon meg a változás. A 
benchlearningről a www.benchlearning.com internetes oldalon találhatók további információk. 
 
3.2  Racionális tervezés 

 
Az alábbi ötletek segíthetnek a tervezésben: 
 

• Próbáljanak legalább egy olyan személyt bevonni, akinek vannak már előzetes 
tapasztalatai nemzetközi együttműködésre vonatkozó munkaprogramok 
megtervezésében és nemzetközi együttműködés irányításában. Amennyiben az 
FP-ben nincs ilyen személy, kérjék ki olyan valaki véleményét, aki az EQUAL 
keretében vagy más közösségi programokban (mint a Leonardo da Vinci), esetleg 
nem a humán-erőforrás területén, vagy nem uniós kezdeményezések keretein 
belül szerzett ilyen tapasztalatokat.  

 
• Győződjenek meg arról, hogy az összes FP döntéshozó testülete, a legfontosabb 

partnerek és a kulcspozícióban lévő munkatársak pontosan értik a nemzetközi 
együttműködéssel járó elkötelezettséget és azt, hogy hogyan illik mindez bele 
nemzeti szinten megvalósítandó terveikbe, célkitűzéseikbe és költségvetésükbe.  

 
• Győződjenek meg arról, hogy a nemzetközi munkához rendelkezésre állnak a 

megfelelő források, és amennyiben bármilyen probléma merülne fel a szükséges 
idő- és pénzráfordítással kapcsolatban, rögtön vizsgálják ki és tegyék meg a 
szükséges változtatásokat. Állítsák össze a szükséges források részletes listáját. 

 
• Gondoskodjanak arról, hogy az összes FP-partner a megállapodásban foglalt 

szerepet töltse be, vállalja a megállapodás szerinti felelősséget és egyértelműen 
profitáljon a nemzetközi együttműködésből. Ezek ugyanis az egész nemzetközi 
együttműködés sikerének alapfeltételei. 

 
• Bizonyosodjanak meg arról, hogy FP-partnereik értik és támogatják a tervet, 

amelyről nemzetközi partnereivel tárgyalnak. Az FP döntéshozó testülete hagyja 
jóvá a munkatervet. 

 
• Készüljenek fel arra, hogy az együttműködés előrehaladtáról rendszeresen be kell 

majd számolniuk. Tegyenek előkészületeket rendkívüli tájékoztató összejövetelek 
rendezésére, belső közlöny vagy hírlevél kiadására. A nemzetközi munka mindig 
szerepeljen a partnerségi ülések napirendjén.  
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http://www.benchlearning.com/


Példa a közös termék- vagy rendszerfejlesztésre   (TCA 2094 MOTIVATION)  
Ez a három partnerből álló TCA:  
- az álláslehetőségek feltérképezésére vállalkozott - az összes résztvevő FP hozzájárult a 
foglalkoztatással kapcsolatos források és eszközök összegyűjtéséhez; 
- egy nemzetközi felmérést készít a motivációról – a kérdőíveket a résztvevő FP-k összes 
kedvezményezettje kitölti. A partnerek megállapodtak egy közös szoftver használatáról.  
 
 
Felkészülés a nemzetközi partnerek keresésére 

 
A megfelelő partnereket sokkal könnyebb lesz megtalálni, ha mindenki számára világos, mik az 
elvárások, és az is, hogy a legjobban működő partnerségekben mindenki hozzá tud járulni 
valamivel a sikerhez, és cserébe mindenki kaphat valami értékeset.  
 

• Készítsenek listát azokról a kérdésekről, amelyeket a potenciális partnerekkel kapcsolatban 
tisztázniuk kell. 

 
• Készítsenek világos és átfogó leírást FP-jük nemzetközi együttműködési célkitűzéseiről. 

 
3.3  A partnerség csapatának kiépítése  
 

Egy nemzetközi munkában járatos koordinátor így jellemezte a nemzetközi munka „ideális” 
résztvevőit: „Ha megvizsgáljuk a jól működő partnerségeket és csoportokat, láthatjuk, hogy a siker 
a résztvevők érdeme, ők valósították meg. Tudják, azokban, akik igazán alkalmasak nemzetközi 
együttműködés kiépítésére, megvan ez a kis plusz. Ők nem napi nyolc órában  dolgoznak: 
rengeteg időt és energiát fektetnek munkájukba. Hisznek az ügyben, amiért dolgoznak.”  
 

A legfontosabb dolog, amivel egy FP a nemzetközi partnerség sikeréhez hozzájárul, az a csapat, 
amit magával hoz. A nemzetközi együttműködés nem a terveknek és a jelentéseknek, hanem az 
embereknek köszönhetően működik.  
 

A sikeres nemzetközi partnerségek jellemzői: 
 

• Rendelkeznek legalább egy állandó kapcsolattartó munkatárssal, aki elegendő időt tud a 
nemzetközi tevékenységre szánni, s így gondoskodik a folyamatosságról. Ez a személy 
lehet a partnerségi csapat vezetője, de másvalaki is. Mivel minden eredményes nemzetközi 
együttműködés alapvető feltétele a személyes kapcsolat és bizalom, a munkatársak 
cseréje szükségtelen csúszásokhoz és problémákhoz vezethet. 

 

• Tagjai között lehetőség szerint van valaki, aki jól beszél nyelveket. Fontos, hogy 
mindenkiben meglegyen az érdeklődés és az elkötelezettség a határokon és kultúrákon 
átívelő munka iránt.  

 

• A partnerséget alkotó összes FP-nek világosan elmagyarázták a kötelező Nemzetközi 
Együttműködési Megállapodás (TCA) létrejöttének okát és legfontosabb részeinek 
tartalmát. A partnereket a kezdetektől fogva be kell vonni a munkába, és ki kell kérdezni 
sajátságos érdekeikről és személyes elvárásaikról, célkitűzéseikről.  

 

• A partnerségben vannak tapasztalattal és jó vezetői képességekkel rendelkező személyek. 
Ha lehetséges, legyen egy olyan tagja is a csapatnak, akinek van már előzetes nemzetközi 
tapasztalata.  

 

• Szükség esetén ki tudják kérni szakértők és gyakorló szakemberek véleményét.  
 

• Óvakodnak a partnerség egyetlen résztvevőjének „alvállalkozásába” kiadni az olyan 
koordinációs/vezetési feladatokat, mint a partnerek felkutatása vagy a TCA megtervezése; 
ehelyett gondoskodnak arról, hogy végül az összes partner szerepet kapjon. Külső 
segítség igénybevétele ehhez nem ajánlott.  

 
3.4  Kapcsolatfelvétel a potenciális partnerekkel  
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A legtöbb FP számára a partnerkeresés nem zárulhat le, amíg (az előkészítő szakasz, korábbi 
nevén 1. akció során) meg nem nyílik a „nemzetközi ablak”. Ez 2005. január 1-jén következik be, 



amikor az összes tagállam eldöntötte, mely FP-k részesülnek támogatásban, és ezek adatai 
bekerültek az EQUAL Közös Adatbázisba (ECDB).  
 

De nyugodtan kezdjenek hozzá a kapcsolatfelvételhez már ez előtt az időpont előtt. Bizonyos 
lépéseket megtehetnek, amint megkapták az FP-jük támogatásáról szóló döntést.  
 

• Vegyék fel a kapcsolatot minden lehetséges partnerrel, akiről tudnak, vagy akivel már 
dolgoztak együtt, és derítsék ki, ők is megkapták-e a támogatást. 

 
• Állítsák össze leendő partnereik számára az FP-jükre vonatkozó információkat – az FP-t a 

potenciális partnerek nyelvén bemutató egyoldalas összefoglaló különösen praktikus lehet. 
A legjobb az lenne, ha az ECDB-ben szereplő „összefoglalót” használnák fel, és kiemelnék 
a nemzetközi együttműködés iránti elkötelezettségüket. 

 
• Fontolják meg ideális nemzetközi partnereik profiljának elkészítését – ez segíthet nekik 

megérteni, mit várnak Önök a partnerségtől. 
 
Példa arra, hogy a partnereknek nem kell ugyanahhoz a témához tartozniuk.   (TCA 993 
EMPOWER)  
Nagy-Britannia nem utalt ki EQUAL forrásokat a „G” témához, amelynek célja a család és a 
szakmai tevékenység összeegyeztetése. Az „A” téma alá tartozó brit projekt, a Program a 
gondozókért és foglalkoztatásukért (ACE National) elnevezésű FP osztrák  partnert választott hazai 
tevékenysége kiegészítésére: a „G” témában finanszírozott Fempowert. Az Empower TCA átfogó 
célja a szeretteiket otthon gondozók és a gyermekes anyák, apák munkanélkülisége elleni 
küzdelem. Mindkét FP képzési anyagokat és alkalmazandó eszköztárakat dolgoz ki, például 
mentori rendszereket vagy a munkáltatóknak kínált támogatásokat – és a partnerség arra is 
lehetőséget fog biztosítani, hogy ezekre a szolgáltatásokra közös iránymutatásokat dolgozzanak ki 
és teszteljenek.  
 
3.5 Kultúra, nyelv és egyéb kérdések  
 
A nemzetközi partnerek közötti szervezeti különbségek problémákat vethetnek fel a munkaterv 
kidolgozása, a források megosztása és a közös eredmények felhasználása során. Ezek a 
különbségek például a következőkből adódhatnak:  
 

• az eltérő méretből – vannak két-három partnerből álló FP-k, és vannak több mint húsz 
partnert tömörítő partnerségek is; 

 

• az eltérő státusból – néhány FP-ben nagy országos vagy regionális testületek vesznek 
részt, míg más partnerségek kis helyi szervezetekből vagy közösségi csoportokból állnak; 

 

• a hátrányos helyzetű személyekhez fűződő eltérő viszonyból– vannak, akik szorosan 
együtt dolgoznak velük, másokat inkább az őket közvetlenül foglalkoztatók finanszírozása 
és befolyásolása érdekel. 

 
Fontos, hogy a szervezeti különbségeket kommunikációs vagy a jelen útmutatóban leírt egyéb 
eszközökkel áthidalják, és ne tévesszék össze a komoly kulturális különbségekkel, melyekre nem 
lehet egyszerű megoldást találni. A szervezeti eltérésekből adódó probémákat a partnerek sikeres 
együttműködése érdekében meg kell oldani. Ebben sokat segíthet a munkaterv pontos és gondos 
meghatározása. 
 
A kulturális különbségek és a munkastílus eltérései több félreértést és nehézséget okoznak, mint a 
nyelvi különbségek. A nehézségek és a félreértések a következők különbségeiből adódhatnak: 
 

• társas viselkedések és magatartás,  
 

• üzleti és munkakultúra,  
 

• az időhöz és a pontossághoz való hozzáállás.  
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A kulturális különbségek leküzdése és a munkastílusok közötti eltérések áthidalása kihívásokkal 
jár, de remek alkalom a tanulásra is. A titok abban rejlik, hogy miközben együtt dolgozunk és 
egymástól-egymásról tanulunk, mindig tartsuk szem előtt a különbségeket. 
 
 
Példa a kulturális különbségek áthidalására    (TCA 1567 MIKIRI) 
 
A Mikiri nemzetközi partnerség kreatívan küzd meg a kulturális és nyelvi akadályokat áthidaló 
munka kihívásaival. Szerepjátékokat használ az elvek és célok meghatározásához. A partnerség 
például kis többnemzetiségű csoportokban úgy tárta fel különböző szavak, például az „innováció” 
lényegét, hogy azokat egy emberekből álló gépezethez hasonlította, amelyben mindenkinek 
megvan a maga feladata. A „sokszínűség” értelmét sálakból készült szobrok készítésével mutatta 
be. A gyakorlatok nem nyelvfüggők, de vitára ösztönöznek – minden nyelven, beleértve (a közös 
nyelvet nem beszélők között) a nem-verbális módszereket is. A beszélgetés központjában a 
szerepjátékok állnak, ami változatosabbá teszi a tanulást, és kísérleti alternatívát kínál a 
hagyományos kommunikációra. 
 
 
 
Legyenek nyitottak, adjanak hangot különböző elvárásaiknak, és legyenek tudatában annak, hogy 
mások viselkedésére adott reakcióik azt is jelenthetik, hogy elvárásaik nem teljesülnek. Ez a 
tudatosság és az említett különbségek hatékony kommunikációval történő áthidalása a nemzetközi 
együttműködésük sikerének fontos záloga.  
 
Még az angol (vagy egyéb közös) nyelv biztos ismerete sem zárja ki feltétlenül a félreértéseket. 
Ugyanazt a tartalmat más ország kontextusában máshogy értelmezhetik. Erre a munka 
beindulásától kezdve hasznos lehet odafigyelni. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy például a 
tolmácsok alkalmazása a nyelvi problémáknak csak egy részét oldhatja meg. 
 
A csapat felkészítésére fordított idő és pénz a különleges feladatok és problémák kérdéskörén túl is 
meghozza gyümölcsét: a csapat tudatában lesz saját kultúrájának és sokkal inkább képes lesz 
másokat megérteni, velük együtt dolgozni. Minderről, valamint arról, hogy hova lehet segítségért 
fordulni, a szakmai segítségnyújtó szervezetek tudnak tanácsot adni.  
 
A nemzetközi csapatok tagjai már a puszta részvételükből adódóan is tanulnak. De a 
tapasztalatokból sokkal több fog megragadni bennük, ha valamilyen rendszerezett tanulás előzi 
meg és támasztja alá – különösen azok esetében, akik először végeznek nemzetközi munkát. Jó 
módszer lehet erre egy nemzetközi vagy interkulturális szeminárium elvégzése. Két alaptípusa van, 
de ezek kombinálhatók: 
 

• olyan szemináriumok, amelyek a résztvevőket általánosságban készítik fel a kultúrák 
közötti folyamatok dinamikájára, és arra ösztönzik őket, hogy saját kultúrájukból adódó 
magatartásukon és viselkedésükön is elgondolkodjanak; 

 
• egy-egy konkrét országgal vagy munkaterületen történő együttműködésre koncentráló 

speciális szemináriumok. 
 

 
3.6 Szellemi tulajdon 
 
Minden nemzetközi partnerségnek, amely közös termékeket terjeszt vagy újakat fejleszt ki, 
tisztában kell lennie azzal, hogy hogyan kezeli majd a projektben megjelenő szellemi 
tulajdonjogokat. 
 
A szellemi tulajdon ötletek megtestesülése. Más szóval: ahhoz, hogy egy ötletet el lehessen 
ismerni és meg lehessen védeni, fizikai formában is léteznie kell. Testet kell öltenie könyvben, 
számítógépes programban, vagy kép, adatbázis stb. formájában, hogy szellemi tulajdonként 
ismerjék el. A szellemi tulajdon védelmének számos módja van, például: szerzői jog, szabadalmak, 
védjegyek vagy formatervezési mintaoltalom. Fontos, hogy különbséget tegyünk a közösen 
kifejlesztett termékek fölötti szellemi tulajdonjog és felhasználói jog között. 
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A nemzetközi partnerek szempontjából az a legfontosabb, hogy vitassák meg a szellemi tulajdon 
kérdését és egyezzenek meg, milyen alapelveket foglalnak a megállapodásukba.  
 
A legtöbb esetben a partnerek szabadon használhatják egymás anyagait, felszereléseit, az azokra 
vonatkozó összes jog elismeréséért cserébe. De más problémás kérdések is felmerülnek: 
 

• Anyagok vagy szoftverek kidolgozására szerződtetett harmadik felek jogai – világosan meg 
kell róluk állapodni és tisztában kell velük lenni. 

 
• Mi történik majd a közösen kifejlesztett termékek esetében – egyenlően elosztják a rá 

vonatkozó jogokat, vagy minden partnernek a saját nyelvén készült vagy a saját országára 
adaptált verzióhoz lesz joga?  

 
• Hogyan kezelik az esetleges eladásokból származó bevételeket? (Vegyék figyelembe, 

hogy ezt a támogathatóságra vonatkozó uniós rendelet is szabályozza.)  
 
 
A fenti és egyéb problémás kérdések megoldásához fontos, hogy a partnerek konzultáljanak saját 
irányító hatóságukkal/szakmai segítségnyújtó szervezetükkel, és derítsék ki, léteznek-e erre 
vonatkozó nemzeti iránymutatások vagy szabályok. Nagy-Britannia a szellemi tulajdonról 
összeállított egy ismertetőt, amely az EQUAL internetes oldalán elérhető: 
http://www.equal.ecotec.co.uk/. Franciaországnak szintén van ilyen ismertetője az EQUAL francia 
weboldalán: http://www.equal-france.com/.  
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Ne várják meg, amíg a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban vita merül fel. Akkor már túl késő lesz.  

http://www.equal.ecotec.co.uk/
http://www.equal-france.com/virtual/30/Documents/pdf/guide4.pdf


 Felkészülés 
4 

A partnerek felkutatása 
 

„A nemzeti programirodáknak, egyben szakmai segítségnyújtó szervezeteknek (NSS) 
világossá kell tenniük az FP-k számára, hogy a pályázati űrlapon kért rövid bemutatkozás 

nem csak a támogatás elnyerése szempontjából fontos, hanem azért is, mert ennek alapján 
találhatnak rájuk potenciális partnereik az ECDB adatbázisban.” 

 
4.1 Partnerek felkutatása más tagállamokban  
 
Nemzetközi együttműködő partnereket találni és megállapodni velük egy közös munkaprogramról 
sok időt és szervezést igényel. Amikor az FP-k saját munkaterveiket véglegesítik, ezt mind be kell 
ütemezniük előkészületeik közé.  
 
A tapasztalt FP-k  

 
• amint megkapták az EQUAL-támogatásról szóló döntést, utánanéznek, hogy jelentkeztek-e 

az EQUAL pályázati felhívására olyan más tagországbeli szervezetek, amelyeket már 
ismernek, vagy amelyekről már hallottak, és ha igen, megkapták-e a támogatást. A korábbi 
tapasztalatokra vagy megbízható ajánlásra épülő partnerségek nagyon hatékonyak 
lehetnek, de fontos, hogy legyen valamilyen nyomós ok a közös munkára – az, hogy a 
nemzetközi partnerek jól kijönnek egymással, önmagában még nem elég. 

Minden FP számára 
 
• ahogy megnyílt a „nemzetközi ablak”, miután minden tagállam megadta támogatásban 

részesülő FP-iről az összes információt, és 2005. január 1-jén az EQUAL Közös Adatbázis 
(ECDB) elérhetővé vált a Bizottság website-jának EQUAL oldalán 
(europa.eu.int/comm/EQUAL), bárki hozzákezdhet a kereséshez az ECDB-ben, felveheti a 
kapcsolatot a lehetséges partnerekkel és hozzáláthat együttműködésük megalapozásához. 

 
Amennyiben egy fejlesztési partnerség az ECDB-ben való keresés és az egyéb próbálkozások 
ellenére sem talál megfelelő partnereket és „árván marad”, a tagállamok irányító hatóságai a 
Bizottság támogatásával segítségére sietnek. 2005 tavaszán a tagállamok egyeztetést tartanak, 
amely során a tagállamok irányító hatóságainak és szakmai segítségnyújtó szervezeteinek 
lehetőségük lesz potenciális partnereket találni azoknak az FP-knek, amelyeknek ez addig még 
nem sikerült, és megállapodást is köthetnek velük.  
 
4.2  Az EQUAL Közös Adatbázis (ECDB)  
 
Az ECDB adatbázisban az összes olyan FP szerepel, amely bekerült az EQUAL közösségi 
kezdeményezés első vagy második körébe. Az adatbázis az összes, támogatásban részesülő FP 
profilját és az elérhetőségeit tartalmazza. Ha megállapodás születik a nemzetközi együttműködés 
tartalmáról, az ECDB-ben az is megjelenik.  
 

Az ECDB nyilvános, az Interneten keresztül mindenki számára elérhető. Következésképpen 
minden EQUAL-ban részt vevő FP hozzáférhet az adatbázisban szereplő összes adathoz, néhány 
bizalmas információ (például a pénzügyi adatok) kivételével. Az FP-kről rövid leírás olvasható 
angolul és franciául, de részletes terveik már csak azon a nyelven állnak rendelkezésre, amelyen 
jelentkezésüket nemzeti irányító hatóságuknak benyújtották. A pályázati űrlap általában csak azt 
tartalmazza, milyen tevékenységgel venne részt az adott FP a Nemzetközi Együttműködési 
Megállapodásban (TCA), de konkrétan nem nevez meg partnereket. Az ECDB-ben az FP-k 
nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos elvárásai vagy alapvető elképzelései is szerepelnek.  
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http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html


Példa egy olyan FP-re, amely korábban nem használta az ECDB-t (TCA 2434 DISABILITY 
FORUM)  
A nagy-britanniai Portland College-nek nem voltak előzetes nemzetközi tapasztalatai. Az ECDB-t 
használta a potenciális partnerek felkutatására. Így egy négy FP-ből álló nemzetközi partnerség jött 
létre – a brit FP nemzetközi partnerei közül kettő a fogyatékkal élők problémáira koncentrált, a 
harmadik személyre szabott, egyéni tanulási módszereket dolgozott ki. Mivel az együttműködő 
felek remekül összeillettek, a nemzetközi partnerség munkája túl tudott mutatni az egyszerű 
összehasonlításon, és közvetlen együttműködést tett lehetővé a fogyatékkal élők munkavégzését 
megkönnyítő kisegítő eszközök kifejlesztése terén. 
 
Az ECDB keresőmotorja kulcsszavak és egy sor egyéb keresési kritérium alapján működik. De 
csak akkor igazán hatékony, ha az FP-k a megfelelő kulcsszavakat gépelik be. Az ECDB-ben a 
keresési kritériumok bonyolultsága szerint különböző módokban lehet keresni. Az ECDB azonban 
csupán egy eszköz, így a találatokat kellő gondossággal kell kezelni és ellenőrizni. A 
felhasználóknak tisztában kell lenniük például azzal, hogy a tagállamok eltérően sorolják be a 
különböző kérdéseket és problémákat a kilenc EQUAL-téma alá. A fogyatékkal élők képzése 
például a különböző tagállamokban különböző témák alatt szerepel. Aki ezzel nincs tisztában, 
lehet, hogy azért nem talál magának partnert, mert rossz helyen keresi. 
 
 
4.3  Kapcsolatfelvétel 
 
Miután az ECDB-ben folytatott keresést már leszűkítették néhány potenciális partnerre, a lehető 
leggyorsabban meg kell próbálni felvenni velük a közvetlen kapcsolatot. Mivel ismert, milyen fontos 
a gyorsaság és milyen pénzügyi korlátokkal kell szembenézni, érdemes először telefonon, faxon, e-
mailben kapcsolatba lépni, vagy videó-konferenciát szervezni. Ha ez jól sikerül, személyes 
találkozóra is szükség lesz, ahol sor kerülhet az alapos információcserére, és ahol felmérhetik 
egymás stílusát és személyiségét. Rendkívül fontos, hogy meglátogassák partnereiket, mielőtt arról 
döntenek, érdemes-e elindítani egy kétéves együttműködést. Ha lehet, a látogatás legyen 
kölcsönös, hogy minden partner megismerhesse a többiek helyi viszonyait, és találkozhasson az 
FP fontosabb tagjaival. 
 
Mindig vigyenek magukkal szervezetüket, FP-jüket és nemzeti partnereiket bemutató 
dokumentációt, azon a nyelven, amelyet a közös munka során használni szeretnének. Az első 
kapcsolatfelvétel és találkozás döntő jelentőségű. Érdemes jól felkészülni rá. 
 
4.4  Hány partnerre van szükség? 
 
Az FP-k nem térhetnek rá a nemzetközi munkaterv végrehajtására, amíg legalább egy nemzetközi 
partnerrel nincs jóváhagyott megállapodásuk. Még jobb, ha legalább két nemzetközi partnerük van, 
így ha az egyik visszalép, a megállapodás akkor is érvényes marad és az EQUAL-
támogathatóságnak nem lesz akadálya.  
 
A partnerség végleges mérete a felvállalt közös munkától függ. A legtöbb nemzetközi 
partnerségnek három-négy tagja van. Néhány partnerség ennél jóval nagyobb – ezek 
természetesen nagyobb változatosságot és többféle képességet tudnak felmutatni, mint a 
kisebbek. Ám a nagy partnerségek könnyen szétzilálódhatnak, irányításuk bonyolult, működtetésük 
költséges lehet. A legfontosabb szempont a partnerség minősége és fenntarthatósága, bármilyen is 
legyen mérete, teljesítménye és annak hatása a foglalkoztatáspolitika alakulására.  
 
Néhány FP egyszerre több nemzetközi együttműködésben is részt vesz. Ez azonban kivételes 
eset, és csak azoknak ajánlható, akiknek megvan ehhez a kellő tapasztalatuk és képesek 
egyszerre több nemzetközi folyamattal megbirkózni. Lásd a 6.1 fejezet iránymutatásait. 
 
Példa egy kisméretű partnerségre       (TCA 998 SARA)  
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Egy osztrák és egy spanyol FP dolgozik együtt a férfiak és nők foglalkozási szegregációjának 
csökkentésén. A két FP munkaprogramjában hasonló érdeklődési kör és hasonló tevékenységek 
szerepelnek, így nemzetközi együttműködésükre vonatkozó munkaprogramjukról könnyen meg 



tudtak állapodni. A nemzeti és a nemzetközi szinten kifejtett tevékenységeik annyira 
összekapcsolódnak, hogy a nemzetközi partnerek egymás FP-üléseit is látogatják. Amikor az FP-k 
ellátogatnak egymáshoz, a nemzetközi partnerség kis méretéből adódóan olyan összejövetelek 
megrendezésére is alkalom nyílik, ahol a nemzeti szinten hasonló szerepet betöltő partnerek 
találkozhatnak másik országbeli megfelelőikkel. Például mindkét FP együttműködik 
szakszervezetekkel, közigazgatási szervekkel és üzletasszonyok érdekeit képviselő 
szervezetekkel. Minden látogatást a különböző partnertípusok különböző érdeklődési körei szerint 
építenek fel, így a tapasztalatok megosztása valódi hozzáadott értéket jelent, és megveti a program 
nemzetközi részének közös alapjait. 
 
 
Példa egy kisméretű partnerségre (TCA 2802 UTRECHT AND SWEDEN TOGETHER) 
 
Ennek a TCA-nak csak két tagja van – egy Svédországból és egy Hollandiából. Mindkét FP az 
etnikai kisebbségek integrációján munkálkodik. Társulásuk sikerét annak tulajdonítják, hogy 
mindketten jól szervezettek és sok tagot számlálnak. Összetételük nagyon hasonló – mindkettejük 
partnerei között vannak bankok, ingatlankezelő társaságok, önkormányzatok és kereskedelmi 
központok. Nemzetközi partnerségük tagjai rengeteg féle módon kapcsolódnak egymáshoz. 
 
 
Példa egy nagyméretű partnerségre     (ECCO TCA 397)  

 
Az ECCO-nak (Európai Közösségi Kooperációs Megfigyelőközpont) hat tagja van 
Franciaországból, Olaszországból, Spanyolországból, Svédországból és Nagy-Britanniából, 
valamint van egy romániai társult partnere is. A nemzetközi partnerség egy európai non-profit céget 
hozott létre (ECCO), melynek minden partnerországból egy-egy igazgatója van. Egy szakértői 
projekttámogató rendszert működtetnek (a TimeBank használatával), melynek lényege, hogy 
minden egyes résztvevő évente 15 napot szán a hálózat többi tagjának támogatására. Új uniós 
minősítést vezetnek be – ECCE (Európai Közösségi Vállalati Tanúsítvány), és hat helyes gyakorlat 
modellt fognak megjelentetni, valamint a politikai döntéshozóknak szóló ajánlásokat a szociális 
gazdaság támogatásáról.  
 
 
 
4.5  A nemzetközi együttműködésért felelős munkatársak 
 
A különböző tagállamok partnerségei közötti együttműködés sikere alapvetően annak vezetésén 
múlik. Bármilyen legyen is a nemzetközi partnerség felépítése, érdemes minden FP-nek kinevezni 
egy, a nemzetközi együttműködésért felelős munkatársat (aki nem azonos az ETCIM-titkárral, lásd 
6. fejezet) Ezek a munkatársak azután az FP-jüktől kapott megbízás alapján:  
 

• beazonosíthatják a potenciális nemzetközi partnereket és javasolhatják azok kiválasztását; 
 

• tárgyalhatnak a Nemzetközi Együttműködési Megállapodásról (TCA); 
 

• kidolgozhatják a nemzetközi együttműködésre vonatkozó munkatervet és irányíthatják 
annak megvalósítását; 

 

• megszervezhetik a nemzetközi tevékenységek felügyeletét és értékelését; 
 

• megszervezhetik és levezethetik azokat a találkozókat és rendezvényeket, amelyeknek a 
megállapodás értelmében az ő FP-jük ad otthont; 

 

• gondoskodhatnak arról, hogy az FP tagjai az együttműködést érintő összes kérdésben 
tájékozottak legyenek. 

 
 

A nemzetközi együttműködésért felelős munkatárs sikeres beépítése a partnerségbe 
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• A nemzetközi együttműködésért felelős munkatárs álljon minden partnerrel megfelelő 
összeköttetésben. 



• Ha lehet, ne csak jó szakember legyen, hanem hosszú távon is lehessen számítani rá, mivel így 
lehet a stabilitást és a folytonosságot a leginkább garantálni. 

 

Milyen ismeretei, képességei, tapasztalatai legyenek a nemzetközi együttműködésért felelős 
munkatársnak  

• Rendelkezzen valamennyi előzetes tapasztalattal a nemzetközi együttműködések területén. 
• Ismerje azt az EQUAL témát, amelyben az FP és nemzetközi partnereik tevékenykednek. 
• Ismerje jól az összes résztvevő partner nemzeti munkaterveit és célkitűzéseit. 
• Legyenek jó kommunikációs készségei és legyen jártas a partnerség választott munkanyelvében. 
• Legyen fogékony a kulturális különbségekre, különösen azokra, amelyek a partnerség országai 

között léteznek. 
• Rendelkezzen jó tárgyalókészséggel. 
• Legyenek szervező és vezetői készségei. 
• Legyen elkötelezett a nemzetközi munka iránt. 

 
A nemzetközi együttműködésért felelős munkatársak akkor igazán sikeresek, amikor az FP-jük 
munkájából és értékeiből fakadó tapasztalataikat viszik át a nemzetközi partnerségbe. De erre csak 
akkor képesek, ha teljes odaadással vesznek részt saját FP-jük munkájában.  
 
 
4.6  Felkészülés a partnerségre 
 
Amikor az egyes FP-k kinevezték a nemzetközi együttműködésért felelős munkatársat, világosan 
meg kell határozniuk, hogyan osztják fel nemzetközi együttműködésükben a feladatokat és 
felelősségeket. Ez különösen a nemzetközi szinten végzett tevékenységek esetében fontos, mivel 
általában minden FP döntéshozatali rendszere meglehetősen eltérő, és gyakran igen bonyolult. Ha 
a nemzetközi partnerség döntéshozatali rendszere nincs világosan lefektetve, lehet, hogy még 
azok sem értik meg pontosan, akik közvetlenül részt vesznek annak munkájában. A nemzetközi 
együttműködés munkatervében ezt is világosan ki kell fejteni. 
 
Az előkészítő szakasz (korábbi nevén 1. akció) kellő időt hagy arra, hogy a nemzetközi 
partnerségek megtervezzék munkájukat és megállapodásra jussanak. Maga a tervezés időbe telik. 
És mivel a tagállamok különböző eljárással választják ki FP-iket, lehet, hogy csúszás következik be 
az előkészületek elfogadott és összehangolt menetrendjében.  
 
 

 
Nemzetközi Együttműködési Megállapodás (TCA) – mit kell ellenőrizni? 

 
• Az FP-megállapodások és TCA-k leadási határideje, minden egyes partnerre vonatkozóan. 

Ezt az információt már az elején meg kell osztani a többiekkel. 
• Szükség van-e fordításra? 
• Szükség van-e egy kinyomtatott és aláírt példányra? 
 

 
 
4.7  Előzetes találkozók  
 
A partnerek pontosabb megismerését szolgáló előzetes találkozók nagyon fontosak. Csak a 
személyes, lehetőség szerint informális keretek között létrejövő találkozók alapján lehet a 
potenciális partnerekről megalapozott véleményt alkotni. Ez mindkét félnek megadja a lehetőséget, 
hogy még idejében visszakozzon, ha úgy érzi, a partnerség nem lesz működőképes. Öt fontos 
dolgot kell kideríteni: 
 

1. Megfelelnek-e céljaik és stratégiáik az Önök céljainak és stratégiáinak, vagy hozzátesznek-
e azokhoz valami érdemlegeset?  
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2. Összhangban vannak-e értékeik, valamint a megkülönböztetés és a kirekesztés elleni 
küzdelemhez való hozzáállásuk?  



 
3. Valóban létre akarnak hozni az Önök FP-jével egy aktív és együttműködésen alapuló 

nemzetközi partnerséget? 
 

4. Nem követelmény, hogy legyenek előzetes tapasztalataik, de ha potenciális partnerük már 
vett részt korábban nemzetközi munkában, sikeres volt-e a tevékenysége? Ha problémák 
merültek fel, megoldották-e azokat?   

 
5. Kijelöltek-e munkanyelvet a kommunikációhoz és a további együttműködéshez?  

 
Csak akkor érdemes vállalni a potenciális partnerek első hivatalos találkozójának megrendezésével 
járó gondot és költségeket, ha a fenti kérdésekre kielégítő válaszokat tudnak adni.  
 
Az első hivatalos találkozó napirendjének összeállítása 
 
Az első találkozó általában éppen annyira produktív, mint az azt megelőző előkészületek.  
 

• Ha lehet, már két héttel a találkozó előtt el kell juttatni a résztvevőkhöz a jóváhagyott 
napirendet. 

 
• Minden résztvevőnek vennie kell a fáradtságot és el kell olvasnia, meg kell értenie a többi 

FP, vagy a találkozón megjelenő FP-k rövid leírását.  
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 Példa az első nemzetközi 
együttműködési találkozó 

napirendtervezetére  

Tippek és ötletek  

Bemutatkozások Minden résztvevő bemutatkozik (betöltött állás, 
feladata az FP-ben, szakmai hátterének 
összefoglalása).  

Ennek hosszát személyenként 2 
percben szabják meg. Szóljanak 
előre a résztvevőknek, hogy ennyi 
idő áll majd rendelkezésükre. Ha a 
találkozó későbbi szakaszában új 
résztvevők érkeznének, vagy ha 
meglátogatnak valakit, a 
bemutatkozást meg kell ismételni. 
Soha ne hagyják, hogy partnereik 
úgy vegyenek részt egy találkozón, 
hogy Önök előzőleg be ne mutatták 
volna őket egymásnak.  

Az FP-k 
bemutatása  
 
 
 
 
 
 

Minden FP-nek be kell mutatkoznia: 
 

• Célkitűzéseik 
• Alakulásuk (hogyan és miért alakultak?) 
• Tagságuk és felépítésük  
• Munkamódszerük és munkatervük (a 

költségvetésüket is beleértve) 
• Termékeik és teljesítéseik (ezek 

ütemezését is beleértve) 
• Nemzetközi szinten megvalósítandó 

célkitűzéseik és a tervezett nemzetközi 
tevékenységekkel kapcsolatos ötleteik  

 
Ez az első szakasz, amely gyakran 
a találkozóra szánt idő több mint a 
felét kitölti, elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a partnerek felmérhessék, 
képesek lesznek-e együtt dolgozni 
(megvan-e a bizalom, bizonyosak-e 
a másik megbízhatóságában, 
mennyire kötelezték el magukat, 
képesek-e kommunikálni és 
színvonalas interperszonális 
kapcsolatokat kiépíteni).  
 

A házigazda FP 
tagjainak 
meglátogatása 
vagy 
tevékenységeik 
megtekintése  

A látogatások legyenek rövidek és szigorúan 
kövessék az alábbi napirendet:  

• bemutatkozások,  
• a tevékenység bemutatása, 
• kérdések,  
• megbeszélés. 

Akkor érdekes, ha az 
együttműködés szempontjából 
mérvadó partnereket vagy 
tevékenységeket lehet bemutatni. 

A nemzetközi 
megállapodás 

Ebben a szakaszban kell felvetni:  
 

Lehet, hogy ezt és az utolsó 
szakaszt össze kell vonniuk. Ha így 



alapjainak 
megbeszélése  
 
 

• a munkatervre vonatkozó javaslatokat, 
• a szerepekkel és felelősségekkel 

kapcsolatos indítványokat; 
• valamint tisztázni kell, milyen pénzügyi 

és humánerőforrásokat terveznek 
partnereik a nemzetközi partnerségbe 
bevonni. 

 

alakul, hagyjanak időt mindkét 
részre (legalább három órát). 
Ideális esetben tartsanak a két ülés 
között szünetet (egyenek valamit 
vagy folytassák másnap), hogy 
mindenkinek legyen ideje 
összeszedni a gondolatait.  

Megállapodás a 
következő 
lépésekről 

• Mikor hozzák meg a döntéseket a 
nemzetközi együttműködésről? (Minden 
partner magyarázza el, milyen eljárást 
kell lefolytatnia.)  

• Mi történik a további nemzetközi 
partnerek toborzásával kapcsolatban? 
Hogy fognak a jelenlegi partnerek arról 
megállapodni, hogy meghívnak-e 
másokat vagy sem?  

• Ki fogja megszövegezni a TCA-t, és 
hogyan fogják annak végső változatát 
és a költségvetést elfogadni?  

• Milyen intézkedésekre és közlésekre 
lesz szükség, amikor a TCA-t 
jóváhagyják és megkezdődik a munka?  

• Milyen nyelveket fognak használni és ki 
viseli az esetleges tolmácsolási és 
fordítási költségeket?  

• Mikor kerül sor a következő 
találkozóra?  

 

A találkozó ezen részének 
lefolytatásához valószínűleg 
legalább két órára lesz szükség. 
Gondoskodjanak róla, hogy az 
utolsó két óra fennmaradjon e célra. 
Különben majdnem biztos, hogy a 
szükséges döntések és ismeretek 
nélkül térnek haza.  

 
 
Ki legyen jelen az első találkozón? 
Úgy lehet a legjobb eredményeket elérni, ha minden egyes delegáció tagjai között szerepelnek: 
 

• az FP-jük szakmai, pénzügyi, kereskedelmi és jogi összetevőiben járatos személyek; 
• az FP-ben résztvevő partnerek kötelezettségvállalásra felhatalmazott képviselői; 
• az FP-k vezetői és a nemzetközi együttműködésért felelős munkatársai (ha már kinevezték 

őket). 
 
4.8  Társult partnerek – kivételek a szabály alól 
 
Minden Nemzetközi Együttműködési Megállapodásban (TCA) legalább két, különböző tagállambeli 
EQUAL finanszírozású FP-nek kell részt vennie. Lehetőség van azonban további társult partnerek 
bevonására is.  
 

A társult partner lehet:  
 

• a 25 tagállam valamelyikében működő olyan szervezet, amelyet nem az EQUAL 
finanszíroz (például Lettországnak nincsen cégalapítással kapcsolatos projektje, de egy lett 
üzletalapítással foglalkozó szervezet társult partnerként részt vehet olyan TCA-ban, 
amelyben szerepel még legalább két EQUAL-finanszírozású FP);  

 

• egy olyan országban működő szervezet, amely nincs a 25 tagállam között; ez lehet az 
egyik csatlakozásra váró ország, vagy a TACIS-, a MEDA- illetve a CARDS-program 
keretében támogatott országok valamelyike. Ezek közül néhányan elő is irányoztak 
forrásokat az EQUAL-lal való nemzetközi együttműködésre, vagy saját anyagi 
eszközeikből, vagy az uniós alapok éves ütemezéséből. 
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Kérjük ne feledjék, hogy ESZA-finanszírozást nem lehet az Európai Unió határain kívül elkölteni, és 
ez alól csak a jóváhagyott TCA-k munkatervében szereplő partner vagy tevékenység 
kommunikációs, utazási vagy tartózkodási költségei jelentenek kivételt. 
 
Példa egy társult partner bevonására az első körben    (TCA 41 FACETS)  
A partnerség munkájában Ausztriában, Dániában, Németországban, Olaszországban, Nagy-
Britanniában működő partnerek vesznek részt, valamint szerepel benne két portugáliai partner is. 
2003 elején csatlakozott a partnerséghez a (Phare-finanszírozású) magyarországi Autonómia 
Alapítvány. A FACETS célja az volt, hogy mind Észak-, mind Dél-Európában legyenek 
társképviselőik, hogy kicserélhessék a különböző társadalmi, politikai, és kulturális távlatokból 
származó információikat. Az Autonómia Alapítványnak a roma közösség körében szerzett 
tapasztalatai kelet-európai információkkal és szakértelemmel gazdagították a partnerséget, amely 
így a kirekesztés elleni küzdelem valóban átfogó európai megközelítését dolgozhatta ki.  
 
Ha rájönnek, hogy egy társult partnerrel megvalósuló nemzetközi együttműködés valami fontosat 
adhatna hozzá munkájukhoz, akkor a következőket kell tenniük: 
 

• irányító hatóságuknál vagy szakmai segítségnyújtó szervezetüknél nézzenek utána az erre 
vonatkozó esetleges nemzeti előírásoknak vagy megkötéseknek; 

 

• bizonyosodjanak meg arról, hogy világosan beazonosították-e, milyen potenciális 
értéknövelt haszon származhat e szélesebb együttműködésből;  

 

• a TCA „A társult partner hozzáadott értéke és pénzügyi életképessége” pontja alatt 
tüntessék fel a társult partnerükre vonatkozó információkat. Irányító hatóságuknak be kell 
tudnia azonosítani partnerüket, ezért győződjenek meg arról, hogy meg tudják-e adni a 
szervezet pontos nevét, elérhetőségeit, jogállását, teljes címét és feladatait; 

 

• győződjenek meg arról is, hogy jövőbeli társult partnerük képes-e állni a nemzetközi 
együttműködésből fakadó összes költséget. 
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Megjegyzés: a társult partnerekre vonatkozó információkat a TCA erre vonatkozó, „A társult partner 
hozzáadott értéke és pénzügyi életképessége” című részében kell feltüntetni. Fontos, hogy részletesen 

adják meg és az ETCIM-be is vigyék be társult partnereik nevét, szervezetük típusát, jogállását, teljes címét és 
célkitűzéseit. Amennyiben ezeket az adatokat nem sikerül ebben a szakaszban megtudni, beszerzésük 

később igencsak nehéznek bizonyulhat. A társult partnereket egyértelmű módon jelölni kell a TCA-ban, és ki 
kell kérni véleményüket annak tartalmáról.  



Előkészületek és tárgyalások 
 

5 
Első lépések a nemzetközi megállapodás 

megkötése felé 
 

„A tagállamok partnerségei közötti együttműködés a kapcsolatokról szól.”  
 
5.1 Koherens nemzetközi munkaterv  
 
Nemzetközi partnerségüknek négy, az összes együttműködő partner által elfogadott pillérre kell 
épülnie: 
 

• minden résztvevő számára legyen világos, hogy a munka megtervezésében és 
kivitelezésében az összes partner aktívan részt fog venni; 

 

• egyet kell érteniük abban, hogy a nemzetközi együttműködés mindenekelőtt egy tanulási 
folyamat; 

 

• meg kell állapodniuk abban, hogyan fogják ügyeiket partnerségként intézni; 
 

• világosan és kölcsönösen meg kell érteniük, mennyiben képezi a nemzetközi 
együttműködés fejlesztési partnerségük céljainak és módszereinek szerves részét, és 
hogyan segítik nemzetközi szinten megvalósuló eredményeik saját célkitűzéseik 
teljesítését.  

 
Ezeket a pilléreket meg lehet támogatni egy hatékony tervezési eszközzel. Hasznos példája ennek 
a logikai keretmátrix, melynek EQUAL-ra alkalmazott formátuma alább látható. Részletes leírása a 
partnerségekről szóló külön eszköztárban, az EQUAL weboldalán olvasható. 
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A rendszer a következő módszeren alapul: a táblázatot felülről lefelé, a bal felső saroktól a jobb 
alsó sarokig haladva kell kitölteni, így rajzolódnak ki sorban a tevékenységek. A tervezett 
tevékenységek alkalmasságának és megvalósíthatóságának ellenőrzéséhez az ellenkező irányban 
haladva vizsgálják meg a lépések közötti kapcsolatokat. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm?lang_id=5&FILE=listdoc.cfm&NAV_ID_MENU=10038&OVERRIDE_DEBUG_MODE=NO_DEBUG


Error! 
 
 

A tagállamok partnerségei közötti együttműködés azt jelenti, hogy minden FP nemzetközi 
környezetben teszi próbára ötleteit és munkáját, és kötelezi magát, hogy megosztja másokkal, amit 
sikereiből és kudarcaiból tanul. Ez csak abban az esetben működik, ha a nemzetközi szinten 
megvalósítandó tevékenységeket úgy sikerül megtervezni, hogy azok olyan szorosan 
kapcsolódjanak az FP fő céljaihoz és módszereihez, hogy annak szerves részét képezzék. Ebből 
következően a nemzeti szinten végzett legfontosabb tevékenységek vezetőinek kell az FP 
nemzetközi együttműködésben végzett munkáját is irányítaniuk, ha megvan hozzá a szükséges 
szakértelmük. Nagyon fontos, hogy kinevezzenek egy, a nemzetközi együttműködésért felelős 
munkatársat, mivel a koordináció sok időt és erőfeszítést igényel. Ennek a személynek 
valószínűleg szüksége lesz segítségre.  
 
Nemzetközi Együttműködési Megállapodás (TCA) 
 
A Nemzetközi Együttműködési Megállapodás (TCA), amelyet az előkészítő szakasz (korábbi nevén 
1. akció) végén minden FP-nek alá kell írnia, négy célt szolgál:  
 

• kötelezi az FP-ket, hogy nemzetközi partereikkel együttműködjenek a mindnyájukat érintő 
területeken, osszák meg forrásaikat és szakértelmüket, majd tegyék közzé és használják 
fel a mindnyájuk számára érdekes eredményeket; 

 
• meghatározza közös stratégiájukat és azt, hogy milyen tevékenységekbe kezdenek 

közösen, megbecsüli és felosztja köztük a költségeket; 
• meghatározza közös stratégiájukat és azt, hogy milyen tevékenységekbe kezdenek 

közösen, megbecsüli és felosztja köztük a költségeket; 
  

• alapot ad a partnerek között esetlegesen felmerülő problémák és konfliktusok 
megoldásához, adott esetben a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos kérdésekben is (ha 
vannak); 

• alapot ad a partnerek között esetlegesen felmerülő problémák és konfliktusok 
megoldásához, adott esetben a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos kérdésekben is (ha 
vannak); 

  
• ad egy szerződéses alapot, amelyre támaszkodva az irányító hatóságok a munkaterv 

megvalósítása során támogathatják tevékenységeiket. 
• ad egy szerződéses alapot, amelyre támaszkodva az irányító hatóságok a munkaterv 

megvalósítása során támogathatják tevékenységeiket. 
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Az FP által 
kibocsátott kézzel-
fogható termékek 

Eszközök Költségek 

Átfogó célok 

Eredmények 

Tevékenységek 

Intervenciós 
logika 

Az ellenőrzés 
forrásai 

Feltételek,  
kockázatok 

A partnerek 
közvetlen 
nyeresége 

Az eredmények 
eléréséhez végre-
hajtandó feladatok 

A nemzetközi munka 
hozzájárulása az 
EQUAL célokhoz 

Hogyan, meddig  
és kitől kell az infor-
mációkat begyűjteni

Hogyan lehet mérni 
az obj. tényezőket (pl. 
mennyiség, min., idő)

Hogyan lehet mérni 
az obj. tényezőket (pl. 
mennyiség, min., idő)

Hogyan lehet mérni 
az obj. tényezőket (pl. 
mennyiség, min., idő)

Hogyan, meddig  
és kitől kell az infor-
mációkat begyűjteni

Hogyan, meddig  
és kitől kell az infor-
mációkat begyűjteni

Objektíven 
mérhető mutatók

A kezdés előtt teljesítendő 
feltételek Előfeltételek 

Ha a tevékenységek megvalósulnak, 
milyen feltételeknek kell teljesülni  
az eredmények kibocsátásához? 

Ha az eredményeket elérték, milyen 
feltételeknek kell teljesülniük a célok 

kibocsátásához?

Ha elérik a célt, milyen feltételeknek 
kell teljesülni a célkitűzés 

megvalósulásához?

A nemzetközi 
partnerség célja 



Példa: egy szoros együttműködésre épülő nemzetközi partnerség  (TCA 2563 PROMOTERR) 
Ez a TCA a mezőgazdasági kisvállalkozások támogatásának újfajta módozatait keresi. 
Terveztek egy olyan internetes portált és weboldalt, amely a spanyol és olasz termelők közötti 
adásvételt elősegítő online szolgáltatásokat kínál. Nemzetközi partnerségük sikerét a 
következőknek tulajdonítják: 
 
• szoros kapcsolat van a partnerek belföldi és nemzetközi tevékenységei között; 
• hasonló szociális és gazdasági ágazatokban dolgoznak; 
• a kulcsfontosságú helyi szereplők, a nem EQUAL-partnereket is beleértve aktívan kiveszik 

részüket a munkából; 
• ad hoc értékelő csoport gondoskodik a tevékenységek és a végfelhasználók elvárásainak 

gondos figyelemmel kíséréséről. 
 

 
 
A nemzetközi együttműködés munkaterve akkor koherens, ha:  
 

• mindenki számára kiderül belőle az összes résztvevő FP szerepe és felelősségei, valamint 
részletesen meghatározza, hogyan működik a döntéshozatal, és hogyan szervezik és 
irányítják majd a munkát;  

 
• megveti egy olyan FP-k közötti kapcsolat alapjait, amely lehetővé teszi, hogy a 

változtatásokat és igazításokat könnyen és eredményesen lehessen megvitatni és 
megtárgyalni. 

 
Célkitűzések 
 
Ha már találkoztak lehetséges partnereikkel, akkor a közös célkitűzésekben is meg kellett már 
állapodniuk. Ezután meg kell vizsgálniuk, hogy megvalósíthatóak-e ezek a célok, majd egy tervre 
lesz szükségük a végrehajtáshoz. Előfordulhat, hogy kezdeti stádiumban lévő nemzetközi 
partnerségüknek több találkozóra is szüksége lesz. Ugyanakkor saját FP-jükön belül is meg kell 
vitatniuk a munkát. Az is lehet, hogy fejlesztési partnerségi megállapodásuk néhány pontját újra kell 
tárgyalniuk és módosítaniuk kell, hogy könnyebben konszenzusra juthassanak nemzetközi 
partnereikkel.  
 
 
Nemzetközi partnereikkel teljesen egyet kell érteniük munkaterveiknek egy koherens TCA-ba való 
beillesztésével kapcsolatos legfontosabb kérdésekben:  
 

• Milyen eredményeket terveznek, minden olyan terméket beleértve, amelyet esetleg együtt 
szándékoznak kifejleszteni? 

 
• Milyen stratégiával kívánják céljaikat megvalósítani? 

 
• Milyen fontosabb események és tevékenységek megvalósítását tervezik – milyen ezek 

típusa, nagyságrendje, területe? 
 
Tevékenységek és ütemezésük 
 

Ezután gondolkodhatnak a részletes közös munkaterven. De előbb készítsenek számvetést. 
Tegyék fel maguknak a kérdést: biztos, hogy a megállapodásban szereplő alapvetések szerint 
akarnak eljárni?   
 

• Nem vettek-e olyan irányt a megbeszélések, amelyre nem számítottak?  
 

• Nem csak azért egyeztek-e bele bizonyos dolgokba, mert nem akarták, hogy úgy tűnjön, 
csak Önök mondanak nemet?  

 

Ha igen, akkor tegyék szóvá. Minden kétségüket jelezzék idejében. Ha szükséges, vessék fel, 
hogy más nemzetközi partnerekkel is dolgozhatnak. Mindenki számára egyértelműen fogalmazzák 
meg a partnerséggel kapcsolatos céljaikat. 
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Soha ne kezdjenek olyan tevékenységbe, amelyben nem hisznek. Csak akkor fogjanak hozzá a 
nemzetközi együttműködés munkatervének kidolgozásához, ha mindennel teljesen elégedettek.  
 

Ne feledjék:  
 

• a kulturális különbségekből adódóan a partnerek sokszor egymástól eltérően terveznek és 
dolgoznak;  

 

• ez azt is jelentheti, hogy a nemzetközi együttműködés keretei között folytatott 
tevékenységek a vártnál több időt vehetnek igénybe; 

 

• határozzák meg világosan a felelősségeket minden egyes feladattal, tevékenységgel és 
eredménnyel kapcsolatban;  

 

• állapodjanak meg, milyen indikátorok alapján fogják az egyes eredményeket és termékeket 
ellenőrizni és értékelni. 

 
5.2  Szervezés és döntéshozatal  
 
A nemzetközi partnerségek sikerének egyik kulcsa a hatékony irányítás. A partnerségnek igazi 
csapattá kell válnia. Tagjainak magukénak kell érezniük a partnerség munkáját. Ám egy olyan 
csapatban, amelynek tagjai földrajzilag távol vannak egymástól és nyelvük, kultúrájuk igencsak 
különböző, sokszor nehéz az innovációval megbirkózni. 
 
Néha minden partner számára úgy tűnhet, hogy a szervezetében vagy FP-jében rá háruló 
felelősség vagy prioritások ütköznek nemzetközi tevékenységeivel. Félreértések, nehézségek 
adódhatnak a partnerek között. Ebből a bonyolult helyzetből csak az átlátható kommunikáció és a 
világos vezetői rendelkezések jelenthetnek kiutat. 
 
Nincs olyan szervezeti modell, amely az összes többinél alkalmasabb lenne nemzetközi 
partnerségek irányítására, de ez utóbbiak általában a két legelterjedtebb modell valamelyik 
változatát választják. 
 

• A konzorciális modell egyértelműen a legelterjedtebb: akkor tűnik a leghatékonyabbnak, 
amikor a partnerek a nemzetközi munkavégzés terén hasonló szintű tapasztalatokkal 
rendelkeznek, valamint hajlandóak és képesek a felelősségeket megosztani egymás 
között. 

 
Példa egy nemzetközi konzorciumra   (TCA 909 INCLUSION-POWER) 
 
Az Inclusion-Power nemzetközi együttműködési partnerség innovatív modelleket és módszereket 
dolgoz ki a hátrányos helyzetű személyek és közösségek kirekesztésének megszüntetésére: 
például az élethosszig tartó tanulás, a mentori rendszer, a haladásba való bekapcsolódás és a 
munkaerőpiaci integráció, a hatáskörmegosztás és a munkáltatókkal való együttműködés újfajta 
megközelítéseit. A partnerségben Dániából, Svédországból és Nagy-Britanniából vesznek részt 
partnerek. A TCA titkárságát a különböző FP-k rotációs rendszerben biztosítják, ami minden 
partnert a legteljesebb mértékben bevon a munkába. Minden partnernek megvan a saját szerepe, 
és megbízza hazai csapatának egy tagját a nemzetközi kommunikációval. A döntéshozatalt 
közösen oldják meg az egyes partnerek képviselőiből álló döntéshozó testületen keresztül. 
 

• Az ún. „kerékagy-küllő” modell esetében a partnerek azt a szervezetet kérik fel az 
irányításra, amelyik a legtöbb tapasztalattal rendelkezik az európai hálózatépítés terén. 

 
Példa a kerékagy-küllő modellre    (TCA 1044 TEMPORA) 
A Tempora a „kerékagy-küllő” modell szerint működik. Négy munkacsoportja van. Minden partner 
részt vesz minden egyes csoport munkájában, melynek az adott témában legjártasabb FP a 
vezetője. Célkitűzéseket teljesítenek, pontosan dolgoznak és eredményeket érnek el. 
 
1. munkacsoport: „A munkaszervezés új formái” 
2. munkacsoport: „Új helyi segélyszolgálatok az életminőség javítására”  
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3. munkacsoport: „A társadalmi idő megoszlása”  



4. munkacsoport: „Békítési forrásközpont megtervezése”. 
 

 
Mindkét modell esetén előfordul, hogy az együttműködés tagjai úgy intézik, időről időre más 
személy lássa el a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos koordinációs feladatokat. Ez a 
módszer kiváló abból a szempontból, hogy így mindenki kiveheti a részét a tanulásból és bővítheti 
a nemzetközi munkavégzés irányításában szerzett tapasztalatait, ugyanakkor a váltást elő kell 
készíteni és gondosan meg kell tervezni. Az új nemzetközi együttműködésért felelős munkatársak 
beiktatása körültekintő eljárást igényel.  
 
 
5.3  Kommunikáció 
 
A sikeres partnerség szempontjából döntő fontosságú a megfelelő kommunikáció. Ez pénzbe kerül, 
tehát a költségvetésben is meg kell jelennie.  
 
A legtöbb partnerség kommunikációjának alapját az e-mail adja: tökéletesen lehet rajta keresztül 
intézkedni, dokumentumokat küldeni. De egy jól működő partnerségnek képesnek kell lennie 
dokumentumai iktatására is, és ezeket az iratokat a tagok kérésére hozzáférhetővé kell tennie. Sok 
helyesen működő partnerség használ egy olyan – jelszóval védett – website-ot, ahol 
dokumentumait bármikor elérhető módon tárolni tudja. Ez csökkenti a költséges telefonhasználatot, 
és a partnerségen belül nagyfokú átláthatóságot biztosít. 
 
Fontos a terminológia következetes használata. Ha szakkifejezéseket akarnak használni, 
győződjenek meg arról, hogy mindenki érti őket. Ebben segít az EQUAL website-ján található 
szószedet. Jó ötlet saját partnerségük szójegyzékével is kiegészíteni, amelyben a leggyakrabban 
használt kifejezések szerepelhetnek. Minden olyan esetben, amikor egy, a szaknyelvben vagy 
szakzsargonban használatos új kifejezés felmerül, kérjék meg az összes partnerüket, hogy adják 
meg a kifejezést saját nyelvükön is.  
 
Példa egy „virtuális” internetes platform használatára   (TCA 270 LOFP) 
 
A LOFP egy olyan európai szakértői hálózatot épített ki, amely az etnikai kisebbségek 
munkaerőpiaci helyzetével foglalkozik. A német, spanyol és nagy-britanniai FP-k nemzetközi 
szemináriumokon és konferenciák keretében folytatnak tapasztalatcserét, valamint létrehoztak egy 
többnyelvű „virtuális” platformot, ahol kutatások, információs linkek, online tananyagok és egy 
negyedéves hírlevél található. 
 
 
 
Minden partnerség alapja, hogy a partnerek bizonyos dolgokon ugyanazt értsék és bízzanak 
egymásban. Mindkét feltétel megvalósulásához megfelelő információkezelő-rendszerre van 
szükség. Természetesen az információkezelés önmagában sem a jó megértést, sem a bizalmat 
nem garantálhatja. A partnerségeknek feltétlenül időt kell szakítaniuk kellő számú személyes 
megbeszélésre és találkozóra is.  
 
 
 
 
A munkanyelv kiválasztása – három lehetőség 
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Nyelvek száma Következmények Előnyök Hátrányok 
Egyetlen munkanyelv 
kiválasztása 

Viszonylag alacsony 
költségek 
A közös 
dokumentumokat 
szerzőik fordítják le, 
de szükség lehet arra, 
hogy a fordításokat 

Egyszerűség 
 
Nagyszerű a közös 
nyelvet anyanyelvként 
beszélő partnereknek 

Korlátozhatja azok 
hozzájárulását, 
akiknek a közös 
nyelv nem 
anyanyelve  



anyanyelvi beszélő 
átfogalmazza.  
 

Két vagy több 
munkanyelv 
kiválasztása és 
tolmácsolás, fordítás 
biztosítása  

Magas költségekkel 
jár és igencsak 
időigényes. 
 

Mindenki aktívabban 
részt tud venni a 
munkában. 

Ha nincs pénz 
szinkrontolmácsolás 
igénybevételére, a 
konszekutív 
tolmácsolás 
legalább 
kétszeresére nyújtja 
a találkozót  

Két vagy több 
munkanyelv 
kiválasztása annak 
kikötésével, hogy a 
partnerség 
munkájának 
legfontosabb részét 
olyan személyek 
végezzék, akik 
ismerik e nyelveket   

Alacsonyabb 
költségekkel jár, de 
nehezen 
megszervezhető, 
hacsak a partnerek 
nem rendelkeznek 
eleve megfelelő 
nyelvtudású 
munkatársakkal. Kis 
nemzetközi 
partnerségek 
alakulásának kedvez.  

Nagyon szakszerű 
munkamódszer, 
amennyiben 
megvalósítható. 
Felgyorsíthatja a 
munkamegbeszéléseket 
és a saját 
anyanyelvükön 
megszólaló résztvevők 
hatékonyan tudják 
javítani az 
együttműködés 
minőségét. 

Nincs. 

 
 
5.4  Kulturális különbségek 
 
A sokféleség és a kulturális különbségek ösztönzőleg hatnak a sikeres nemzetközi 
együttműködésre. De a kulturális különbségek – ha a partnerek nem értik meg és nem kezelik 
megfelelően –, meg is oszthatják a partnerséget. 
 
Példa szójegyzék összeállítására   (TCA 635 SOCIAL ENTERPRISE EUROPE) 
 
Egy olasz-brit nemzetközi partnerség egy többnyelvű szójegyzéket állított össze. A szójegyzék 
tartalmazza a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos legfontosabb kifejezéseket, és 
részletesebben elemzi a szociális vállalatokban és a szociális gazdasági szektorban használt 
szókincset. A különböző kifejezések magyarázatán kívül azok megfelelője is szerepel a TCA 
különböző munkanyelvein. 
 
 
A kultúrát nem csak a nyelv határozza meg, bár a partnerek között ez az első és legnyilvánvalóbb 
különbség. Amikor a partnerség elkezdi a közös munkát, a résztvevő országok kultúrája közötti 
hatalmas eltérések sokszor fontosabbnak bizonyulnak a nyelvi különbségeknél. Ilyen különbségek 
mutatkozhatnak az alábbi területeken:  
 

• magatartás és viselkedésmódok,  
 

• üzleti- és munkakultúra,  
 

• jogszabályalkotás és igazgatási szabályok,  
 

• társadalmi és gazdasági struktúrák és a mögöttük rejlő feltételezések,  
 

• és (gyakran ez a legfontosabb és a partnereket leginkább megosztó különbség) az időről 
és a pontosságról alkotott képzetek.  
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Sokszor a legfontosabb kulturális információcserék a találkozókon kívül történnek. A partnerek 
nagyon sok mindent megtudnak egymásról, amikor együtt esznek-isznak. És ugyanilyen gyakran 
előfordul, hogy a nap végén, a terített asztal mellett hozzák meg a legnagyobb horderejű 
döntéseket. 



Előkészületek és tárgyalások  
 

6 
Utolsó simítások a Nemzetközi 

Együttműködési Megállapodáson (TCA) 
 
„Van egy mondás, amely szerint sült galambra várni nem érdemes. Vagyis a TCA minősége 

nagymértékben függ attól, hogy mit tesznek hozzá az egyes partnerek.” 
 

 
6.1  Felkészülés a Nemzetközi Együttműködési Megállapodás (TCA) 
megkötésére  
 
Az FP-k úgy léphetnek át az előkészítő szakaszból a projekt végrehajtásának szakaszába, hogy 
irányító hatóságukhoz benyújtják fejlesztési parterségük megállapodását, valamint Nemzetközi 
Együttműködési Megállapodásukat (TCA). Ez rögtön megtörténhet, amint a fenti dokumentumokat 
az érintett FP-k véglegesítik. Ebben a részben a TCA-ra koncentrálunk, mivel ez a megállapodás 
kapcsolódik konkrétan a nemzetközi együttműködéshez.  
 

Mi a TCA szerepe? 
 

• Megerősíti és kiegészíti a fejlesztési partnerség elkötelezettségét a nemzetközi munkavégzés 
iránt, így egyértelmű és építő kötelezettségvállalást jelent. 

• Átfogó képet ad a nemzetközi partnerségről és kitűzött céljairól. 

- Lehetővé teszi, hogy minden partner a kezdetektől fogva megértse és a közösen elfogadott 
módon értelmezze a nemzetközi partnerséget, tevékenységeit és eredményeit. 

- Kiegészíti és hozzáadott értékkel gazdagítja a fejlesztési partnerség megállapodását(DPA). E 
két dokumentum alapjaiban kapcsolódik össze, és egy olyan struktúrát kínál, amely hathatós 
segítséget jelenthet a projekt eredményeinek esetleges elterjesztésekor és a szakpolitikába 
történő beépítésekor. 

- A végrehajtási és a tapasztalatátadási szakasz (korábbi nevén 1. és 2. akció) egyik 
„mérföldköve”.  

- Az előkészítő szakaszban (korábbi nevén 1. akció) rendszerezett alapot nyújt a nemzetközi 
munka megtervezéséhez, majd a projektvégrehajtás szakaszában (korábbi nevén 2. akció) a 
nemzetközi munka irányításához, felügyeletéhez és értékeléséhez. 

- Az egész Európai Unióban közös kereteket kínál a nemzetközi munkához. 

 
 
Ezzel véget ért egy folyamat, amelybe a következők tartoztak: 
 

• egy vagy több megfelelő nemzetközi partner felkutatása; 
 

• a világos célkitűzéseket és a várható eredményeket tartalmazó közös munkaterv, a 
munkamódszerek és kapcsolódó tevékenységek, a költségvetés, valamint a koordinációra, 
feladat- és felelősségmegosztásra vonatkozó megállapodások megvitatása és 
megtárgyalása; 

 
• a munkaterv végrehajtására alkalmas vezetési struktúra elfogadása;  
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• a partnerség ügyeit kezelő, nemzetközi együttműködésért felelős munkatársak kinevezése; 



 
• az EQUAL Nemzetközi Együttműködési Internet Modulba (ETCIM) angol vagy francia 

nyelven eljuttatandó anyagok elküldéséért és frissítéséért felelős munkatársak (az ún. 
ETCIM-titkárok) kijelölése (az ETCIM-ről részletesebb leírás az útmutató további részében 
olvasható). 

 
Végül pedig: 
 

• minden FP-nek utána kellett már néznie irányító hatóságánál, hogy mikor van a TCA 
benyújtási határideje és milyen nyelven vagy nyelveken lehet megírni; 

 

• a partnerek a nemzetközi együttműködésre vonatkozó munkaprogrammal kapcsolatban 
felmerült minden kétséget tisztáztak már konzultációkon, és meggyőződtek arról, hogy FP-
jük alapvető érdekei megjelennek benne; 

 

• A TCA végleges változatához az összes FP vezetősége megadta hozzájárulását. 
 
Fontos mérföldkőhöz érkeznek, amikor a partnerek hivatalosan elfogadják a TCA-t. Önök és 
partnereik az esemény fontosságát egy workshop, egy sajtótájékoztató, egy hivatalos fogadás 
rendezésével, vagy a résztvevő FP-k elnökeinek nyilvános kerekasztal-beszélgetésével emelhetik 
ki; a felhatalmazott képviselők nyilvánosan is aláírhatják a TCA-t, illetve választhatják a fenti ötletek 
bármilyen kombinációját. Jó alkalom ez arra, hogy a politikai döntéshozók és az egyéb 
szakemberek figyelmét felhívják FP-jük terveire és remélt eredményeire. 
 
 

Mit tartalmaz a TCA?  
 
1.  A nemzetközi együttműködési partnerség elnevezése  
 
2. Létrehozásának okai és céljai 
- Közös érdekek / módszertan / a projekt kiindulópontjául szolgáló probléma  
- Korábbi hasonló témájú projektekből leszűrt tanulságok  
- Az együttműködő FP-k közös célkitűzései  
- A várható (közös/egymást kiegészítő) termékek /eredmények / teljesítések 
- Az egyes FP-k stratégiáját és tervezett eredményeit érintő hozzáadott érték 
- A társult partnerek (ha vannak) hozzáadott értéke és pénzügyi életképessége 
 
3.  Munkaprogram és munkamódszerek 
- A tervezett nemzetközi tevékenységek 
- Az információ, az eredmények és a munkaeszközök megosztásának módszertana 
- A meghatározó dátumok, eredmények és események ütemterve  
 
4.  Szervezeti felépítés és döntéshozatal 
- Az egyes FP-k hozzájárulása és felelőssége  
- Az együttműködés koordinálásával kapcsolatos szerepek és feladatok  
- A döntéshozatalra vonatkozó megállapodások 
- Munkanyelv(ek)  
 
5.  Az együttműködés felügyeletére és értékelésére szolgáló eljárások  
- A nemzetközi munkából származó tapasztalatokat és eredményeket felügyelő és értékelő 
mechanizmusok  
- A munkaterv, a munkamódszerek és a szervezeti felépítés frissítésének mechanizmusai 
 
6.  Pénzügyi rendelkezések 
- A költségvetés lebontása minden egyes tevékenységre költségtípus szerint (egyéni vagy közös), 
a tevékenység típusa szerint, a finanszírozás forrása szerint  
- A költségmegosztásra, a pénzügyi ellenőrzésre és a kettős finanszírozás elkerülésére irányuló 
intézkedések  
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Egy TCA akkor értékes igazán, ha valóban gyakorlatias módon állítják össze, és arra használják, 
hogy segítségével: 

• a viták a fontos kérdésekre irányuljanak és az együttműködés világos alapokon nyugodjon; 
• megállapodás szülessen a nemzetközi munka részleteiről; 
• könnyebb legyen a nemzetközi munka mindennapos irányítása; 
• nyomon lehessen követni az előrejutást, az eredményeket és teljesítményeket; 
• hirdessék és tudatosítsák az emberekben a nemzetközi munka fontosságát; 
• a célcsoportokat és egyéb érdekelteket új képességekkel ruházzák fel. 

 
Néhány FP több TCA-nak is tagja. Ezzel nincs is semmi baj. Kivételes esetekben ez az egyetlen 
módja annak, hogy a nagy és összetett partnerségek olyan partnereket találjanak, amelyek 
munkájuk minden fontos aspektusának megfelelnek. Például egy nagy, a foglalkoztathatóság 
területén tevékenykedő partnerség beléphet egyrészt egy volt bűnelkövetőket segítő TCA-ba, 
másrészt egy másikba, amely a szellemi és testi fogyatékkal élők foglalkoztatásának kérdésére 
szakosodott. Az ilyen FP-knek minden egyes nemzetközi partnerrel külön végig kell menniük a TCA 
megkötésének folyamatán.  
 
 
Példa: egy FP – két TCA     (TCAs 127 és 101 ECINE és UPAE) 
 
A nagy-britanniai Working Broadband FP két nemzetközi partnerségnek, az ECINE-nek és az 
UPAE-nak is tagja. Az ECINE kicsi, cselekvésközpontú partnerség, míg a másik, az UPAE holland, 
olasz, spanyol, portugál tagokból és három másik nagy-britanniai FP-tagból áll. Közös 
tevékenységük a kulturális és kreatív iparágakat, valamint az e-üzletágat érinti. A két TCA 
összeállítása rengeteg erőfeszítést igényelt, egyértelmű irányítást és a szerepek és felelősségek 
pontos tisztázását. Különösen lényeges volt, hogy kiszűrjék az „egymást átfedő” tevékenységeket, 
és hogy a speciális termékeket vagy hasznot termelő tevékenységekre összpontosítsanak. Az FP 
szervezett egy összejövetelt, amelynek keretei között mindkét TCA összes résztvevője 
találkozhatott és feltárhatta a munkájuk közötti esetleges kapcsolódási pontokat. 
 
 
 
6.2  A TCA jóváhagyásának folyamata  
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Az érintett irányító hatóságok közötti konzultációs folyamat megkönnyítésére kifejlesztettek egy 
Internet-alapú eszközt, az ETCIM-et (EQUAL Nemzetközi Együttműködési Internet Modul). Ez 
biztosítja, hogy az összes résztvevő fejlesztési partnerség és irányító hatóság az adott TCA azonos 
változatával dolgozzon, ami felgyorsítja a jóváhagyási folyamatot.  
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E-mail értesítés az 
FP-knek és IH-knak 

 
 
 
 
 
 
 

Hogyan működik az ET
 

A nemzetközi partnerség kinevezett ETCIM-titkára betáp
megállapodását (angolul vag

 
A résztvevők érvényesítik az ETCIM

 
Az illetékes irányító hatóságok megjegyzést 

 
Ezután, amint az összes érintett irányító hatóság jóváhag

bekerülését a projektvégrehajtási szakaszba
 

 
 

Amint ez megtörtént, a TCA-k átkerülnek az EQUAL közpo
számára elérhetővé vá

 
 
Megjegyzés:  
Az FP-k nem használhatják az ETCIM-et a TCA kidolgozás
annak jóváhagyásához. A modul csak az engedélyezett f
Interneten. A hozzáférést az irányító hatóságok engedélye
FP egyetlen felhasználónevet kap, de két külön jelszót az E
beviteléhez, módosításához vagy érvényesítéséhez. Nyilvá
TCA-knak az adataihoz férhetnek hozzá, amelyekben rész
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A TCA érvénybe 
lép  ECDB 

AZ IH-k jóváhagyják 
vagy elvetik 

(ha kell, kommentálják) 

Az FP-k érvényesítik 
(vagy elvetik)  

a TCA-tervezetet 

Az ETCIM-titkár 
beírja/megszerkeszti 

a TCA-tervezetet 

E-mail értesítés 
az FP-knek 

E-mail értesítés 
az IH-knak 
 Kérjék meg a többi FP-t, hogy 
rvényesítsék a tervezetet. 

 Ha valamelyik FP elveti,  
z ETCIM-titkárnak  
j TCA-tervezetet kell bevinnie. 

 Az összes FP után az ETCIM-titkárnak  
s érvényesítenie kell. Az IH-knak 
óváhagyásukat kérő értesítés megy. 
 Az IH-k fűzhetnek megjegyzést  
 TCA-hoz, de az eljárás  
olytatásához jóvá kell hagyniuk vagy  
l kell vetniük.  

 Az értesítést akkor küldik el,  
a valamelyik IH elvetette vagy  
z összes IH jóváhagyta a TCA-t. 
 A TCA tartalma a pénzügyi részleteket 
ivéve nyilvános lesz. 

 Az FP-k érvényesítésének  
s az IH-k jóváhagyásának időpontja  
z IH-k kommentárjával együtt  
ögzítésre kerül. 
CIM?  

lálja vagy frissíti partnersége komplett 
y franciául). 

-be bevitt adatokat. 

fűznek a TCA-tervezethez.  

yta a TCA-t, megerősítik az egyes FP-k 
 (korábbi nevén 2. akció). 

nti adatbázisába (ECDB), ahol mindenki 
lnak. 

ához vagy megtárgyalásához, csupán 
elhasználók számára hozzáférhető az 
zik a Bizottság útmutatása alapján. Egy 
TCIM böngészéséhez, illetve az adatok 
nvaló okokból az FP-k csak azoknak a 

t vesznek. 
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Irányító hatóságok 

 
Az irányító hatóságok feladata a TCA-k értékelése és jóváhagyása. Ők bocsátják ki a finanszírozási 
engedélyeket a projektvégrehajtási szakaszban (korábbi nevén 2. akció) (az európai és nemzeti 
jogi kereteknek megfelelően, a közösségi kezdeményezési programdokumentum és a 
programkiegészítő dokumentum rendelkezéseivel összhangban). Hogy a folyamat 
zökkenőmentesebb és hatékonyabb legyen, az irányító hatóságokra egységes rendelkezések is 
vonatkoznak: 
 
- összehangolják az értékelések és az engedélykiadások ütemezését; 
 
- segítik a partnerek felkutatását; 
 
- támogatják az FP-ket TCA-juk megírásában és benyújtásában; 
 
- egységes kritériumokat alkalmaznak a TCA-k elbírálása során; 
 
- minden TCA jóváhagyása előtt kikérik egymás véleményét; 
 
- egységes konzultációs eljárásokat alkalmaznak a TCA-k későbbi jelentős felülvizsgálata során; 
 
- minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb FP lépjen vissza 
azután, hogy bejutott az előkészítő szakaszba (korábbi nevén 1. akció), vagy maradjon nemzetközi 
partner nélkül „árván”. 
 
 
 
A TCA benyújtása  
 
Amikor a TCA lényegi részéről megegyezés születik és a TCA-tervezetet véglegesítik, be kell 
nyújtani az illetékes irányító hatóságoknak. 
 

• A partnerség minden egyes FP-je külön-külön benyújtja saját irányító hatóságának a közös 
TCA-t a saját fejlesztési partnerségi megállapodásával együtt. Néhány irányító hatóság 
kérheti, hogy a közös nyelven megírt TCA-t fordítsák le az ország nyelvére. 

 
• Az ETCIM-titkár a (közösen elfogadott nyelven megírt) TCA-tervezetet beviszi az ETCIM-

be. Lehet használni más nyelven írott változatok felé mutató hivatkozásokat. Ebben a 
stádiumban a TCA még csak egy tervezet, és csupán a nemzetközi partnerség által erre 
kijelölt egyetlen személy változtathat rajta (az ETCIM-titkár).  

 
 
 

Az ETCIM használata 
 
1.  A tervezet bekerül az ETCIM-be. 
 
2.  A rendszer az összes nemzetközi partnernek e-mailt küld, amelyben kéri, hogy hagyja jóvá a 
tervezetet. Megjegyzés: ezt csak azoknak tudja megtenni, akik megadták az e-mail címüket. Az 
első körben néhány FP megfeledkezett erről. 
 
3.  Megerősítik, hogy az ETCIM-be bevitt változat pontosan megegyezik azzal, amelyben 
megállapodtak, és érvényesítik azt. Ha módosításokat akarnak eszközölni, felkérik a kijelölt felelőst, 
hogy tegye meg a kívánt változtatásokat, majd az új változatot visszaküldik érvényesítésre.  
 
4.  Amikor valamennyi partner érvényesítette a TCA-tervezetet, az ETCIM e-mailben értesíti az 
érintett irányító hatóságokat a TCA megkötéséről, és felkéri őket a TCA tanulmányozására. Ennek 
ellenére érdeklődjék meg irányító hatóságuknál, hogy biztosan megkapták-e az értesítő e-mailt a 
TCA megkötéséről. 
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5.  Ezek után az irányító hatóságok megvizsgálják a megállapodást. El is utasíthatják: ez esetben 
az ETCIM e-mailben értesíti az összes érintett FP-t az okokról. Az FP-knek meg kell vitatniuk az 
okokat, meg kell oldaniuk az összes nehézséget és a TCA átdolgozott változatát kell benyújtaniuk. 
(Ne írjanak új TCA-t!)  
 
6.  Amennyiben további javításokra lenne szükség, az eljárás megint csak elölről kezdődik 
(használják az ETCIM útmutatóját).  
 
7.  Amikor az összes irányító hatóság megerősíti, hogy a TCA tartalmának minősége megfelelő, a 
résztvevő FP-k stratégiáját hozzáadott értékkel gazdagítja, és hogy a pénzügyi terv a szabályoknak 
és követelményeknek megfelel, a TCA megkapja a jóváhagyást.  
 
8. Ugyanezt az eljárást kell lefolytatni, ha a nemzetközi partnerek a projekt időtartama alatt a TCA 
(jelentős) módosítása mellett döntenek. 
 
 
 
A támogatás megszerzése 
 
A TCA akkor kapja meg a támogatást, amikor az összes nemzetközi partner valamennyi irányító 
hatósága elfogadta. Az erről szóló döntést azonnal rögzítik az ETCIM-ben.   
 
A támogatásról szóló döntés a TCA-ban szereplő összes FP projektvégrehajtási szakaszba 
(korábbi nevén 2. akció) jutását megerősítő átfogó eljárásnak is része.  
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A döntést követően a TCA ETCIM-be bevitt adatai átkerülnek az ECDB-be, és nagy részük 
(nyilvánvaló okokból pl. a költségvetési adatok kivételével) a nyilvánosság számára is elérhető lesz. 



Gyakorlati megvalósítás 
 

7 
Találkozók, tanulmányutak, csereprogramok 

és szakmai gyakorlatok 
 
 

„Az FP-ket arra kell buzdítani, hogy partnereik alapos megismerésére ne csupán szoros 
munkakapcsolatok, hanem baráti szálak kialakítása révén is törekedjenek.” 

 
 
Az útmutató jelen szakasza a 2. fejezetben ismertetett nemzetközi együttműködés megvalósítási 
módjára vonatkozó mélyrehatóbb magyarázatokat és néhány hasznos tippet tartalmaz. Fontosnak 
tartjuk megjegyezni, hogy a találkozók és tanulmányutak során megvalósuló információcsere 
önmagában véve nem annyira cél, mint inkább a tapasztalatok és ismeretek megosztásának 
eszköze, valamint a szervezett tanulási folyamat egyik fontos lépése. 
 
7.1  Találkozókon és egyéb kommunikációs csatornákon keresztül 
megvalósuló információcsere 

 
Látogatások megtervezése 
Egy nemzetközi partnerség ügyeinek főként telefonon, faxon és e-mailen keresztül történő intézése 
komoly kihívást jelent. A partnerek személyes találkozására szolgáló alkalmak ezért különösen 
fontosak. 
 
Az igazi „egymástól tanulás”, a legjobb gyakorlatok átadása és a kreatív közös fejlesztés leginkább 
a találkozók, tanulmányutak, csereprogramok és kihelyezések alkalmával létrejövő rövid személyes 
találkozások során valósul meg. 
 
Minél ambiciózusabb a terv, annál többet kell tenniük annak sikerre viteléért. 
 
A találkozók célszerű kihasználása 
 

• Nagy létszámú nemzetközi partnerségek esetén a közös érdekeket képviselő partnerek 
között bizonyos kérdések megoldása, vagy egy adott feladat végrehajtása sokszor 
hatékonyabbnak bizonyul két- vagy háromoldalú találkozók, mintsem multilaterális 
találkozók keretében.  

 
• A partnerek találkozója alkalmával igyekezzenek kihasználni az alkalmat a nemzetközi 

munka profiljának és jó hírnevének erősítésére. Lehetőség nyílhat helyi kulcsszereplők 
vagy szakmai csoportosulások, politikusok vagy parlamenti képviselők, továbbá az Európai 
Parlament tagjainak, illetve a sajtó képviselőinek bevonására is. Ám ne engedjék, hogy a 
PR fontosabb szerephez jusson, mint a napirenden szereplő kérdések. 

 
Előkészítés 
 

• A találkozók és látogatások előkészítése körültekintően és jó előre történjen. A felek 
személyes találkozására kevés alkalom nyílik, és ezek jelentős költség-, és időráfordítást 
igényelnek. Ezért a lehető leghatékonyabb módon kell kihasználni őket. 

 
Finanszírozás 
 

• A tervezés fázisában vegyék figyelembe, hogy az egyes partnerek rendelkezésére álló 
kötségvetési keretek jelentősen eltérhetnek egymástól. Ez korlátozhatja a kitűzött célok 
tényleges megvalósulását, és lehetetlenné teheti a hozzájárulások partnerek közötti 
egyenlő felosztását. 
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• A találkozók költségeire vonatkozó szabályokról világosan és előre állapodjanak meg. 
Általában a házigazda FP fedezi a találkozók költségeit, a látogató FP-k pedig saját 
utazási- és szállásköltségeiket állják. A szabály az, hogy az egyének nemzetközi 
együttműködéssel kapcsolatos költségeit mindig a saját FP-jük fedezi. Ha a különböző 
tagállamok FP-inek közös költségei adódnak, meg kell állapodniuk a költségmegosztási 
szabályokról. 

 
Logisztika 
 

• Egy találkozó sikerének fontos feltételei: egy jó helyen lévő, kényelmes szállás; megfelelő 
segédeszközök az előadásokhoz; célorientált, profi elnökség és jegyzőkönyvvezetés. 

 
• Vegyék figyelembe a tagállamok nemzeti ünnepeit. Ezek száma és időpontja minden 

országban különböző, ami problémát okozhat az ütemezésben. 
 

• Szánjanak elegendő időt az utazásra. Nem várhatnak el hatékony részvételt olyasvalakitől, 
aki Európa másik végéből „rohamtempóban” érkezett a találkozóra. 

 
Vendégszeretet 
 

• Házigazdaként már megérkezésükkor fogadják a látogatóikat, és győződjenek meg arról, 
hogy valamennyi szükséges információ a rendelkezésükre áll. 

 
• Segítsenek a szállodai szobafoglalásban, és kérdezzenek rá, hogy a látogatók közül 

személyes okokból valaki szándékozik-e tovább maradni. 
 

• Az étkezések intézésekor mérjék fel az esetleges speciális igényeket. 
 

• Társas tevékenységeket is iktassanak be az időbeosztásba vagy a programba. Gyakran 
éppen az informális kapcsolatok segítik leginkább a partnerek megismerését. 

 
• Ne tévesszék azonban szem elől, hogy a vendégszeretet kinyilvánításának módjai és 

szabályai országonként különbözőek lehetnek. Ügyeljenek arra, hogy partnerük ne kerüljön 
kínos helyzetbe azáltal, hogy képtelen viszonozni az Önök vendégszeretetét. Győződjenek 
meg arról, hogy valamennyi partner tisztában van az erre vonatkozó helyi szokásokkal. 

 
Jó eredmény 
 

• Készítsenek a találkozóról egy frappáns beszámolót, amiből egyértelműen kiderül, miről 
sikerült megegyezniük és azt egy, de legfeljebb két héttel a találkozó után juttassák el a 
résztvevőknek. Ha erre később kerül sor, partnereik többsége már mással lesz elfoglalva. 

 
A találkozók levezetése 
 
Előkészítés 
 

• Már jóval a találkozó előtt gondoskodjanak egy – a partnerek szándékait, céljait és 
elvárásait tisztázó – előzetes eszmecseréről. Ezt követően kerülhet sor a napirendtervezet 
beterjesztésére, megtárgyalására és a találkozó időpontja előtti elfogadására. 

 
• Valamennyi résztvevőnek értenie kell az elhangzottakat, ezért idejében érdeklődjék meg, 

hogy ki jön majd, és az illető milyen nyelvismeretekkel rendelkezik (hacsak nem született 
előzetes megállapodás egy közös munkanyelv használatáról). 

 
A napirend összeállítása – a feladatok világos elkülönítésével és elegendő idő biztosításával 
az egyes kulcsfontosságú kérdéscsoportok megtárgyalására  
 

• A nemzetközi partnerség irányításával kapcsolatos kérdések; 
 
• a partnerek tevékenységének bemutatása és az összes fél érdeklődésére számot tartó 

kérdések megvitatása; 
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• politikusok és egyéb közszereplők bevonásával zajló PR-tevékenység. 
 
 

A találkozó lefolytatása 
 

• Egy egy-, vagy többnapos nemzetközi találkozó mindenki számára fárasztó. Ha azt 
szeretnénk, hogy eredményes legyen, körültekintő módon kell lebonyolítani. Ennek három 
legfontosabb előfeltétele: 
- mindenkinek ismernie kell a többi résztvevő nevét és beosztását;  
- mindenkinek tudnia kell, hogy éppen hol tartanak a napirendben;  
- a találkozónak időben el kell kezdődnie és be kell fejeződnie. 

 
• Senki nem képes a figyelmét egyszerre 40 percnél tovább összpontosítani. Ezért érdemes 

a külföldiek számára idegen és fárasztó környezetben – a programban megadott 
kávészüneteken kívül – óránként legalább egy-egy ötperces szünetet beiktatni. 

 
• Gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és üdítőitalokról. 

 
• Közös munkanyelv esetén azok, akik folyékonyan beszélik a nyelvet, ügyeljenek arra, hogy 

lassan és világosan fejezzék ki magukat, és kerüljék a nehezen érthető kifejezések és 
mozaikszavak használatát. 

 
• Az elnök rendszeresen foglalja össze az elhangzottakat, és a legfontosabb kérdéseket, 

illetve döntéseket követően mindig győződjön meg arról, hogy mindenki megértette, miről 
van szó. 

 
• A legfontosabb időpontok, döntések, megállapodások rögzítéséhez használjanak flip-

chartot és egyéb vizuális segédeszközöket. 
 

• Biztosítsák, hogy a végkövetkeztetések megállapodások formájában öltsenek testet. 
Gondoskodjanak arról, hogy valamennyi résztvevő szóhoz jusson (nem csak azok, akik 
folyékonyan beszélik a munkanyelvet). 

 
• Záróaktusként minden egyes döntést, illetve azokkal összefüggő intézkedést erősítsenek 

meg a résztvevők. Győződjenek meg arról, hogy minden partner megértette, mik a soron 
következő lépések és tisztában van a vele szemben támasztott elvárásokkal. 

 
7.2  Tanulmányutak 
 
Előkészítés 
 
A tanulmányutak kitűnő lehetőséget kínálnak az FP-tagok, az FP tevékenységeiben részt vevő 
személyek, sőt akár a politikai döntéshozók és támogatók nemzetközi együttműködésbe való 
bevonására. Mindenki számára nagy élmény megismerni, hogyan folyik a munka egy másik 
tagállamban. Készítsenek tervet a célkitűzésekről és a tartalomról, a delegáció összetételéről, a 
felkészítés és a hazaérkezés utáni beszámolás módjáról, valamint a gyakorlati szabályokról. Íme 
néhány egyszerű iránymutatás: 
 

• kérjék meg a potenciális résztvevőket saját prioritásaik felsorolására (beleértve a 
meglátogatni szándékozott személyek és a megismerni kívánt tevékenységek listáját); 

 
• ezek ismeretében kérjenek vendéglátóiktól egy programtervezetet; 

 
• a végleges programtervet csak a kiutazók visszajelzése után állítsák össze; 

 
• mindezt lehetőleg telefonon vagy e-mailen intézzék, ám probléma vagy félreértés esetén 

szervezzenek személyes találkozót a főszervezőkkel. 
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Példa egy FP-projekt résztvevőinek tanulmányútjaira   (TCA 233 LE MAT) 
 
A Le Mat nemzetközi partnerség tagjai Németországban, Görögországban, Olaszországban 
és az Egyesült Királyságban tevékenykednek. Céljuk a hátrányos helyzetűek szociális 
gazdaságban való munkahelyteremtésének támogatása. A partnerség nemzetközi 
tevékenységei között a különböző országokban tett tanulmányutak során végzett 
adatfelvétel is szerepel. Az interjúkhoz az egyik nemzetközi munkacsoport egy speciális 
„adatfelvételi csomagot” dolgozott ki, amely egy kérdőívet, utasításokat és egy 
magnetofont tartalmaz. Az interjúk eredményét egy könyv formájában fogják kiadni, mely 
a résztvevő országok szociális gazdaságából származó sikeres példákat és 
élménybeszámolókat is tartalmaz majd.  
 
Javaslatok a házigazdák részére 
 

• A látogatás valamennyi érintettje számára tartsanak eligazítást. 
 

• Mérjék fel a látogatók egyéni igényeit és lehetőség szerint próbálják kielégíteni azokat. 
 

• Derítsék ki, milyen nyelveket beszélnek a résztvevők, és milyen sajátos étrendbeli vagy 
egyéb igényeik vannak. 

 
• Ügyeljenek arra, hogy a látogatások programja ne legyen túl zsúfolt. 

 
• Valamilyen társas tevékenységet is vegyenek be a programba, de biztosítsanak szabadidőt 

is a résztvevők számára. 
 
Javaslatok a látogatók részére 
 

• Jó előre küldjék el a házigazdának a delegáció tagjaira vonatkozó részletes adatokat: a 
résztvevők neve, neme, szervezete, munkaköri beosztása, az FP-ben betöltött szerepe, 
szakterülete, egyéb érdeklődési köre, nyelvismerete, bármilyen speciális étrendre 
vonatkozó, vagy egyéb igénye. 

 
• Amennyiben a házigazdának nem áll módjában tolmácsot biztosítani, a delegációba e 

funkció betöltésére alkalmas tagot is szervezzenek be. 
 

• Az előzetes eligazítás alkalmával tájékoztassák a kiutazókat a programról, győződjenek 
meg arról, hogy tisztában vannak-e vendéglátójuk szervezeti felépítésével és a nemzetközi 
partnerségben betöltött szerepével, továbbá tájékoztassák őket a társas programról, a 
szállodáról, az étkezésekről és egyéb tudnivalókról. 

 
További segítséget és tanácsokat az ESZA finn weboldalán megtalálható, nemzetközi találkozókra 
vonatkozó útmutatóban találhatnak.  

 
 

7.3  Közös vagy párhuzamos szolgáltatás-, termék- vagy rendszerfejlesztés 
 
Nemzetközi tevékenységüknek mindig rendelkeznie kell valamilyen – formális vagy informális –
produktummal. Ezek dokumentálása, valamint az eredmények és a tapasztalatok rögzítése a 
tapasztalatok átadására és szakpolitikába való beépítésére vonatkozó (mainstreaming) törekvéseik 
részét kell, hogy képezzék. A hatékonyság növelésének számos módja van. 
 

• Különböző tagállamok helyzetének és gyakorlatának összevetése alkalmával készítsenek 
összehasonlító teljesítményértékeléseket (benchmarking) annak bemutatására, hogyan 
javíthatják más országok szakpolitikáját és gyakorlatát. 

 
• Kovácsoljanak előnyt más tagállamok szakismereteiből és módszereiből, és igyekezzenek 

megtalálni azok – szükség esetén saját körülményeikhez történt adaptációját követő – 
átvételének módját.  
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Példa egy közösen kifejlesztett minősítési modellre           (TCA 1312 DIAPASON) 
 
Az OPTIMA elnevezésű, új esélyegyenlőségi minősítési modellt egy olasz-spanyol nemzetközi 
partnerség fejlesztette ki. Az OPTIMA egy EU-szinten már elismert minősítési modellre épül, melyet 
az egyik spanyol partner dolgozott ki a NOW-program keretében. Ez a modell azonban a 
vállalkozások számára nagyon költségigényes megoldás, amely elijeszti a kisvállakozásokat a 
beszerzéstől. Ezért volt szükség egy költséghatékonyabb modell kifejlesztésére. Az új modell 
kipróbálása jelenleg folyik az élelmiszer-, textil-, szociális szolgáltatási és építőipari ágazatban 
tevékenykedő tíz olasz KKV-ben. Spanyolországban a cél az OPTIMA kisvállalkozásokra való 
kiterjesztése, és a hagyományosan férfi-orientált ágazatokban a nők részvételének fokozása. 
Olaszországban a cél a modell széles körben való elterjesztése és alkalmazása. 
 
 

• Közös rendszer-, folyamat- vagy termékfejlesztés esetén aknázzák ki az egyes partnerek 
erősségeit, és forrasszák azokat egybe egy közös stratégiába és megközelítésbe. 

 
• Garantálják, hogy az Önök produktuma hasznos; világosan azonosítsák be a 

célközönséget és tervezzék meg, hogyan juttathatják majd el a terméküket a 
felhasználókhoz. 

 
• Legyenek biztosak abban, hogy a produktum (termékek, berendezések, módszerek) mások 

számára is hozzáférhető. 
 

• Kereskedelmi értékkel rendelkező, piaci értékesítésre szánt termék előállítása esetén 
forduljanak nemzeti irányító hatóságukhoz útmutatásért. Fordítsanak különös figyelmet a 
szellemi tulajdonjogokra (Ld. 3. fejezet 6. pont Szellemi tulajdon). 

 
7.4 Tapasztalatátadás a „terepen”, a csereprogramok, 

munkatársakideiglenes kihelyezése során 
 

• A csereprogramra, illetve ideiglenes kihelyezésre kiválaszott partnereknek vagy projekt-
résztvevőknek alapos motivációval, megfelelő erőforrásokkal kell rendelkezniük, és 
képesnek kell lenniük önálló cselekvésre.  

 
• Megfelelő adottságokkal kell rendelkezniük az ideiglenes kihelyezés során adódó 

legkülönbözőbb feladatok elvégzéséhez, nyelvtudásuknak pedig el kell érnie azt a szintet, 
amelyben a partnerek előzőleg megállapodtak. 

 
• A csereprogramnak, illetve ideiglenes kihelyezésnek  megfelelő időtartamra kell szólnia 

ahhoz, hogy hasznos és eredményes legyen.. Minimum két-három héttől kezdve 
beszélhetünk hasznos időtartamról, a legtöbb partnerség számára maximum három hónap 
tűnik elfogadhatónak. 

 
Példa a részvételi elven alapuló csereprogramra illetve ideiglenes kihelyezésre  
  (TCA 233 EXIT) 
A svéd FP munkája volt bűnelkövetők bevonásával zajlik, közülük néhányan projektvezetőként is 
tevékeny részt vállalnak a TCA-ban. Egyik sajátos feladatuk abból áll, hogy hasonló háttérrel 
rendelkező olasz kollégáikkal való elbeszélgetések során ismereteket és ötleteket szereznek a 
svéd szövetkezeteknél jóval több tapasztalattal rendelkező olasz partnereiktől. A munkába való 
bevonásuk kedvezően befolyásolta sorsuk alakulását, és feladatuk sikerre vitele nem kis 
büszkeséggel töltötte el őket. 
 

• Miután mindez megállapítást nyert, győződjenek meg arról, hogy mindenki megértette a 
kihelyezés célkitűzéseit, beleértve az egyéni tanulási célokat és feladatokat. 
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• A munkával kapcsolatos célok tervezése során járjanak el körültekintően, és ne 
feledkezzenek meg a beilleszkedéshez szükséges időről. Realista módon mérjék fel mind a 
csereprogramban résztvevő illetve ideiglenesen kihelyezett  személynek, mind 
házigazdáinak az idegen országban és idegen nyelven folyó szakmai gyakorlat vagy 



munka során felmerülő technikai és gyakorlati nehézségekkel szembeni problémamegoldó 
képességét. 

 
• Mindenkit megfelelően igazítsanak el – a résztvevőket, és esetenként a családtagokat, a 

kísérőket, a küldő- és fogadó szervezeteket, a fogadó vállalatokat, és adott esetben a 
szállásadó családokat is. 

 
• Az olyan gyakorlati kérdéseket, mint az egészségügyi és egyéb, pl. az üzemi balesetekre 

kiterjedő biztosítás, már jóval a csereprogramot illetve ideiglenes kihelyezést megelőzően 
rendezni kell. 

 
• Némi előzetes felkészítés elengedhetetlen ahhoz, hogy a résztvevők megértsék, és 

képesek legyenek megoldani a kulturális és munkamódszerbeli különbségeket csakúgy, 
mint a nyelvi eltérésekből adódó nehézségeket. 

 

Feltétlenül gondoskodni kell egy olyan, előre megbeszélt felügyeleti (monitoring) folyamatról, 
melynek során a fogadó FP és a csereprogramban résztvevő illetve ideiglenesen kihelyezett  
személy munkaadója kapcsolatban állnak egymással, és nyomon követik a kihelyezés folyamatát. 

Végezetül … 
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Az  EQUAL-program második körére vonatkozó iránymutatásokat tartalmazó bizottsági közlemény 
a „Jó ötletek szabad áramlása ” címet viseli. A dokumentum külön kiemeli az egyes FP-k és 
nemzetközi partnerségek munkájára vonatkozó dokumentációs és jelentéskészítési 
kötelezettséget, beleértve a nemzetközi együttműködési tevékenységeket, illetve a politika terén és 
a gyakorlatban kamatoztatott hozzáadott értékét. Győződjenek meg arról, hogy a nemzetközi 
tevékenység részletes dokumentálása az irányító hatóság és a szakmai segítségnyújtó szervezet 
részére benyújtott jelentésekben megtörtént. Ezen túlmenően mindenkit arra buzdítunk, hogy 
nemzetközi munkája során szerzett tapasztalatait és elért eredményeit az Interneten tegye 
mindenki számára hozzáférhetővé. 



Gyakorlati megvalósítás 
 

8 
Pénzügyi tervezés 

 
„Ne feledjük, hogy kétféle szabály létezik: az egyes tagállamokra egyformán érvényes EU 

jogszabályok, és az országonként változó nemzeti pénzügyi rendelkezések.  
Fontos, hogy ne bonyolódjunk bele a nemzeti különbségekbe, hanem inkább próbáljunk 

közös megoldásokat találni.” 
 
 
8.1  Pénzügyi szabályok és eljárások 
 
Az FP-k pénzügyekkel megbízott munkatársainak, valamint azoknak a nemzetközi 
együtműködésért felelős munkatársaknak, akiket az FP-k és a nemzetközi partnerség 
pénzügyeinek intézésével megbíztak, ismerniük kell: 
 

• az EU kulcsfontosságú pénzügyi szabályait és eljárásait;  
 

• az EQUAL sajátos pénzügyi tervezési és gazdálkodási előírásait. 
 
Megjegyzés: Emlékezzenek arra, hogy eltérések mutatkozhatnak az egyes tagállamok részletes 
pénzügyi szabályai és rendelkezései között. Kétség esetén kérjék az irányító hatóság / HEFOP és 
EQUAL IH, 1054 Budapest, Báthory u. 20. T: 1/354-3860/ illetve az OFA EQUAL Nemzeti 
Programiroda /1037 Budapest Bécsi út 85., T: 1/250-8105). segítségét. 
 
A vonatkozó uniós jogszabályok tartalmazzák az elszámolható költségek és a támogatásra 
jogosultak körét, a költségmegosztás módját és a kettős finanszírozás elkerülése érdekében 
szükséges intézkedéseket. Tükrözik továbbá az Európai Számvevőszék kritikai megjegyzéseit, és 
az EQUAL-program keretében végzett nemzetközi együttműködés rendelkezésére álló 
költségvetés jelentős növekedéséről tanúskodnak. 
 
A nemzetközi együttműködés keretében elszámolható költségek kategóriái 

 
a. A munkatalálkozókon és rendezvényeken, tájékoztató jellegű látogatásokon való 

részvétel költségei (utazás, szállás és étkezés). 
 

b. Az információátadást és tapasztalatcserét elősegítő kommunikációs és fordítási 
költségek. 

 
c. A résztvevők (oktatók, képzésben résztvevők, munkatársak, kulcsszereplők stb.) 

tájékozódási célú látogatásainak és kihelyezéseinek költségei. 
 

d. Az egyes FP-k közös tevékenységekbe való bekapcsolódása, és a közös 
szolgáltatás- vagy termékfejlesztés során felmerült egyéni költségei. 

 
e. A találkozók, rendezvények, tájékozódási célú utak és csereprogramok illetve 

ideiglenes kihelyezések szervezési költségei, beleértve a terembérleti díjakat, a 
megállapodás szerinti munkanyelvekre történő tolmácsolási, fordítási és fogadási 
költségeket. 
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f. Közös tevékenységek és közös szolgáltatás- vagy termékfejlesztés harmadik fél 
által történt megvalósításának költségei. Költségmegosztási megállapodás esetén 
a jelen kategóriában, illetve az alábbi „g” pontban említett költségek nem 



haladhatják meg a Nemzetközi Együttműködési Megállapodás (TCA) 
költségvetésének 25%-át. 

 
g. Az FP munkatársainak a nemzetközi együttműködésre fordított munkaidejével 

arányos személyi juttatásai (ha az Önök IH-ja előírja ennek TCA-ba foglalását), a 
nemzetközi együttműködést koordináló titkárság, folyamatkövető tanácsadók és 
asszisztensek, szakértők honoráriuma, közös felmérések és a közös munka 
értékelésének költségei. 

 
8.2  Pénzügyi tervezés és gazdálkodás 
 
Még az egyes FP partnerek összköltségvetésének, illetve a nemzetközi együttműködésre 
fordítandó összegek és részarányok megtervezése előtt lényeges, hogy tudják: 
 

• a különböző FP-k nemzetközi együttműködésre fordítható költségvetése nagyon eltérő 
lehet, mivel maguk az FP-k is komoly méretbeli különbségeket mutatnak, és az egyes FP-k 
a teljes költségvetésük más-más hányadát fordítják erre a célra; 

 

• a tervezés során nagy körültekintéssel kell eljárni, kiaknázva az egyes FP-k hozzájárulási 
lehetőségeit, kerülve az alacsony költségvetéssel rendelkező partnerekkel szemben 
támasztott irreális elvárásokat és a jelentősebb költségvetéssel bírók túlterhelését; 

 

• amennyiben úgy találják, hogy az FP költségvetési kerete elégtelennek bizonyul tervezett 
tevékenységeik fedezésére, bizonyos partnereik esetleg megemelhetik a nemzetközi 
munkára szánt költségvetési keretüket, illetve egyéb nemzeti vagy helyi forrásból származó 
pénzügyi támogatások után kell nézniük. 

 
 
Az egyes feladatokra jutó költségvetés 
 
Az a legjobb, ha munkaprogramjuk minden egyes feladatához vagy szakaszához konkrét 
költségvetést rendelnek. A félreértések elkerülése és a kötelezettségvállalás biztosítása érdekében 
az egyes FP-k hozzájárulásait világosan meg kell határozni. A feladat- vagy szakaszorientált 
költségtervezés a kiadásokra vonatkozó alapszabályok beazonosításában és megállapításában, 
valamint az egyes FP-k hozzájárulásait és kötelezettségeit bemutató átfogó nemzetközi 
költségvetés kidolgozásában is segítséget nyújt. 
 
 
A nemzetközi tevékenységek bemutatásának és ellenőrzésének közös szabályai és eljárásai 
 
Egyértelműen rögzíteni kell a Nemzetközi Együttműködési Megállapodásban (TCA), hogy a 
nemzetközi tevékenységek során felmerülő költségeket a résztvevő FP-k megosztják egymás 
között. 
 
A nemzetközi költségvetések az alábbi két részre oszlanak: 
 

• A nemzetközi együttműködés egyéni költségei, melyek az FP-k közötti 
feladatmegosztásból (és az azzal összefüggő költségekből) adódnak. Ezek a költségek az 
egyes FP-k által közvetlenül végrehajtott tevékenységekhez kapcsolódnak (1a-1d 
kategória), és az érintett FP-k maguk kötelesek fedezni őket. 

 
• A nemzetközi együttműködés közös költségei, melyek olyan közös tevékenységek, 

szolgáltatás- vagy termékfejlesztés során merülnek fel, amelyekből a nemzetközi 
partnerség minden egyes FP-je profitál (1e-1g kategória). A nemzetközi együttműködés 
közös költségei kizárólag az EU-tagállamokban működő FP-k között oszlanak meg. 

 
 
A nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos közös költségek kezelése 
 
Kétféle megközelítés létezik. 
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A. Viszonossági elven alapuló rendszer (A magyar Irányító Hatóság ezt a 
megoldást támogatja)  

 
A viszonossági elv értelmében a nemzetközi tevékenység költségeit a résztvevő FP-k 
egyenlő arányban viselik. Ez azt feltételezi, hogy valamennyi FP egyenlő mértékben 
részesül a nemzetközi együttműködés eredményeiből is. Amennyiben ez így van, és a 
partnereknek nagyjából egyező források állnak rendelkezésére, a költségeket meg tudják 
osztani egymás között, és egy olyan méltányos költségvetésben állapodnak meg, amely 
alapján egyenlő összegeket fedeznek, vagy az elvégzett tevékenységük és az abból 
származó előnyök mértékével arányos kifizetéseket eszközölnek. 

 
 
 

B. Költségmegosztási rendszer (kerülendő, a magyar Irányító Hatóság ezt a megoldást 
nem támogatja) 

 

Amennyiben a viszonosság elve nem alkalmazható, vagy alkalmazása valamilyen oknál 
fogva nem kívánatos, költségmegosztási rendszert kell bevezetni, amely a támogatások 
FP-k közötti továbbadását, illetve alvállalkozók részére történő kifizetését is maga után 
vonhatja. A partnereknek feltétlenül meg kell állapodniuk a költségmegosztási rendszerben 
fedezett tevékenységek típusáról, a költségek FP-k közötti megosztása kiszámításának, 
valamint a szerződések megkötésének és a számlák kezelésének módjáról. 
 
A költségek FP-k közötti megosztásának módját mind a viszonossági, mind pedig a 
költségmegosztási rendszer alkalmazása esetén világosan rögzíteni kell a Nemzetközi 
Együttműködési Megállapodásban (TCA). 

 
A nemzetközi költségvetés elosztásának és kezelésének lehetőségei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NK*=nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos 
 

 
A viszonossági elven alapuló rendszer irányítása 
 

A viszonossági elv alkalmazásakor a – vállalkozók által teljesített vagy a nemzetközi partnerek 
bármely csoportja által elvégzett – munkákat az FP-k maguk kezelik és fizetik ki. A viszonossági 
elvet kell érvényesíteni a találkozók, rendezvények során felmerülő szervezési költségek esetén is 
(e kategória). Az ilyen jellegű költségeket mindenkor a házigazda FP fedezi. 
 
Példa a költségmegosztásra      (TCA 1060 THE X-TRAIN) 
 
Egy öt tagból álló nemzetközi partnerségben az egyik partner a TCA-értékelés megszervezését 
vállalta magára. Egy egyetemmel kötött szerződést, melynek közvetlen költségeit a partnerek közül 
hárman osztották meg egymás között. A negyedik a közös honlappal kapcsolatos kiadásokat 
fedezte. Az ötödik partner saját országából kért fel egy alvállalkozót egy további értékelési termék 
kidolgozására. 
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Egyéni 
NK* 
költségek 

Közös 
NK* 
költségek

Viszonosság 

Költségmegosztási 
rendszer 

Arányos 
számlázás 

Költségtérítés 

Viszonosság 



 
A költségmegosztási rendszer irányítása 
 

Az FP-k az alábbi két költségmegosztási rendszer közül választhatnak: 
 

• az arányos számlázási módszer – az egyik FP saját maga és partnerei nevében 
szerződést köt egy harmadik féllel, azzal a kikötéssel, hogy minden egyes FP-hez el kell 
juttatni az arányosan rá eső összegről szóló számlát, amit azután az FP-k közvetlenül a 
vállalkozónak fizetnek ki; 

 

• a költségtérítéses módszer – az egyik FP vállalkozói minőségben lép fel a közös 
szolgáltatások és termékek vonatkozásában; kezeli és rendezi a számlákat az 
alvállalkozók felé, felmerült költségeit pedig az előzőleg elfogadott megállapodás szerint, 
költségkimutatása alapján a többi FP utólag téríti meg részére. Ez a módszer akkor is 
alkalmazható, amikor az egyik FP látja el a nemzetközi koordinátori teendőket (8.1. pont, g 
kategória). 

 
Valamennyi költségmegosztásra vonatkozó megállapodásnak összhangban kell lennie a belső 
piacra vonatkozó érvényes közösségi szabályozással, és egyik sem korlátozhatja a 
szolgáltatások szabad mozgását. 

 

A fenti általános szabályoktól és eljárásoktól való eltérést a TCA-ban megfelelően indokolni kell. 
 
8.3  Kiegészítő megjegyzések 
 

• Mindig legyenek tisztában az illetékes irányító hatóság pénzügyi szabályaival és 
szabályzataival. Ezek tagállamonként változnak. Tanácsos azokat még a nemzetközi 
partnerség tervezési szakaszát megelőzően ellenőrizni. 

 
• Javasolt az elkülönített nemzetközi költségvetés és számlavezetés, ily módon a 

nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos kiadások szükség esetén könnyen 
azonosíthatók. 

 
• Tanácsos az FP egyéni és közös kiadásait külön számlán kezelni. 

 
• Valamennyi pénzügyi tranzakcióról vezessenek teljes körű nyilvántartást, kifizetést pedig 

csakis eredeti számla ellenében teljesítsenek. A nemzetközi együttműködéssel 
kapcsolatos közös költségek visszaigénylésekor kérjék az irányító hatóság utasítását a 
kifizetés alapját képező (eredeti) bizonylat hiteles másolatával kapcsolatos formai 
követelményekről. 

 
• Ne számoljanak el egy költséget két helyen! Például a telefonköltségek nem számolhatók 

el teljes egészükben előbb belföldi költségként, majd pedig a nemzetközi hívások 
költségeként is. 

 
• Előre állapodjanak meg partnereikkel a közös kiadások kezelésének alapszabályairól (pl. ki 

miért fizet). Győződjenek meg arról, hogy nemzetközi megállapodásuk pontosan 
tartalmazza-e az egyes FP-ktől a nemzetközi együttműködés során elvárható 
hozzájárulásokat. 

 
• A partnerekkel való tárgyalásaik során tudniuk kell, hogy azok költségvetésébe 

beletartoznak-e a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos személyi költségek. 
 

• Előre állapodjanak meg partnereikkel arról, hogyan kell eljárniuk, ha egy vagy több partner 
változtatni kíván az előzetes pénzügyi megállapodáson. 

 
• Előre dolgozzanak ki és fogadjanak el a partnerekkel közösen néhány 

„vészforgatókönyvet” pl. arról, hogy mi történik akkor, ha az egyik partner elmarad az 
ütemtervben foglaltaktól vagy (bármilyen oknál fogva) kénytelen kilépni a partnerségből. 
Próbáljanak meg elébe menni a nehézségeknek, ha pedig mégis bekövetkeznének, mindig 
legyen kéznél egy „B terv”. 
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• Ha a dolgok rosszra fordulnának, reagáljanak gyorsan, de ne essenek pánikba. 
Forduljanak tanácsért az irányító hatósághoz és a szakmai segítségnyújtó szervezethez. 

 
• Megfelelő cash-flow gazdálkodás és vészforgatókönyvek révén garantálják, hogy meg 

tudnak birkózni a váratlan helyzetekkel (pl. késedelmes fizetés, váratlanul felmerülő 
költségek, költségtúllépések stb.). 

 
• Győződjenek meg a hatályos nemzeti jogszabályok és előírások betartásáról. 

 
• Biztosítsák, hogy az alkalmazott pénzügyi rendszerek összhangban vannak országuk 

számviteli szabályaival. 
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Gyakorlati megvalósítás 
 

9 
Monitoring és értékelés 

 
„Egy zseni sohasem hibázik. 

Ha téved, azt akarattal teszi, csak azért, hogy új tapasztalatokat szerezzen.” 
 
 
9.1  Miért van szükség projektjelentések készítésére és értékelésére?  
 
Az EQUAL-program innovációbarát megközelítésével, partnerségeivel, valamint a szakpolitika és a 
gyakorlat fejlesztésére irányuló célkitűzéseivel egészen sajátos kihívások elé állítja a felügyeleti 
(monitoring) és értékelési folyamatok résztvevőit. 
 
A folyamatos felügyelet és értékelés hozzájárul: 

• 
• 
• 
• 

a TCA eredményes végrehajtásához és irányításához, 
a nemzetközi együttműködés hozzáadott értékének hatékony felméréséhez, 
a legjobb gyakorlatok elismeréséhez és terjesztéséhez (mainstreaming),  
a következő programidőszakra vonatkozó tanulságok levonásához. 

 

Ebben az összefüggésben az egyedi FP-ket az alábbiak teljesítésére kérik: 
 

• saját FP-jük, a nemzetközi munka és annak keretében megvalósult eredményeik 
felügyelete és értékelése, azok folyamatos felmérése az irányítás, a hatékonyság és a 
kifejtett hatás javítása érdekében; 

 
• adat- és információszolgáltatás a nemzeti és uniós szintű értékeléshez (az irányító 

hatóság / szakmai segítségnyújtó szervezet ad útmutatást arra vonatkozóan, hogy milyen 
adatokat kell felügyelni, nyilvántartani és részükre beszolgáltatni); 

 
• információgyűjtés, tapasztalatok és eredmények dokumentálása a nemzeti és 

közösségi szinten működő tematikus hálózatok részére. Itt különösen olyan bizonyítékok 
felmutatásáról van szó, melyek rávilágítanak a kifejlesztett és kipróbált új megközelítések 
előnyeire, annak demonstrálásával, hogy mi és miért működik, vagy sem. A tapasztalatokat 
és eredményeket a legjobb gyakorlatok beazonosítására, érvényesítésére és terjesztésére 
létrehozott tematikus hálózatok egységesítik; a tagállamok is rendelkeznek nemzeti 
tapasztalatátadási stratégiákkal, és meghatározzák, milyen szerepet szánnak az FP-knek 
és a tematikus hálózatoknak a legjobb gyakorlatok beazonosításában. 

 
A fentiek okán minden egyes partnerség köteles saját Nemzetközi Együttműködési 
Megállapodásában (TCA) rögzíteni tevékenységeinek felügyeleti és értékelési módját. 
 
A felügyeleti és értékelési kötelezettség a nemzetközi partnerekre egyformán vonatkozik. A 
partnerség feladata arról dönteni, ki és milyen módon felel annak teljesítéséért. 
 
Példa a monitoring és az értékelés fontosságára    (TCA 908 ARBORES)  
A nemzetközi munka felügyelete és értékelése jelentős szerepet tölt be a nemzetközi partnerség 
munkájában. Az egyes FP-k nemzetközi együttműködésért felelős munkatársai és szakértői is részt 
vesznek az értékelésben. A nemzetközi folyamatok állandó értékelése hozzájárul a tapasztalatok 
és módszerek dinamikusabb cseréjéhez. Az ún. monitoring szemináriumok már kétnaposak, és a 
részvétel-orientált megközelítést a közös termék- és eszközfejlesztési munkákra is kiterjesztették. 
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Az EQUAL-program sajátosságaihoz igazított, partnerségi eszköztárban leírt logikai keretmátrix a 
felügyeleti munka során is hasznosnak bizonyulhat. Bemutatására az 5. fejezetben kerül sor, 



részletes magyarázata pedig a partnerségépítési útmutatóban olvasható (az EU EQUAL oldalán 
szintén hozzáférhető). 
 
9.2  Monitoring  
 
A monitoring, vagyis a folyamatok felügyelete segít nyomon követni a „történteket”. A nemzetközi 
partnerségek számára létfontosságú, hogy képesek legyenek folyamataik felügyeletére, 
előrehaladásuk nyomon követésére, sikereik rögzítésére, valamint arra, hogy idejében 
felfigyeljenek az esetleges problémákra és alulteljesítésre. A közpénzből támogatott programok és 
partnerségek kötelesek bizonyítani tevékenységük eredményességét. 
 
Valamennyi EQUAL nemzetközi partnerségnek rendelkeznie kell a tevékenységei és eredményei 
felügyeletére vonatkozó tervvel és folyamatleírással. A nemzetközi vezetői találkozókra monitoring 
jelentéseket kell készíteniük. Az ezekben szereplő információkat az FP-k az irányító hatóság 
részére benyújtott monitoring jelentésekbe is belefoglalják. 
 
Nemzetközi partnerségek esetén a releváns információk többségét valamennyi partner részére 
megküldik. Gondoskodni kell egy közös információgyűjtemény megszervezéséről és terjesztéséről, 
amely az alkalmazott monitoring-folyamattól függetlenül az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 
 

• az információkat megbízható formában gyűjti egybe, ily módon lehetővé téve a 
teljesítmények tervezett eredményekhez és mérföldkövekhez viszonyított alakulását; 

 
• az egyes partnerek számára hozzáférést biztosít a többi partner – a nemzetközi 

együttműködés előrehaladásával kapcsolatos – információihoz.  
 
Formai követelmények erre vonatkozóan nincsenek, ám az EQUAL első körében sikeresnek 
bizonyult gyakorlatok alapján a két alábbi javaslatot megfontolásra érdemesnek találjuk: 
 

• a monitoring tevékenységhez szükséges információk kezelését legjobb, ha a nemzetközi 
együttműködéssel kapcsolatos munkatársra bízzuk;  

 
• az információcsere leghatékonyabb módja egy olyan nemzetközi weboldal létrehozása (az 

egyik partner website-ján kialakított oldal erre kiválóan alkalmas), amelyen minden kívánt 
információ tárolható, s amelyhez valamennyi partnernek van saját hozzáférése. Egy ilyen 
weboldal a partnerek közötti nyitott párbeszéd fórumává válhat, de a hozzáférés 
nyilvánossá tétele is elképzelhető, bizonyos titkos – pl. kölségvetési – adatok jelszóval való 
levédése mellett. 

 
9.3  Értékelés  
 
Az EQUAL-program keretében végzett nemzetközi együttműködés felmérése hármas kört vizsgál: 
 

• a tevékenységek és eredmények helytállósága, annak kiemelésével, hogy a közös célok 
milyen mértékben elégítették ki a közös szükségleteket és vetettek fel közös kérdéseket; 

 
• a tevékenységek tervezésének, irányításának és végrehajtásának hatásfoka (input / 

output közötti viszony) és hatékonysága (a célokhoz képest elért eredmények); 
 

• hatásvizsgálat – a nemzetközi munkának az egyes FP-k tevékenységeihez és 
eredményeihez rövid távon hozzáadott értéke, illetve az európai, nemzeti és helyi szintű 
döntéshozók és érdekeltek által képviselt politika és gyakorlat hosszú távú alakítása. 

 
Példa a közös értékelésre   (TCA 2695 ADAPTATION AND INNOVATION NETWORK) 
Az Adaptációs és Innovációs Hálózat közös értékelési megállapodást írt alá egy másik TCA-val, így 
a résztvevő tagállamok száma 9-re nőtt (további részleteket az ECDB-ben talál). A cél olyan 
innovatív módszerek és eszközök kipróbálása, melyek fokozzák a nemzeti és nemzetközi 
mainstreaming hatékonyságát. A helyes gyakorlatok értékelése az alábbiak szerint történik: 
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- vonatkozó jelentések és dokumentumok cseréje; 
- az értékelés eszközeinek és módszereinek tervezését szolgáló munkatalálkozók megszervezése; 
- nemzetközi találkozók során kiosztott kérdőívek és megfigyelések eredményeinek 
összehasonlítása és kiértékelése; 
- időközi és projektzáró jelentések készítése. 
 
A nemzetközi partnerségek értékelése 
 
Az értékelés már a nemzetközi együttműködés legelején megkezdődik. Része annak a szervezett 
tanulási folyamatnak, amely a célkitűzések, tevékenységek és teljesítmények / eredmények 
módszeres tervezését, felügyeletét és folyamatos ellenőrzését foglalja magába. Ezért az EQUAL 
második körében a nemzetközi együttműködési partnerségeknek egy, a partnerségük 
életciklusához illeszkedő értékelési ciklust kell kidolgoznia. 
 
Projekt életciklusa Értékelési ciklus 

 
Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? 

Előkészítő szakasz (régebben 1. akció)  
Az FP-k partnert keresnek maguknak. 
Az FP-k tárgyalnak a partnerekkel. 
Döntés születik a TCA-k támogatásáról. 

Projektvégrehajtás szakasza (régebben 2. akció) 
 
A nemzetközi partnerség munkához lát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A munka befejeződik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tapasztalatátadási szakaszt (régebben 3. akció) 
is magában foglalhatja. 

 
• Források – megfelelnek-e a nemzetközi 

együttműködés szándékainak és 
célkitűzéseinek? 

• Tevékenységek és rendezvények – 
alkalmasak-e a TCA-ban foglalt célok 
eléréséhez, hatékony-e az irányításuk? 

• Indikátorok – megfelelnek-e a SMART 
megközelítésnek ? (lásd a partnerségi 
útmutatót) 

• Részvétel – széles körű-e és kiterjed-e a 
nemzetközi partnerség minden aspektusára? 
Valódi-e vagy jelképes? 

• Reakciók – a nemzetközi partnerség váltott-e 
ki kedvező (pozitív) reakciókat a fontos 
partnerek vagy kulcsszereplők körében? 
Mutatkoznak-e viselkedési és hozzáállásbeli 
változás jelei (pl. más regionális szervezetek 
munkaerőpiaci tevékenységei során)? 

• Tudatosítás és tanulás – a nemzetközi 
partnerség tájékoztatja-e az embereket és az 
intézményeket a munkaerőpiac fejleményeiről 
és új megközelítési módjairól? 

• Akciók – a rögzített célkitűzésekhez és 
célokhoz mérten megfelelő és hatékony 
akciókat öszönzött-e a nemzetközi 
partnerség, különösen a munkaerőpiaci 
politikák és gyakorlatok befolyásolása 
tekintetében? 

Hatások – mutatkoznak-e a nemzetközi 
partnerség környezetére gyakorolt kedvező 
hatásai (munka minőségének javulása, 
munkavállalók emelt szintű foglalkoztatása, 
fokozódó társadalmi integráció, esélyegyenlőség 
jobb érvényesülése stb.)? 
 
Értékelés módjáról és a hozzárendelt 
kötségvetésről szóló döntések meghozatala 
 
Értékelési terv működésbe léptetése 
Belső/külső értékelők kinevezése 
 
Végrehajtás végső értékelése 
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A legtöbb EQUAL nemzetközi partnerséghez hasonlóan a – közösen kidolgozott terven és a 
nemzetközi partnerségért felelős munkatársak és a vezetők folyamatos visszajelzésein 
(önértékelésén) alapuló – tevékenységek és teljesítmények folyamatos felmérése a legelterjedtebb 
megközelítés. Ezt végezhetik maguk a partnerek, de külső értékelő bevonására is lehetőség van. A 
megközelítésnek alapvetően akkor is az önértékelésen kell alapulnia, ha a külső értékelő a 
nemzetközi partnerekkel közösen különféle értékelési szempontokat és indikátorokat dolgoz ki. 

 
Példa egymás értékelésére (peer review)     (TCA 1007 IRIS) 
 
Ez a TCA egy előző Horizon-partnerségre épül, és olyan rendszert alkalmaz, amelyben a partnerek 
egymás munkáját értékelik (peer review), és melynek keretében:  
 
- a partnerek közösen dolgozták ki az értékelési eszközöket és módszereket; 
- az értékelő szerepét az egyes FP-k rotációs módszerrel töltötték be. 
 
Egymás munkájának értékelésén túl a TCA egy független értékelőt is felkért, aki a tanulmányutak, 
a nemzetközi szemináriumok és a döntéshozó testületi találkozók résztvevői számára a legjobb 
gyakorlatok elterjesztésének folyamatára vonatkozó módszertani támogatást nyújtott.  
 
Tanulásközpontú megközelítés 
 
Az EQUAL nemzetközi partnerségeknek hatalmas előnyére válik a tanulás folyamatának 
valamennyi partner részvételével végzett olyan értékelése, amelynek során megfogalmazzák a 
megválaszolandó kérdéseket, a siker feltételeit és az eredmények felmérésének módját. Az ilyen 
megközelítés a nemzeti szinten folytatott folyamatos értékelés és az egyes résztvevő FP-k 
folyamatos felmérési eredményeit tükrözi. Akár független értékelő felkérésével, akár anélkül 
folyik az értékelés, az EQUAL-program végrehajtása során szükség van a résztvevők 
megfelelő szintű önértékelésére. 
 
 
Példa az értékelési indikátorok használatára   (TCA 2886 PLANQUALITY) 

Az EQUAL Voices értékeléséhez használt átfogó indikátorok: 

A A partnerek közötti közvetlen információáramlás és kommunikáció minőségügyi tervében 
rögzített céljainak nemzetközi partnerség általi elérése 

B. A nemzetközi munka európai szakpolitikára és gyakorlatra kifejtett potenciális hatása 

C. A partnerek által általánosan alkalmazott megközelítések, segédanyagok, képzési 
módszerek fejlesztésében rejlő lehetőségek 

D. A nemzetközi partnerség szervezésének hatékonysága 

E. A nemzetközi tevékenységek számára biztosított nyilvánosság 

 53

 



A nemzetközi partnerségek értékelésére vonatkozó iránymutatások 
 
Az FP, vagy a nemzetközi partnerség munkájának hatékony értékeléséhez előbb világosan meg 
kell állapítani: 
 

• a partnerség vagy a munka célkitűzéseit; 
 

• egy sor olyan célt és indikátort, melyek egyrészt az elért eredmények alkalmazhatóságát, 
másrészt pedig azok hatását hivatottak bizonyítani. 
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Megvizsgálandó 
kulcskérdések és 
problémák 

Bevonandó 
személyek 

Lehetséges 
módszerek 

Lehetséges célok és 
indikátorok 

• Források – megfelőek-e a 
nemzetközi együttműködés 
szándékainak és 
célkitűzéseinek 
véghezviteléhez? 

 • Politikai döntéshozók 
(EU és nemzeti szintű) 
 

Tervek, 
költségvetések és 
találkozók 
jegyzőkönyveinek 
felülvizsgálata 

• Részvétel a költségvetés 
tervezésében 
• Költségek tevékenységenkénti 
lebontása 
 

• Akciók és tevékenységek – 
alkalmasak-e a TCA-ban 
foglalt célok eléréséhez? 
Megfelelő-e a tervezésük és 
végrehajtásuk? 

• FP és projekt 
szponzorok, 
finanszírozók (EK is) 
 

Kérdőívek 
 
Elbeszélgetések 

• Összes tevékenység 
támogathatóságának elfogadása 
• Világos munkaterv 
• Munkaterv időben történő 
kivitelezése 

• Részvétel – széles körű-e és 
kiterjedő-e a nemzetközi 
partnerség minden 
aspektusára? Valódi-e vagy 
jelképes? 

• Programirányítók 
(irányító hatóságok és 
szakmai segítségnyújtó 
szervezetek) 
 

Kérdőívek 
 
Elbeszélgetések 

• Minden partner meghatározott 
feladatokkal és szerepekkel való 
felruházása 
• Minden partner valamennyi 
találkozón való megjelenése 

• Hatások – Milyen hatást 
váltott ki a nemzetközi 
partnerség a 
munkahelyteremtés, a 
foglalkoztatás, a társadalmi 
integráció és az 
esélyegyenlőség terén? És a 
tanulás terén? Hogyan hatott a 
munkaerőpiaci stratégiára? 
Tanultak-e a tagállamok 
egymás politikájából és 
gyakorlatából? 

•  FP partnerek és az 
Önök nemzetközi 
partnerei 
 

Kérdőívek 
 
Elbeszélgetések 
 
Rendezvényeket és 
termékeket kísérő 
értékelő kérdőívek 
 
 

• Közös módszerek és termékek 
partnerek általi átvétele 
• Használat és hasznosság 
bizonyítása 

• Tudatosítás és tanulás – 
Van-e bizonyíték arra, hogy a 
partnerek vagy mások 
tudomást szereztek a 
munkaerőpiac fejleményeiről 
és új megközelítési módjairól? 

• specifikus 
megkülönböztetett, 
kirekesztett csoportok 
 

Kérdőívek 
 
Elbeszélgetések 
 
Rendezvényeket és 
termékeket kísérő 
értékelő kérdőívek 

• Valamennyi partner elterjeszti 
tapasztalatait a többi 
partnerországban 
•A munka egyes aspektusainak 
egyéb nyelvekre történő lefordítása 
terjesztési célból (kivitelezői vagy 
felhasználói oldalon)  

• Folyamatok és irányítás – 
Megfelelő volt-e a partnerség 
tervezése és irányítása? 

•  FP partnerek és az 
Önök nemzetközi 
partnerei 
 

Dokumentumok és 
feljegyzések 
felülvizsgálata 
 
Elbeszélgetések 

• Munka időben való befejezése 
•Munka költségvetési kereteinek 
betartása 
•Partnerek betöltötték tervezett 
szerepeiket 

• Eredmények és termékek –  
Mennyire teljesek és 
hatékonyak? 

•  FP partnerek és az 
Önök nemzetközi 
partnerei 
 

Peer review 
 
Kérdőívek 
 
Elbeszélgetések 

• Termékek és eredmények a 
tervezettel azonosak 
• Eltérések és módosítások 
lejegyzése 
• Minőségük és célnak való 
megfelelésük felmérése 

•  Partnerek jövőbeni 
együttműködése – 
Folytatódik-e az EQUAL 
nemzetközi partnerség 
lezárását követően? 

•  FP partnerek és az 
Önök nemzetközi 
partnerei 
 

Elbeszélgetések • Partnerek testületei közvetlenül 
alkalmazzák a partnerség anyagait 
• A partnerek politika- vagy 
gyakorlatváltásának bizonyítéka a 
partnerségi eszmecserék hatására 
• Partnerek munkái közötti 
érdekazonosságok beazonosítása 

• Nemzetközi együttműködés 
hozzáadott értéke – 
Beazonosítható és 
körvonalazódik-e a helyi, 

• FP partnerek és az 
Önök nemzetközi 
partnerei 
• Politikai döntéshozók 

Nemzeti és EU 
politikákra való utalás 

• Tervezett eredményekhez képest 
elért teljesítmények 
• Nem tervezett eredményekhez 
képest elért teljesítmények 



regionális, nemzeti és uniós 
szintű politikában és 
gyakorlatban? 

(uniós és nemzeti 
szintű) 

•Nemzeti FP munkaterv kiegészítése 
• Azokra való utalás politikai vagy 
gyakorlati vonatkozású anyagokban 

 
Belső vagy külső értékelés? 
  
Számos partnerség dönt a belső értékelés mellett. A külső értékelés pénzbe kerül – ehhez 
költségvetést kell biztosítani. 
 
Értékelés típusa 
 

Legfontosabb 
jellemzők 

Erősségek Gyenge pontok 

Belső 
 

A partnerség munkatársai 
vagy az érdekeltek egy 
csoportja tervezi és 
felügyeli az értékelést. A 
munkát felosztják a 
partnerek között, majd 
egyikük – akinek az 
anyanyelve a partnerség 
munkanyelve – begyűjti, 
és írásba foglalja az 
eredményeket. 
 
„Peer review” rendszert is 
magába foglalhat, melynek 
során a partnerek egymás 
folyamatait és termékeit 
értékelik. 

Részvételen alapuló – a 
munkatársak, az 
érdekeltek és a 
kedvezményezettek széles 
körének folyamatba való 
bevonását teszi lehetővé. 

Időigényes – olcsóbb 
megoldásnak tűnhet, ám 
tervezést és irányítást 
igényel, ami általában 
azzal jár, hogy a 
vezetőnek vagy a nemz. 
együttműködésért felelős 
munkatársnak egy sor 
további jelentést kell írnia. 
 
A végeredmény minőségét 
a partnerség leggyengébb 
láncszemének minősége 
határozza meg. Egyetlen 
hanyag partner veszélybe 
sodorhatja az összes 
erőfeszítést. 

Külső 
 

A külső értékelő a 
partnerségnek értékelési 
megközelítést ad és 
megtervezi azt. Olyan 
külső értékelő is szóba 
jöhet, aki a partnerek 
egyikének megbízottja – 
és akinek valószínüleg a 
munkanyelv az 
anyanyelve. 

Értékes tapasztalattal 
gazdagíthatja a munkát. 
 
Az értékelés szakmai 
hozzáértéssel, a 
partnerség által 
jóváhagyott terv alapján 
történik. 
 

Nem mindig tartja szem 
előtt a partnerek alapvető 
célkitűzéseit, és egy 
nemzetközi partnerségben 
egyetlen személy nehezen 
képes megérteni az egyes 
partnerek lépéseit 
befolyásoló kulturális 
vonatkozások 
összességét. 

Belső és külső 
kombinációja 
 

Egy nemzetközi 
partnerségben egy külső 
értékelő irányítja az 
értékelési folyamatot és 
írja meg a jelentéseket. 
Maguk a partnerek az 
értékelővel együtt 
dolgozzák ki az értékelési 
folyamatot és szolgáltatják 
a feldolgozandó anyagot. 
 
Ez a megoldás is magába 
foglalhat „peer review”-t. . 

Csökkentheti a külső 
értékelés költségeit. 
 
A partnerség tanulási 
folyamatainak részévé 
válhat. 
 
Az értékelő által irányított 
peer review folyamat 
erőteljessé és hatékonnyá 
válhat. 

Nehezen kezelhető, 
hacsak a külső értékelő 
nem vesz közvetlenül 
részt a partnerségben. 
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Glosszárium és a rövidítések jegyzéke 
 
Az Európai Bizottság honlapján rendelkezésre áll egy hivatalos EQUAL glosszárium, amely az 
EQUAL-lal kapcsolatos „szakzsargon”, illetve szakkifejezések magyarázatát tartalmazza. 
Szerepelnek benne ezek idegen nyelvi megfelelői is, az Európai Unió összes hivatalos nyelvén. Az 
alábbiakban a jelen útmutató esetleg magyarázatra szoruló rövidítéseinek kifejtése olvasható: 
 
Rövidítés (angol vagy 
magyar, attól függően, hogy 
melyik használatos) 

Kifejezés Magyarázat 

DPA fejlesztési partnerségi 
megállapodás 
 

Egy adott FP valamennyi 
hazai partnere által 
elfogadott megállapodás, 
amely tartalmazza az 
elvégzendő feladatokat és a 
szükséges forrásokat. 

FP fejlesztési partnerség Az EQUAL tevékenységek 
megvalósítói. 

ECDB EQUAL Közös Adatbázis Valamennyi FP adatait 
tartalmazó Internet-alapú 
adatbázis. 

ESZA Európai Szociális Alap A négy strukturális alap 
egyikeként az ESZA 
(amelynek az EQUAL 
közösségi kezdeményezés is 
része) a humán erőforrások 
fejlesztésével foglalkozik. 
Irányítása a tagállamok 
nemzeti szintjén valósul meg. 

ETCIM EQUAL Nemzetközi 
Együttműködési Internet 
Modul 
 

Internet-alapú eszköz, 
amelyet a nemzetközi 
partnerségek a TCA-k 
kidolgozásához és 
biztonságos jóváhagyásához 
használnak. 

EFS Európai Foglalkoztatási 
Stratégia 

Az Európai Uniónak a 
tagállamokat aktívabb 
foglalkoztatáspolitikák 
folytatására ösztönző 
stratégiája. 

IH irányító hatóság 
 

Az EQUAL irányításával 
tagállami részről megbízott 
közigazgatási szerv. 

NAP nemzeti foglalkoztatási 
akcióterv 

Az egyes tagállamoknak az 
EFS-re adott válasza, 
amelyben lefektetik az EFS 
célkitűzéseihez vezető 
nemzeti politikák módozatait. 

NSS szakmai segítségnyújtó 
szervezet 
(Magyarországon: Nemzeti 
Programiroda) 

Az FP-k részére tagállami 
szinten napi segítséget 
nyújtó és felügyeleti 
feladatokat ellátó szerv. 

TCA Nemzetközi Együttműködési 
Megállapodás 

A nemzetközi 
együttműködésben részt 
vevő valamennyi nemzetközi 
partner által aláírt 
megállapodás, amely 
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http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/about/glossary-hu_en.cfm


tartalmazza az elvégzendő 
feladatokat és szükséges 
forrásokat. Csak az egyes 
FP-k nemzeti IH-inak 
jóváhagyása után lép 
érvénybe. 
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Melléklet további példákkal és magyarázatokkal 
 

 
 

11 Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés 
 
 
1) Az 1997-es luxembourgi csúcson meghirdetett Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) gyakorlati keretet 
kínál egy közös európai munkaerőpiaci stratégia megvalósításáshoz. Az EFS tágabb értelemben vett 
prioritásait az alábbi három átfogó célkitűzést szem előtt tartó, évente meghatározott európai 
foglalkoztatási iránymutatások jelölik ki:  
 

• teljes foglalkoztatás  
• a munka minőségének és termelékenységének javítása 
• a társadalmi kohézió erősítése és a beilleszkedés elősegítése 

 
E három célkitűzés tíz iránymutatás mentén valósítható meg.  
Ezek az iránymutatások határozzák meg az egyes tagállamoknak az adott évben „több és jobb” munkahely 
létrehozása céljából tervezett tevékenységeit bemutató nemzeti foglalkoztatási akcióterveiben foglaltakat.  
 
Az EFS-ről bővebb információt az Európai Bizottság honlapján talál.  
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
2) Az EQUAL prioritásai között a következő kilenc téma szerepel: 

a) A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való 
belépésének vagy visszailleszkedésének segítése. 

b) A rasszizmus és az idegengyűlölet leküzdése a munkaerőpiac tekintetében. 

c) 
A vállalkozásindítás lehetővé tétele mindenki számára a vállalkozás beindításához és a 
munkahelyteremtési lehetőségek feltárásához és kihasználásához szükséges eszközök 
biztosításával. 

d) 
A szociális gazdaság (harmadik szektor) megerősítése elsősorban a közösségi 
szolgáltatásokra irányulóan, különös tekintettel a munkahelyi minőség javítására. 

e) 
Az egész életen át tartó tanulás és az olyan befogadó munkahelyi gyakorlatok 
támogatása, amelyek a munkaerőpiaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek szempontjából 
érintett emberek álláshoz jutását és munkában maradását segítik. 

f) A vállalatok és alkalmazottak strukturális változásokhoz való alkalmazkodásának, az 
információs technológiák és más új technológiák használatának segítése. 

g) 
A munka és a családi élet összehangolásának támogatása, a munkaerőpiacot egy időre 
elhagyó nők és férfiak visszatérésének segítése rugalmasabb és hatékonyabb 
munkaszervezeti formák és támogató szolgáltatások kialakításával. 

h) A nemek közötti munkaerőpiaci különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése. 

i) 
Lehetőség szerint a menedékkérők munkaerőpiaci integrációjának elősegítése; azon 
menekültek esetében pedig, akiknek vissza kell térniük hazájukba, hazatérésük után 
hasznosítható ismeretek és képzettség megszerzésének támogatása.  

 
Vissza a fő dokumentumhoz 
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3) A 2004. évi EFS iránymutatások és az EQUAL-témák összefoglaló táblázata: 

http://esnet.cec/comm/employment_social/employment_strategy/index_en.htm


 
Az Európai Foglalkoztatási 

Stratégia (EFS) 2004-es 
prioritásai (iránymutatások) 

Az EFS humán erőforrásokkal kapcsolatos 
prioritásainak megfelelő EQUAL-témák 

• Aktív és preventív intézkedések 
a munkanélküliek és az 
inaktívak foglalkoztatására 

 
• A vállalkozási kedv serkentése 

és a munkahelyteremtés 
támogatása 

 
• A humán tőke fejlesztése és az 

egész életen át tartó tanulás 
támogatása  

 
• A munkavállalók 

alkalmazkodóképességének és 
mobilitásának előmozdítása  

 
• A munkaerő-kínálat bővítése és 

az ídőskori aktivitás 
elősegítése  

 
• Nemek közötti esélyegyenlőség  

 
• A hátrányos helyzetűek 

munkaerőpiaci integrációjának 
elősegítése, küzdelem a velük 
szembeni hátrányos 
megkülönböztetés ellen 

 
• A munka kifizetődővé és 

vonzóvá tétele pénzügyi 
ösztönzők révén 

 
• A feketemunka regisztrált 

foglalkoztatássá történő 
átalakítása 

 
• A regionális munkaerőpiaci 

különbségek csökkentése, a 
foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitás elősegítése.   

 
a) A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű 

emberek munkaerőpiacra való belépésének vagy 
visszailleszkedésének segítése. 

 
b) A rasszizmus és az idegengyűlölet leküzdése a 

munkaerőpiac tekintetében. 
 

c) A vállalkozásindítás lehetővé tétele mindenki számára a 
vállalkozás beindításához, valamint a munkahely-
teremtési lehetőségek feltárásához és kihasználásához 
szükséges eszközök biztosításával. 

 
d) A szociális gazdaság (harmadik szektor) megerősítése 

elsősorban a közösségi szolgáltatásokra irányulóan, 
különös tekintettel a munkahelyi minőség javítására.  

 
e) Az egész életen át tartó tanulás és az olyan befogadó 

munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a 
munkaerőpiaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek 
szempontjából érintett emberek álláshoz jutását és 
munkában maradását segítik.  

 
f) A vállalatok és alkalmazottak strukturális változásokhoz 

való alkalmazkodásának, az információs technológiák 
és más új technológiák használatának segítése. 

 
g) A munka és a családi élet összehangolásának 

támogatása, a munkaerőpiacot egy időre elhagyó nők 
és férfiak visszatérésének segítése rugalmasabb és 
hatékonyabb munkaszervezeti formák és támogató 
szolgáltatások kialakításával.  

 
h) A nemek közötti munkaerőpiaci különbségek és a 

foglalkozási szegregáció csökkentése. 

 Az EFS iránymutatásaitól független EQUAL-téma: 
 
i) Menedékkérők társadalmi és munkaerőpiaci 
integrációjának támogatása. 

 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
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3) Az EQUAL közösségi kezdeményezésnek az FP-k közötti nemzetközi együttműködés 
minőségét javító, valamint releváns és hasznosítható eredmények biztosítását célzó 
mechanizmusai közül az alábbiak érdemelnek említést: 
 

• A nemzeti EQUAL programok megvalósításásnak időbeli összehangolása a hatékony 
nemzetközi együttműködés biztosításához. 

• Az előkészítő szakasz során támogatás és segítségnyújtás (legalább egy) megfelelő 
nemzetközi partner megtalálásához, illetve a Nemzetközi Együttműködési Megállapodás 
(TCA) elkészítéséhez. Tanácsadás és hozzáférés biztosítása az FP-k adatbázisához az 
összes tagállamban.  

• A projektmegvalósítási szakaszra mind nemzeti, mind nemzetközi szinten olyan stratégiai 
tervek és konkrét munkaprogramok elkészítése, melyek az FP-k összes partnere számára 
lehetőséget nyújtanak a munkába való bekapcsolódásra.  

• Közös szabályok a források megosztására, közös elvárások a nemzetközi együttműködés 
munkaprogramjának megtervezésére vonatkozóan. 

• A tapasztalatok horizontális és vertikális terjesztésének hangsúlyozása, a nemzeti szinten 
megvalósuló EQUAL-projektek disszeminációval  és tapasztlatátadással  kapcsolatos 
stratégiájának megfelelően, a nemzeti szakpolitika fejlesztésére gyakorolt maximális 
(sokszorosító) hatás biztosítása érdekében.  

 
Vissza a fő dokumentumhoz 
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22 Nemzetközi együttműködés 
 
1) Íme néhány azok közül a sajátos mechanizmusok és eszközök közül, amelyek beépítésre 
kerültek az EQUAL-programba, hogy segítsék az FP-ket és az egyéb résztvevőket a nemzetközi 
együttműködési partnerségek létrehozásával és fenntartásával korábban együtt járó nehézségek 
leküzdésében: 
 

• A „nemzetközi ablak” (2005. január 1-jei) megnyitásának összehangolása a különböző 
tagállamokban, a határokon átnyúló közös fejlesztési és egyéb tevékenységek 
megkönnyítése céljából.  

• A tagállamok irányító hatóságainak elkötelezettsége amellett, hogy a Nemzetközi 
Együttműködési Megállapodások (TCA-k) jóváhagyása előtt konzultálnak egymással.  

• Az irányító hatóságok által felállított szakmai segítségnyújtó szervezetek részéről segítség az 
FP-k és a tagállamok közötti partnerségek létrehozásához, valamint közös integrált 
munkaprogramjaik kidolgozásához.  

• Az előkészítő szakaszban pénzügyi támogatás és tanácsadás az FP-knek a hatékony 
partnerkereséshez, valamint magas színvonalú Nemzetközi Együttműködési Megállapodások 
(TCA-k) elkészítéséhez.  

• A Bizottság: 
− már gondoskodott a potenciális együttműködő partnerek hatékony felderítésére 

alkalmas adatbázis informatikai hátteréről;  
− egy olyan elektronikus platformot is kínál, amely segít a TCA-k benyújtásában, 

frissítésésben, valamint a velük kapcsolatos konzultációk lebonyolításásban;  
− egyfajta fórumot kínál a nemzetközi együttműködés során napvilágot látott helyes 

gyakorlatok kicseréléséhez.  
•    Az FP-k részvétele a tematikus hálózatokban. 

 
Vissza a fő dokumentumhoz 

 
 
 
2) Két együttműködő FP-ben különböző szerepeket betöltő szervezetek, illetve magánszemélyek 
közötti formális és informális kapcsolatok mátrixa  
 
Az alábbi táblázat a fejlesztési partnerségek közötti együttműködés egy lehetséges modelljét 
tartalmazza. Látható, hogy nem csupán az egymásnak megfelelő szereplők között létesülnek 
kapcsolatok, hanem a partnerség egyéb tagjaival is folyik együttműködés. 
 

2. FP 1. FP 
Elnök Nemz. 

koord. 
Képz. 
test. 

Helyi 
önk. 

Szak-
szerv. 

Munkaadói 
szerv. 

Képz. 
résztv. 

Munka-
ügyi kp. 

FP-elnök / koordinátor  X       
Nemz. együttműködésért 
felelős munkatárs (koordin.) 

 X       

Képzéssel foglalkozó testület   X      
Helyi önkormányzat         
Szakszervezet     X    
Munkaadói szervezet    X      
Képzésben résztvevők   X    X  
Munkaügyi központ     X X  X 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
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3) 1. modell: Információ- és tapasztalatcsere 
 
Ez a modell általában a nemzetközi együttműködés kiindulópontját jelenti, és valamennyi további 
modell „közös nevezőjének” is tekinthető. A partnerek információkat cserélnek stratégiáikról és 
tevékenységük hátteréről. Ebben a szakaszban a partnerek még nem határozták meg pontosan 
együttműködésük konkrét közös célkitűzéseit. 
 
Példa: két vagy több (különböző tagállamban működő) FP olyan képzési csomagokat kíván 
kifejleszteni, melyek segítséget nyújtanak egyes hátrányos helyzetű csoportoknak a munkaerőpiacra 
való visszatérésben. Nemzetközi együttműködésük keretében egyszerűen információkat cserélnek 
egymással magukról, az általuk tanulmányozott helyzetről és a képzési csomag kidolgozására 
vonatkozó különféle elképzeléseikről. Előfordulhat, hogy néhány hasznos ötlet is gazdát cserél, de ez 
inkább csak véletlenül, semmint tervszerűen történik, egyes esetekben pedig egyátalán nem kerül sor 
hasznos tudás, tapasztalat vagy szakértelem átadására. 
 
Az ilyen formában működő nemzetközi együttműködés segítséget nyújt az FP-knek saját 
tevékenységeik és eredményeik európai kontextusban történő értékeléséhez (benchmarking). 

 
Vissza a fő dokumentumhoz 

 
4) 2. modell: Az innovatív megközelítések párhuzamos kidolgozása 
 
Ezen modell esetében a partnerek konkrét, közös célokat tűznek maguk elé, mégis egymástól 
viszonylag függetlenül (párhuzamosan) munkálkodnak közös céljaik gyakorlati megvalósításán mind a 
fejlesztési, mind a tesztelési, mind az érvényesítési szakaszban. A tapasztalatok cseréje kevésbé 
általános és sokkal célirányosabb, mint az 1. modell esetében. Az ilyen típusú együttműködések 
résztvevői módszeresen törekednek arra, hogy az újítások kidolgozása során segítséget kapjanak a 
velük közös célokért dolgozó partnereiktől. 
 
Visszatérve a fenti (1. modell) példához, képzeljük el, hogy két vagy több FP pontosan felméri és 
értékeli a másik(ak) célkitűzéseit, és megegyezik partnerével (partnereivel) azokról a célokról, 
megközelítésekről, módszerekről, értékelési kritériumokról stb., amelyeket mindannyian magukénak 
vallanak. A célok megvalósítása és megoldási javaslataik kifejlesztése/tesztelése/érvényesítése során 
azonban egymástól viszonylag függetlenül tevékenykednek. Miután megegyeztek a közös célkitűzésről, 
rendszerezett formában sor kerülhet innovatív ötletek, felfedezések és bizonyos szakismeretek 
cseréjére is. 
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Az ilyen formában működő nemzetközi együttműködés is segít az FP-knek saját tevékenységeik és 
eredményeik értékelésében (benchmarking). 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
5) 3. modell: Új módszerek átvétele, átadása vagy adaptációja, illetve azok hozzáigazítása az adott 

körülményekhez 
 
Ez a modell általában az ún. „párhuzamos fejlesztési” modell (2. modell) egyik változata vagy 
folytatása, amely akkor kerül előtérbe, amikor a nemzetközi együttműködés során kitűnik, hogy az 
egyik FP-nek már szinte „kész”, a gyakorlatban is bevált megoldás van a birtokában valamelyik közös 
problémára. Ebben az esetben a nemzetközi együttműködés lehetővé teszi a partnerek számára, hogy 
betekintést nyerjenek a partnerük által már korábban megszerzett ismeretekbe. 
 
Képzeljük el, hogy két vagy több FP rutinszerűen megosztja egymással fejlesztési tevékenységének 
eredményeit, valamint azok tesztelésével és érvényesítésével kapcsolatos tapasztalatait: hogy a 
gyakorlatban mi működik, mi nem, és miért. Mindegyik együttműködő félnek hasznára válik ez a 
tapasztalatcsere, ami bizonyos tartalmi, stílusbeli és módszertani módosításokra készteti őket eredeti 
elképzeléseikhez képest. Ezekben az esetekben a know-how FP-k közötti cseréje elsősorban a már 
meglévő ötletek tökéletesítéséhez segíti hozzá a feleket.  
 



A nemzetközi együttműködés ezen modellje a tapasztalatátadás és –beépülés folyamatát 
megkönnyítendő kiegészülhet különféle „mentori” tevékenységekkel. Egyfajta megfigyelői (shadowing) 
tevékenyéget is magába foglalhat, különösen azokban az esetekben, amikor egy vagy több partner egy 
olyan FP-től igyekszik szakértelem és know-how átvételére, amelynek már széles körű tapasztalatai 
vannak a választott területen. 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
6) 4. modell: Közös szolgáltatás-, termék- vagy rendszerfejlesztés — a feladatok megosztása egy közös 

cél szem előtt tartásával 
 
Ezt a modell gyakran olyan partnerségek alkalmazzák, amelyek már egy ideje fennállnak. 
Kindulópontjául egy adott probléma hasonló megítélése, valamint azt a szándék szolgál, hogy közös 
megoldást találjanak rá, tudatosan kihasználva a partnerek egyéni erősségeit. A partnerek 
meghatározzák a probléma megoldásához szükséges lépéseket, és az ezekkel kapcsolatos feladatokat 
felosztják egymás között. 
 
Ismét visszatérve a fenti (1. modellnél említett) példához, tételezzük fel, hogy két vagy több FP az 
induláskor megállapodik a közös célokban és a képzési csomagok közös kidolgozásában. 
Folyamatosan együttműködnek annak érdekében, hogy egy mindannyiuk egyéni igényeit is kielégítő 
közös „megoldást” találjanak, adott esetben a feladatoknak a felek szakmai hozzáértése alapján történő 
felosztásával. Ezekben az esetekben valószínűleg segítséget jelent, ha egy vagy több olyan (más 
tagállamban működő) FP-vel létesítenek nemzetközi partnerséget, amelyek egymást kiegészítő 
tapasztalatokkal, képességekkel és forrásokkal rendelkeznek. Ezen modell alkalmazása esetén 
valószínűleg a közös megoldás kidolgozása után mindegyik FP-nek testre kell szabnia a közös 
„terméket”, hogy az az ő sajátos körülményeik között is megállja a helyét. A „testre szabás” 
szükségességével eleve tisztában kell lennie a feleknek, amikor a lehetséges együttműködő 
partnerekkel megvitatják a közös termék vagy rendszer együttes kifejlesztésének lehetőségeit. 
 
A nemzetközi együttműködés ezen modellje az ún twinning programokra emlékeztet, mivel a benne 
részt vevő két (vagy több) partner kölcsönös és egyenértékű előnyöket vár a közös munkától és 
egymáshoz fűződő kapcsolataitól. Mivel ezek a kapcsolatok általában hosszú távra szólnak, a 
kölcsönös előnyök eléréséhez gyakran hosszabb időre van szükség, és azok esetleg az eredetileg 
tervezettől eltérő területeken jelentkeznek.  

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
7) 5. modell: A kulcsszereplők/képzésben résztvevők/oktatók és mások cseréje 
 
A képzésben résztvevők, vagy a munkatársak – együttműködő partnerek közötti – cseréje egy olyan 
kiegészítő tevékenység (almodell), melynek megvalósulására általában a négy másik modell egyikével 
párhuzamosan kerül sor. Ezeknek a cseréknek túl kell mutatniuk a tanulmányutakon (melyek az 1. 
együttműködési modell részét képezik). Mindig pontosan meg kell határozni a csereprogramok konkrét 
céljait, hogy minél hatékonyabban támogassák a további fejlődést és a közös, határokon átívelő 
célkitűzések megvalósítását.  
 
Az előző (vagyis a 4. modellben leírt) példára visszatérve: a nemzetközi együttműködés nagy 
valószínűséggel hasznot húz azokból a megállapodásokból, amelyek révén megnyílik az út az 
érintettek (oktatók, tartalom- és rendszertervezők, a képzésben résztvevők stb.) cseréje előtt, például a 
közösen kifejlesztett termékek/rendszerek azonnali kipróbálása és jóváhagyása céljából. A 
csereprogramok természetesen pozitív hatással vannak a közös tervezési és fejlesztési 
tevékenységekre is. 

Vissza a fő dokumentumhoz 
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8) Egyes FP-knek meglehetősen sajátos elgondolásaik vannak arról, hogy milyen partnert szeretnének 
találni maguknak egy másik tagállamban, és milyen partnerekkel kívánnak együtt dolgozni. Nagy 
valószínűséggel ez az eset áll fenn, amikor valamelyik FP nagyon speciális témán dolgozik, vagy a 
hátrányos helyzetűek egy pontosan behatárolt csoportjával foglalkozik (például a nemek közötti 
megkülönböztetésre fókuszál). Általánosságban mégis azt mondhatjuk, hogy a különböző 
tagállamokban működő FP-knek nem kell feltétlenül ugyanazon az EQUAL-témán belül dolgozniuk. 
Ugyanolyan hasznosnak bizonyulhat, ha hasonló típusú szervezetekkel működnek együtt, ugyanolyan 
típusú probléma megoldására törekednek, vagy hasonló társadalmi csoport integrálását kívánják elérni. 



Ezért minden EQUAL-témát célszerű szem előtt tartani a nemzetközi együttműködésre való 
felkészülés, illetve a partnerkeresés során. 
 
A további részleteket lásd az útmutató 4. fejezetében (Partnerek felkutatása). 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
 
9) A támogatásról szóló döntést követően az FP-k mindegyikét besorolják a saját országuk 
támogatását élvező fő témák egyike alá (lásd alább). A nemzetközi partnerségek kialakítása során az 
FP-k egy, vagy esetleg több másik tagállamból, a sajátjukkal azonos vagy attól eltérő témán dolgozó 
együttműködő partnereket is választhatnak. Az FP-k hivatalos besorolása tehát nem szabad, hogy 
leszűkítse a nemzetközi partnerkeresés körét; inkább csak elősegíti a fókuszpontok tisztázását és a 
közös célkitűzések kidolgozását a Nemzetközi Együttműködési Megállapodás (TCA) és a közös 
munkaprogram megtárgyalása során. 
 
Az EQUAL közösségi kezdeményezés tematikus irányultságú: támogatásában összesen 9 téma 
részesül (lásd az 1. fejezetet). Valamennyi tagállam megállapodott abban, hogy a menedékkérők 
beilleszkedésével kapcsolatos témakör prioritást élvez. Ezen túlmenően a legtöbb tagállam közösségi 
kezdeményezési programdokumentumában szerepel néhány egyéb téma is a másik nyolc közül. Öt 
tagállam (a Cseh Köztársaság, Németország, Görögország, Hollandia és Portugália) úgy döntött, hogy 
mind a kilenc témakört támogatásban részesíti. Az egyes tagállamok által kiválasztott témák 
összefoglaló táblázata megtalálható az útmutató 1. fejezetében. 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
10) A valóban hatékony nemzetközi együttműködés és partnerség az emberi és a pénzügyi 
erőforrások tekintetében egyaránt költségesnek bizonyulhat, ami ugyancsak behatárolja a reálisan 
elérhető eredményeket. A partnerségek vezetőinek együttműködő partnereikkel együtt gondosan fel 
kell mérniük, hogy időben és pénzben mibe kerül célkitűzéseik megvalósítása, és szükség esetén fel 
kell készülniük a célok korrigálására annak érdekében, hogy elérhetők legyenek. 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
11) Munkájukat a tapasztalatok és eredmények átadásának határideje és ütemezése is behatárolja. A 
munkaprogram megvalósítására a projektvégrehajtási szakaszban kerül sor, melynek időtartama 2-3 
év. A tapasztalatátadással kapcsolatos tevékenységek vagy a végrehajtás keretében zajlanak, vagy az 
innováció megvalósításával párhuzamosan futó külön tevékenység tárgyát lépezik. Az új gyakorlatok, 
rendszerek és termékek kifejlesztése és tesztelése igencsak időigényes, és még több időre van 
szükség azok elterjesztéséhez, valamint a szakpolitikába való beépítéséhez. Ennek kapcsán ismét 
szeretnénk hangsúlyozni, hogy az FP-knek tudatában kell lenniük ezeknek a kényszerítő 
körülményeknek, és reális célokat kell maguk elé tűzniük.  
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 

12) Az európai helyi közösségek, régiók és tagállamok gazdag változatossága hatalmas lehetőségeket 
nyit a kölcsönös tanulási folyamatok előtt, és megfelelő hátteret biztosít a nemzetközi együttműködésre 
vonatkozó EQUAL-alapelv számára is. A változatosságból azonban problémák is adódhatnak, 
különösen azok számára, akik még nem járatosak az európai keretek között zajló nemzetközi 
együttműködésben. A kultúra, a nyelv és a módszerek különbözősége miatt a dolgok hosszabb időt 
vehetnek igénybe, és esetleg nehezebben megvalósíthatók a megszokottnál. A nemzetközi 
együttműködés terén szerzett előzetes tapasztalatok óriási előnyt jelentenek — ezek birtokában tudni 
lehet, hogy mi várható. Ha Önök nem rendelkeznek ilyen tapasztalatokkal, fontos, hogy minél korábban 
beható párbeszédbe és gondos tervezésbe kezdjenek lehetséges partnereikkel annak érdekében, hogy 
felkészülhessenek a várható nehézségekre, és le tudják küzdeni azokat. 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
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3 Felkészülés a nemzetközi együttműködésre 
 
1) Az alábbiakban egy képzeletbeli példa alapján bemutatjuk, milyen válaszokat adott az egyik támogatást 
kérő FP néhány kulcsfontosságú kérdésre. Az EQUAL esetében ezeknél még komplexebb válaszokra van 
szükség, miután e kezdeményezés többszereplős és többszintű nemzetközi kapcsolatokat feltételez. 
 

Példa a projekt nemzetközi vonatkozásaira 
 

FP-nk helyi/regionális szinten az alábbiakat kínálja : 
 

1. Interaktív csomag készítése azokról a támogatott foglalkoztatási programokról, amelyek a 
fogyatékkal élők beilleszkedését segítik elő a kis- és középvállalatokba (KKV-k). 

2. A csomag célcsoportját a KKV-k tulajdonosai, valamint a munkaügyi hivatalokban dolgozó 
tanácsadók alkotják. 

3. Ismeretes, hogy a kis- és középvállalatok (KKV-k) nagyon ritkán veszik igénybe a hasonló 
foglalkoztatási programokhoz társuló pénzügyi és támogatási lehetőségeket, illetve, hogy a 
KKV-k tulajdonosai keveset tudnak ezekről. Projektünk lehetővé teszi, hogy szorosabb 
kapcsolatokat létesítsünk a kis- és középvállalatok, valamint a munkaügyi hivatalok között, 
annak reményében, hogy ezáltal biztosítható lesz a tanfolyami képzések folyamatossága. 

4. A projekt annyiban innovatív, hogy új programokról kíván tájékoztatást nyújtani egy új 
célcsoportnak, egy olyan újfajta módon, amely lehetővé teszi a felhasználók számára 
potenciális pénzügyi hasznuk kiszámítását. 

 

Projektünk nemzetközi vonatkozásai: 
5. Maga a csomag fontos nemzetközi vonatkozásokkal rendelkezik, mivel az a célunk, hogy 

külföldi példák segítségével bemutassuk, mennyire sikeresnek bizonyultak a hasonló 
kezdeményezések másutt (más tagállamokban). Ráadásul a csomag több nyelven (mindegyik 
együttműködő partner nyelvén) is rendelkezésre áll majd. 

6. A terméket egy nemzetközi csoport fejleszti ki, amely rendszeresen információkat és know-
how-t cserél, illetve közösen dolgozik egy összehasonlító tanulmány elkészítésén. 
Tanulmányutakra kerül sor, és a csomagot a projektben résztvevő összes tagállam 
körülményeihez hozzáigazítják, majd mindegyik résztvevő országban kipróbálják és terjesztik. 

 

 
Vissza a fő dokumentumhoz 

 
 
2) A szükséges források listája 
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Források és feltételek Rendelke-
zésre áll 

Megsze-
rezhető 

Valószínűleg 
nem szerezhető 

meg 

Olyan együttműködő partnerek, amelynek megfelelő 
adottságokkal, képességekkel és tapasztalatokkal 
rendelkeznek. 

 
[   ] 

 

 
[   ] 

  

 
[   ] 

 
 
Olyan csapatvezető, aki kész elegendő időt szánni munkájára, 
felkészülten fogadja a külföldi látogatókat és nemzetközi 
ügyekben kellőképpen járatos.  
 

[   ] [   ]  [   ] 

 
Elegendő idő biztosítása a munkacsoport számára a 
partnerség nemzetközi vonatkozású feladataihoz, illetve FP-
jük egyéb tevékenységeihez. 
 

[   ] [   ] [   ] 

 
Nyelvismeret vagy fordítók/tolmácsok biztosítása. 
 

[   ] [   ] [   ] 

    



Irodai és kommunikációs rendszerek (telefon, fax, e-mail, 
számítógépek internet-eléréssel*, fénymásoló(k)) 
rendelkezésre állása.  
 

[   ] 
 

[   ] 
 

[   ] 
 

 
Az Önök szervezete kulcsfontosságú szereplőinek (ügyvezető, 
felső vezetők, egyéb kulcspozíciókat betöltő munkatársak) 
elkötelezettsége. 
 

 
[   ] 

 

 
[   ] 

 

 
[   ] 

 

 

Olyan FT döntéshozó testület, amely egyéni támogatókat, 
illetve az Önök nemzetközi tevékenységéhez társulni, illetve 
azt erkölcsi vagy anyagi értelemben támogatni kívánó 
szervezeteket is magába foglal.  
 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
Mechanizmusok az együttműködési munka tapasztalatainak 
és eredményeinek átadásához az FP-k minden partnere és 
résztvevője számára; minden partner és résztvevő határokon 
átnyúló tanulási folyamatokban való részvételének biztosítása. 
 

 
 

[   ] 

 
 

[   ] 

 
 

[   ] 

 
* MEGJEGYZÉS: Az internet-kapcsolat elengedhetetlen feltétele annak, hogy együttműködő 

partnereket találjanak az EQUAL Közös Adatbázisban (ECDB), illetve, hogy Nemzetközi 
Együttműködési Megállapodásukat (TCA) nyilvántartásba vetethessék. 

 
Vissza a fő dokumentumhoz 

 
 

3) A potenciális partnerekkel kapcsolatos kérdések listája 
 

 Milyen (fizikai, szervezeti, történeti, tevékenységeikkel vagy tapasztalataikkal kapcsolatos) 
jellemzőkkel rendelkezzenek lehetséges partnereik? 

 Milyen konkrét hozzájárulást (tudást, tapasztalatot, készségeket stb.) várnak Önök egy-egy 
potenciális partnertől? 

 Elvárják-e, hogy lehetséges partnereiknek legyenek előzetes tapasztalatai a határokon átnyúló 
közös munkáról?  

 Vannak-e olyan konkrét kritériumok, melyeket jövőbeli partnereiknek ki kell elégíteniük, pl. 
földrajzi elhelyezkedés, közös nyelv vagy például kis- és középvállalatokkal való szoros 
együttműködés terén szerzett tapasztalat stb.? 

 Mit tudnak Önök és az Önök fejlesztési partnersége nyújtani lehetséges partnereiknek? 
 

 
Vissza a fő dokumentumhoz 

 
4) Az ideális partner profilja 
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Az Önök ideális partnerének profilja 
Kritérium Előnyben részesítjük, ha: Jó, ha: 
• Ország 
• A szervezet típusa, mérete 
• Munkaerőpiaci konfiguráció (probléma, 

akadályok, dinamika) 
• EQUAL-témák 
• Megközelítési mód 
• Ágazat 
• Az együttműködés területe/köre 
• A területen/témában szerzett tapasztalat 
• Milyen típusú határokon átnyúló 

tevékenységhez keres partnert 
• A nemzetközi együttműködés terén 

  



szerzett korábbi tapasztalatok 
• Munkanyelvek 
• Az FP-hez/döntéshozó testülethez társult 

egyéb helyi szervezetek 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
 
5) A kulturális különbségek leküzdése 
 

 Legyenek nyitottak! Fogadják el, hogy mások esetleg máshogy dolgoznak, mint Önök. 
Legyenek türelmesek! 

 Együttműködő partnerük országáról és kultúrájáról ne csak a találkozók alkalmával, hanem már 
jó előre próbáljanak információkat szerezni. Az információs források közül említést érdemelnek 
például az Internet, a könyvtárak; az olyan intézmények, mint a British Council, a Goethe 
Institut, az Istituto Italiano di Cultura, az Alliance Française, a nemzetközi kereskedelmi 
kamarák, illetve olyan egyéb szakmai szervezetek, mint az Európai Szakképzés-fejlesztési 
Központ (CEDEFOP) és az Európai Képzési Alapítvány (ETF). 

 Ne csak az írásbeli kommunikációra támaszkodjanak. Ismerjék megy egymás vitakultúráját is. 
Ne próbálják partnereiket stopperrel kényszeríteni az időkeretek betartására. Legyenek 
fogékonyak más országok hivatalos, illetve informális kultúrájára. 

 Állapodjanak meg a partnerség közös nyelvében. Ez általában az angol, de ne feledjék, hogy 
egyes dél-európai partnerek esetében a francia az első idegen nyelv. 

 Gondoskodjanak „házon belül” megfelelő nyelvismeretről. Szükség esetén szerezzenek 
fordítót, tolmácsot (a költségvetés elkészítésekor ne feledkezzenek meg a pénzügyi fedezetről, 
mert sokba kerülnek). Próbáljanak személyes ismerőseiktől, helyi nyelvtanároktól, diákoktól stb. 
segítséget kérni nyelvi nehézségeik megoldásához. 

 Vitassák meg partnereikkel, hogy pontosan mit értenek bizonyos fogalmak alatt. A későbbi 
félreértések elkerülése végett állítsanak össze egy szószedetet a legfontosabb kifejezésekből, 
vagy használjanak ábrákat és rajzokat. 

 Ha valamelyik ülésen Ön elnököl, győződjön meg arról, hogy mindenki érti és képes követni a 
vitát. Rendszeresen foglalja össze az addig elhangzottakat és ellenőrizze, hogy mindenki érti-e. 
Írja fel a legfontosabb címszavakat a táblára. Győződjön meg arról, hogy mindenkinek alkalma 
és elegendő ideje is van véleménye kifejtéséhez. 

 
 Soha ne becsüljék alá a nyelv jelentőségét, különösen, ha nem az anyanyelvükről van szó. 
 Tisztázzák, milyen jogosítványokkal rendelkeznek partnereik a partnerségre és a partnerségi 

ülésekre vonatkozó döntésekhez. 
 Ismertessék saját szervezeti kultúrájukat partnereikkel, és törekedjenek az övék 

megismerésére. 
 Bátran szólaljanak fel az üléseken és indokolt esetben adjanak hangot kételyeiknek. Ne 

feledjék, hogy a személyes találkozók kínálják a legjobb alkalmat céljaik világos kifejtésére és a 
véleménykülönbségek feltárására. Ezáltal elkerülhető, hogy később elégedetlennek érezzék 
magukat. 

 Magyarázzák el világosan az Önök fejlesztési partnerségének és országának erősségeit. 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
 
6) A kulturális különbségek áthidalásához öt különböző szeminárium-típus közül választhatunk. 
 

• Tapasztalatok átadására szolgáló szemináriumok: ezek keretében ki lehet aknázni olyan 
emberek tapasztalatát, akik már dolgoztak több kultúrát érintő projektekben, hosszabb időt töltöttek 
külföldön és részt vettek interkulturális egyeztetésekben stb. 

 

• Tájékoztató célú szemináriumok: ezek a szó szoros értelmében véve nem is szemináriumok, 
hanem inkább előadások, amelyek általános információt nyújtanak egy adott kultúra etnikai és 
vallási összetételéről, valamint éghajlati, politikai és társadalmi viszonyairól. 
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• Magatartásmódokról szóló szemináriumok: az ilyen szemináriumok a kívánatos 
magatartásmódokkal kapcsolatos tanácsokat és ötleteket fogalmaznak meg, „amit mindenképpen 



kerülni kell” típusú szabályok formájában; Görögországban például sértésnek veszik, ha nyitott 
tenyerünket nyújtjuk valaki felé. 

 

• Önreflexióra késztető szemináriumok: segítenek átélni és megérteni saját magunk másságra 
adott reakcióit, valamint azokat a kultúraspecifikus normákat és értékeket, amelyek az emberek 
cselekedeteinek hátterében állnak (az ilyen szemináriumokon gyakran végeznek szimulációs 
gyakorlatokat). 

 

• Idegen kultúrák megértését szolgáló szemináriumok: ezek a partnerek közötti együttműködést 
meghatározó kulturális normákat állítják szembe egymással. A kulturális normák meghatározása: 
„minden olyan érzékelési, gondolkodásbeli, ítéletalkotási és cselekvési mód, amelyet egy adott 
kultúrában a többség normálisnak, magától értetődőnek, tipikusnak és kötelező érvényűnek tekint”, 
illetve melynek alapján az emberek megítélik és szabályozzák saját maguk, valamint az idegenek 
magatartását*. 

 
* Thomas, A. (szerk.) 1993. Kulturvergleichende Psychologie. Hogrefe. Göttingen  

 
Vissza a fő dokumentumhoz 

 
 
 
7) Szellemi tulajdonjogok és a harmadik felek felhasználói jogai 
 
Az FP-knek tudatában kell lenniük annak, hogy a munkájuk eredményeképpen születő összes termék, 
eszköz, módszer stb. nyilvánosságra kerül, és ezek saját célokra történő felhasználása harmadik felek 
számára is lehetséges lesz. Ez a kötelezettség a közös, határokon átnyúló tevékenységek 
eredményeire is vonatkozik. Ne feledjék el, hogy a pénzügyileg támogatott tevékenységekből származó 
termékek (illetve szellemi tulajdon) értékesítésére vonatkozó törvény, illetve a kapcsolódó 
rendelkezések eltérőek lehetnek a különböző európai országokban. A strukturális alapokról szóló 
rendeletek értelmében a szerződéses időszakban az eladásokból, díjakból stb.befolyó összegek olyan 
jövedelmet jelentenek, amely levonandó az alapok keretében nyújtott társfinanszírozás összegéből. 
Ezért ha munkájuk eredménye kereskedelmi értéket képvisel, vagy ha azt üzleti célokra szeretnék 
felhasználni, feltétlenül forduljanak irányító hatóságukhoz és annak útmutatása szerint járjanak el. 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
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4 A partnerek felkutatása 
 
 
1) A partnerkeresés megszervezését kezdjék az alábbi kérdések megválaszolásával: 
 

 Ki a felelős az Önök FP-jén belüli munka összehangolásáért, és kit milyen feladattal 
bíztak meg?  

 Kinek a feladata a kapcsolatépítés? 
 Hogyan és milyen erőforrások bevonásával tervezik a keresést? 
 Végső soron milyen kritériumok alapján és ki fog dönteni a partnerekről? 
 Milyen határidőket terveznek a partnerkeresés különböző fázisai számára? 

 
Vissza a fő dokumentumhoz 

 
 
 
 
2) Az EQUAL Közös Adatbázisban (ECDB) többféle szintű keresést lehet folytatni.  
 

Teljes szövegű keresés: lehetőséget nyújt Önöknek arra, hogy bármilyen karakterláncra 
(kulcsszóra) rákeressenek az adatbázis összes mezőjében. A rendszer azt is lehetővé 
teszi, hogy egy adott szóra csak egy meghatározott mezőben keressenek rá (pl. az FP-
azonosítók vagy a célkitűzések között). Ha pontosítani szeretnék a keresést, a találatokat 
további kritériumok szerint tovább szűrhetik. 
 
Összetett/részletes keresés: pontosabb kritériumok alapján történő keresést tesz 
lehetővé, különböző szűrők segítségével. Elképzelhető például, hogy Önök a „exclusion” 
(kirekesztés) szóra szeretnének rákeresni az „FP-azonosító” mezőben (teljes szövegű 
keresés), de csak olyan francia és angol FP-k körében, amelyek a „(re)integráció a 
munkaerőpiacra” témában tevékenykednek (összetett/részletes keresés). Az összetett és 
a részletes keresés között a használható szűrők számában vannak különbségek. 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 

 
 
3) Néhány hasznos tipp az ECDB sikeres használatához 
 

 Első lépésben mindenképp fektessék le világosan, milyen alapvető (azaz minimális) 
elvárásaik vannak lehetséges együttműködő partnereik és azok munkaprogramjának 
jellemzőit illetően. Eleinte próbáljanak a lehető legszélesebb körben keresni, nehogy 
érdekes potenciális partnereket zárjanak ki a keresésből. 

 Bár az EQUAL-ra vonatkozó korábbi útmutatások azt javasolták, hogy az FP-k lehetőleg 
ugyanazon a témán belül tevékenykedő partnereket válasszanak maguknak, a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy érdemes nyitottabb módon hozzáállni a nemzetközi 
együttműködéshez. A tagállamoknak az egyes témákon belüli preferenciáitól függően 
ugyanis teljesen más téma alá tartozó partnerségek is folytathatnak az Önökéhez 
hasonló tevékenységeket.  

 Ne feledjék, hogy a tagállamok között jelentős különbségek lehetnek abban, ahogy a 
kérdéseket és problémákat a kilenc EQUAL-téma alá besorolják. Pl. a fogyatékkal élők 
képzése egyszerre több témába is beilleszthető. 

 Jegyezzék meg, hogy leginkább akkor jönnek létre kreatív és innovatív partnerségek, 
amikor olyan, egymástól különböző partnerek működnek együtt, akik különböző 
tapasztalatokkal és szaktudással (de közös célokkal) rendelkeznek. 

 Csak akkor kezdjék el szűkíteni a keresést, miután meggyőződtek róla, hogy elegendő 
információ áll rendelkezésükre a keresési kritériumok biztonságos meghatározásához. 

 Nem szabad figyelmen kívül hagyni – különösen az angol vagy francia nyelvű keresések 
esetében –, hogy a találatok esetleg csak a projekt rövid összefoglalására korlátozódnak. 
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 Vegyék figyelembe a keresés eredményeinek értelmezésénél, hogy ugyanazoknak a 
kifejezéseknek különböző nyelvekben és különböző összefüggésekben eltérő lehet a 
jelentésük. Használják az EQUAL website-ján elérhető glosszáriumot. 

 Használják bátran a telefont, a faxkészüléket vagy az e-mailt, ha tisztázni vagy 
pontosítani szeretnének valamit egy másik FP-vel. 

 Kicsi az esélye, hogy olyan partnereket találjanak, amelyek nagyon hasonlítanak az Önök 
partnerségére, és ugyanahhoz a problémához ugyanúgy közelítenek, mint Önök. Ha 
mégis találnának egy ilyen FP-t, gondolkodjanak el azon, hogy érdemes-e ilyen partnerrel 
együttműködni. 

 Végezetül, ügyeljenek a „politikailag korrekt” kódok és kifejezések használatára és 
óvakodjanak a megalapozatlan következtetésektől. Ilyen kérdésekről konzultáljanak 
szakmai segítségnyújtó szervezetükkel. 

 
Vissza a fő dokumentumhoz 

 
 
4) Közösségi kezdeményezési programdokumentumaiban mindegyik tagállam meghatározta 
az FP-k által az előkészítő szakasz (korábbi nevén 1. akció) során felhasználható eszközök 
pénzügyi korlátait. Egyes országokban az FP-k akár 40.000 eurót is költhetnek „felderítő 
utakra” a nemzetközi partnerségek létrehozása során. Más tagállamokban ilyen célokra 
csupán 10.000 eurót költhetnek. Gondoljanak ezekre a különbségekre, amikor 
tanulmányútjaikat megtervezik: elképzelhető ugyanis, hogy potenciális partnereiknek 
szűkösebb keretek állnak rendelkezésére ilyen célokra. A társfinanszírozás foka is eltérő 
lehet a különböző tagállamokban, ami szintén hatással lehet a kapcsolatteremtés 
dinamizmusára. Az egyes tagállamoknak a nemzetközi együttműködés támogatásához való 
hozzáállásáról bővebb információt 2004 végétől az EQUAL website-ján találnak. 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
 
5) Néhány ötlet első találkozásuk előkészítéséhez potenciális partnereikkel: 
 

 Partnereik megismeréséhez a személyes találkozások nyújtják a legjobb alkalmat: ezek 
keretében jobban megismerhetik a partnerszervezeteket és azokat a rendszereket, 
amelyekben azok tevékenykednek. A legfontosabb azonban az, hogy ilyenkor van idejük 
elbeszélgetni és kérdéseket feltenni egymásnak. 

 Ne sajnálják az időt, hallgassanak végig mindenkit figyelmesen. Használják ki az alkalmat 
a különböző FP-k céljainak és módszereinek megismerésére, illetve annak feltárására, 
hogy milyen közös vonásokkal rendelkeznek a különböző szereplők. 

 Ügyeljenek arra, hogy ne csak tanácsadókkal, az FP titkárságának vezetőivel vagy a 
szponzorok képviselőivel találkozzanak, hanem a partnerségben különböző szerepeket 
betöltő, különböző szervezeteket képviselő, az FP irányításában kulcsszerepet játszó 
személyekkel is. 

 Küldjenek egymásnak írott anyagot a találkozás előtt: tájékoztassák benne partnerüket az 
Önök FP-jéről és stratégiájának lényegéről; az Önök FP-je homlokterében álló 
kérdésekről, pl. a megkülönböztetés és kirekesztés okairól, az országos/regionális 
képzési vagy foglalkoztatási politikáról és gyakorlatról; esetleg egy ábrát az Önök FP-
jének kulcsszereplőiről és a tevékenységük hátteréül szolgáló szélesebb 
regionális/ágazati politikákról.  

 Ne feledjék, hogy az olyan kifejezések, mint a képzés, az oktatás, a kihelyezés, az 
útmutatás és a munkaerőpiac, más országokban más jelentésmezőt takarhatnak. 

 Igyekezzenek a következő szempontokból „kompatibilis” partnereket keresni: a 
partnerség résztvevőinek fő célkitűzései és alapvető tevékenységei, a nemzetközi 
együttműködés eredményeire vonatkozó elvárásaik, az együttműködés melletti 
elkötelezettségük és motivációjuk, munkastílusuk és hozzáállásuk, közös munkanyelv 
használata. 

 
Vissza a fő dokumentumhoz 
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http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/about/glossary-hu_en.cfm
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg0/transnationality/transnational_co-operati_1&vm=detailed&sb=Title


 
6) A nemzetközi együttműködő partnerről hozott döntéseket a következőkre kell alapozni: 
 

 egymás céljainak alapos megértése és a tevékenységek alapjául szolgáló 
kulcsfontosságú tényezők és korlátok felmérése; 

 egymás kulturális, jogi és kereskedelmi hátterének megértése; 
 egymás szervezeti felépítésének és eljárásainak megismerése; 
 az innováció szolgálatában álló szakértelem és tapasztalatok egymást kiegészítő jellege: 

igyekezzenek elkerülni, hogy a sajátjukhoz túlságosan hasonló szervezettel társuljanak;  
 megegyezés a gyakorlatban kipróbált kommunikációs eszközök használatáról; 
 jó kapcsolatok kiépítése. 

 
Vissza a fő dokumentumhoz 

 
 
7) Amikor az első találkozót szervezik egy vagy több lehetséges partnerrel, a vendéglátó 
szervezetnek az alábbiakat tanácsos figyelembe vennie:  
 
 

 Gondoskodjanak egy hivatalos fogadás megszervezéséről, hogy helyi szinten jobban 
megismertethessék FP-jük stratégiáját, illetve hogy az FP kulcsfontosságú partnerei 
között is szorosabb kapcsolatok fűződjenek. 

 Győződjenek meg arról, hogy a látogatók kellő időben tájékoztatást kaptak a logisztikai 
részletekről (utazás, szállás, program stb.), és hogy mindegyik fél számára egyértelmű, 
hogy ki milyen költségeket fedez. 

 Előre foglalják le az ülések helyszínét (helyszíneit), gondoskodjanak arról, hogy a 
szükséges berendezések rendelkezésre álljanak és működőképesek legyenek, illetve 
hogy a terem elrendezése megfelelő legyen mind a formális, mind az informális 
eszmecseréhez. 

 Vegyék fontolóra külső szakember bevonását a megbeszélések levezetésére; ha emellett 
döntenek, gondoskodjanak a szakember megfelelő tájékoztatásáról. 

 Gondosan tervezzék meg a napirendet, ügyelve arra, hogy minden téma megvitatásához 
elegendő idő álljon rendelkezésre, és hogy minden résztvevő felszólalhasson. 

 Biztosítsanak elegendő időt arra, hogy valamennyi résztvevő bemutatkozhasson, és hogy 
erre lehetőleg már a találkozó elején sor kerüljön. Ezáltal mindenki szót kap már az első 
találkozáskor, ami a csoportkohézió szempontjából nagyon lényeges. 

 Gondoskodjanak arról, hogy a napirend alkalmat nyújtson jövőbeli partnereik számára 
hátterük, nézeteik és igényeik kifejtésére. 

 Használják ki a találkozót és annak napirendjét a létrejövő partnerség számára 
rendelkezésre álló és megszerzendő erőforrások meghatározására, valamint a 
megoldandó problémák azonosítására. 

 Próbáljanak meg a találkozó végeztével elkészíteni egy kiindulópontnak tekinthető 
munkaprogramot és cselekvési tervet, rögzíteni benne a kidolgozandó eljárásokat stb. 

 A találkozót követően a lehető leggyorsabban próbálják meg írásban összefoglalni és 
mindenkihez eljuttatni a legfontosabb döntéseket, mivel egy írott dokumentum segíthet a 
nyelvi korlátok miatt esetleg felmerülő félreértések feloldásában.  

 
 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
 
 
8) 2004 szeptemberében a csatlakozásra váró országok közé Bulgária, Románia, 
Törökország és Horvátország tartozott.  
 

A PHARE-országok: 
 
• Bulgária 
• Románia 
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Bővebb információ: 
http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
 
 
9) A TACIS-program az alábbi országokra terjed ki: 
 

• Örményország 

• Azerbajdzsán 

• Fehéroroszország 

• Grúzia 

• Kazahsztán 

• Kirgizisztán 

• Moldova 

• Orosz Föderáció 

• Tádzsikisztán 

• Türkmenisztán 

• Ukrajna  

• Üzbegisztán 

 
2003 óta az ALA-program kedvezményezettje: 
 

• Mongólia 

Bővebb információ: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/tacis/index.htm 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
 
10) A MEDA-programban érintett országok: 
 

• Algéria 

• Egyiptom 

• Jordánia 

• Libanon 

• Marokkó 

• Palesztin Fennhatóság 

• Szíria 

• Tunézia és  

• Izrael 
 
Bővebb információ: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/med_mideast/euro_med_partnership/ 
 
 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 

 
 
11) A CARDS-programban részt vevő országok: 
 

• Albánia 

• Bosznia-Hercegovina 

• Horvátország 

• Jugoszláv Szövetségi Köztársaság 

• Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 
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http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm


Bővebb információ: 
 http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/docs/index.htm 

 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
12) Ilyen típusú tevékenységekhez a PHARE-, TACIS-, MEDA- és CARDS-program keretein 
belül is lehet uniós támogatást szerezni, ám ezek ütemezése és eljárásai jelentősen eltérnek 
az EQUAL-étól. Nem érdemes elmélyedni ezen programok technikai részleteiben, egyes 
aspektusaikról azonban érdemes tájékozódni ahhoz, hogy nem EU-tagországbeli 
partnereikkel realista módon meg tudják tervezni a közös munkát.  
 
A legfontosabb, hogy egyetlen nem EU-tagállamból sem pályázhatnak a fent említett támogatásokra 
mindaddig, amíg kormányuk külön nem kérvényezi az Európai Bizottságnál, hogy egy EQUAL-típusú 
projekt azon EU-program keretében részesülhessen uniós támogatásban, amelynek az adott ország 
a kedvezményezettje (Románia esetében ez például a PHARE-, Grúzia esetében a TACIS-program 
stb.). Erre irányuló kérésüket a közösségi kezdeményezési programdokumentumhoz hasonló ún. 
nemzeti programjukban kell megfogalmazniuk, melyet egy- vagy kétévente kell benyújtaniuk a 
Bizottsághoz.  
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
 

5 Első lépések egy nemzetközi megállapodás 
megkötése felé  

 
1) „Partnerségünk az „alulról-felfelé” építkezés híve volt. Számunkra a nemzetközi 
együttműködés és a nemzeti projektek legfőbb értékét az jelentette, hogy maguk a 
megváltozott munkaképességű emberek valósították meg terveinket.”  

Vissza a fő dokumentumhoz 
 

 
2) A nemzetközi együttműködés összehangolása 
 
A siker érdekében a nemzetközi együttműködési tevékenységeket hatékonyan kell irányítani. 
Bármilyen döntéseket is hozzanak az együttműködő partnerek a nemzetközi tevékenységek 
általános összehangolásáról, mindegyik FP számára javasolt egy nemzetközi együttműködésért 
felelős munkatárs kinevezése. Ez a munkatárs – az FP nevében és egyértelmű megbízásából – a 
következőkért felel: 
 

• a lehetséges együttműködő partnerek azonosítása és kiválasztása; 
• a Nemzetközi Együttműködési Megállapodás (TCA) megtárgyalása az együttműködő 

partnerekkel; 
• a nemzetközi együttműködésre vonatkozó munkaterv kidolgozása és 

megvalósításának irányítása (az együttműködő partnerekkel együtt); 
• a nemzetközi tevékenységek felügyelete és értékelése; 
• olyan találkozók és rendezvények megszervezése és lebonyolítása, melyek során az 

FP (mint vendéglátó) fogadja együttműködő partnereinek látogatását; 
• az FP tagjainak tájékoztatása az együttműködéssel kapcsolatos ügyek mindegyikéről 

(a döntéshozatalt is beleértve). 
 
A nemzetközi együttműködésért felelős munkatársnak az alábbiakra van szüksége munkájához: 
 

• a nemzetközi együttműködés terén szerzett korábbi tapasztalatok; 
• az FP és együttműködő partnerei által választott EQUAL-téma (témák) ismerete; 
• az együttműködő partnerek által kijelölt munkanyelv ismerete; 
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• fogékonyság a kulturális különbségek iránt, különös tekintettel az együttműködő 
partnerek kultúrájára; 



• jó kommunikációs készség; 
• jó tárgyalóképesség; 
• szervezési és irányítási képességek; 
• elkötelezettség a nemzetközi együttműködés és a határokon átívelő 

tevékenységek iránt. 
 

Az Önök FP-jének egyértelműen ki kell osztania a szerepeket és a felelősségi köröket, különösen 
azokat, amelyek kapcsolatban állnak a nemzetközi együttműködéssel. Ezt elsősorban az 
indokolja, hogy az FP-k bonyolult szerkezete (és az egyes szereplők nemzetközi 
együttműködésben való érintettsége) a kívülállók számára nem mindig átlátható. Az FP-knek 
elsősorban a döntéshozatali struktúrájukról kell világos tájékoztatást nyújtaniuk. 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 

 
3) Reális megállapodás 
Néhány ötlet a nemzetközi együttműködésre vonatkozó munkaprogramról és annak tervezett 
eredményeiről szóló tárgyalásokhoz:  
 

 
 Ötvözzék ambícióikat realitásérzékkel. Célkitűzéseik és tervezett eredményeik 

meghatározásánál figyelembe kell venni a rendelkezésre álló erőforrásokat és az 
előzetes „kapacitás-felmérés” eredményeit. 

 Talán felesleges hangsúlyozni, milyen fontos, hogy mindegyik partner tökéletesen 
tisztában legyen a nemzetközi partnerség célkitűzéseivel, és sajátjának érezze azokat.  

 Ha a felek meg tudnak fogalmazni néhány közös célt, és meg tudnak egyezni 
teljesítésükről, azok a nemzetközi együttműködés tervezési és végrehajtási szakaszában 
egyaránt hivatkozási alapul szolgálhatnak.  

 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
 
4) Az együttműködés átfogó összehangolásának modelljei (koordináció) 
 

• Egy kijelölt partner gondoskodik a koordinációról („kerékagy-küllő” modell): 
Az együttműködés koordinálásával a felek megbízzák az egyik partnert, aki 
felelősséget vállal a nemzetközi együttműködés munkaprogramjának átfogó 
irányításáért és összehangolásáért. 

 
 

 

k 
l 

• Soros/párhuzamos rendben biztosított koordináció (konzorciális modell):
mindegyik partner magára vállalja valamelyik szakasz (vagy egy nemzetközi 
találkozó) megszervezését és koordinálását, vagy az előzetes 
egyeztetéseknek megfelelően felelősséget vállal a munkaprogram valamelyi
részéért (feladataiért). Ha Önök ezt a modellt választják, már a kezdetektő
fogva szűkítsék le a titkárság feladatkörét, és minél hamarabb bízzák meg az egyes 
partnereket különféle feladatokkal és hatáskörökkel. 

 
• Döntéshozó testület általi koordináció: A partnerek felállítanak egy szűk körű 

döntéshozó testületet, amelyben mindegyik partner képviselteti magát, és amely 
felelősséget vállal a nemzetközi tevékenységek átfogó irányításáért, illetve 
összehangolásáért. Az elnöki tisztség minden találkozón más FP-t illet meg (soros 
elnökség). A döntéshozó bizottság támogatásához esetleg szükség lehet egy külső 
szakértő alkalmazására/igénybevételére. 

 
• Munkacsoportok általi koordináció: Hasznosnak bizonyulhat olyan munkacsoportok 

létrehozása, amelyek a munkaprogram egyes részeit és az azokhoz kapcsolódó 
feladatokat szervezik és koordinálják. A munkacsoportok előnye, hogy lehetőséget 
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nyújtanak egy-egy probléma alaposabb körüljárására, illetve jobban ki tudják használni az 
egyes partnerek speciális ismereteit.  

 
(A harmadik és a negyedik modell szabadon párosítható az első kettő bármelyikével. A 
nemzetközi partnerségek sok esetben olyankor is felállítanak egy közös döntéshozó testületet, 
amikor rendelkeznek vagy egy kijelölt, vagy egy soros koordinátorral. Ilyen esetekben a 
döntéshozó testület ritkábban ül össze [csak három-négy alkalommal a partnerség fennállása 
alatt], feladata pedig a megkezdett akciók szakmapolitikai szempontok szerinti felügyelete.) 
 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
 
 
 
5) Nyelv 
 

 Egyezzenek meg arról, hogy milyen célokból milyen nyelve(ke)n fognak kommunikálni, és 
egyeztessék azt is, hogy milyen nyelvet használnak majd a nemzetközi együttműködésért 
felelős munkatársak a napi kommunikációban. 

 A partnerség közös nyelve gyakran az angol, de ne felejtsék el, hogy egyes dél-európai 
partnereknél a francia lehet az első idegen nyelv. 

 Gondoskodjanak „házon belül” megfelelő nyelvismeretről. Szükség esetén szerezzenek 
fordítót, tolmácsot (a költségvetés elkészítésekor ne feledkezzenek meg a pénzügyi 
fedezetről, mert sokba kerülnek). Próbáljanak személyes ismerőseiktől, helyi 
nyelvtanároktól, diákoktól stb. segítséget kérni nyelvi nehézségeik megoldásához. 

 Vitassák meg partnereikkel, hogy mit értenek pontosan bizonyos fogalmak alatt. 
Készítsenek szószedetet a kifejezésekről - ezáltal elkerülhetők a későbbi félreértések. 

 
Vissza a fő dokumentumhoz 

 
 
 
6) Kommunikáció a nemzetközi partnerség kiépítésének korai szakaszában 
 
A jövőbeli együttműködés tartalmának és módjának fejlesztésére és tisztázására irányuló 
következő lépések meghatározása előtt győződjenek meg arról, hogy hatékonyan működik-e 
a felek közötti kommunikáció. Tartsák szem előtt a következőket: 
 

 Az egyes találkozók között is biztosítani kell a folyamatos információáramlást a 
nemzetközi partnerek között. 

 Saját FP-jük megbeszélései és kétoldalú vagy hivatalos találkozói során kérjenek 
rendszeres visszajelzést a résztvevőktől, és bizonyosadjanak meg arról is, hogy a 
tárgyalások során – a Nemzetközi Együttműködési Megállapodás (TCA) kulcsfontosságú 
pontjaira vonatkozóan– elhangzott javaslatok élvezik az Önök FP-je döntéshozó 
testületének támogatását. 

 Ha lehetséges, építsenek ki kommunikációs hálózatot a nemzetközi együttműködés 
összes érintettje között, különös tekintettel azokra, akiknek leginkább ki kell venni a 
részüket a munkából. Ebben segítségükre lehet egy levelezési lista, egy hírlevél, egy 
rendszeresen frissített weblap vagy egy intranetes eszköz. 

 Minden döntésről készüljön írásos dokumentum. Nem feltétlenül érti mindenki ugyanazt 
az elhangzottak alatt, és a kommunikációs stílusok az egyes emberek, illetve kultúrák 
között nagyon eltérőek lehetnek. Ez nemcsak az együttműködő partnerek képviselői 
közötti kommunikációra, hanem az egyes FP-k tagjai között zajló megbeszélésekre is 
érvényes. 

 Szükség esetén a kötelezettségvállalásokat és megállapodásokat foglalják össze 
egyszerű szavakkal (kerüljék a bonyolult diplomáciai nyelvezetet). Ami pedig a 
végrehajtandó feladatokat illeti, világosan fektessék le írásban, hogy ki mit vállalt és 
milyen határidővel. 
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Vissza a fő dokumentumhoz 
 
 
 
7) Néhány ötlet a későbbi időszak találkozóihoz 
 

 Egyezzenek meg néhány szabályban az egyes találkozók közötti kommunikációra 
vonatkozóan, amelyekhez mindenkinek tartania kell magát. 

 Foglalják jegyzékbe mindegyik partnerország hivatalos ünnepnapjait és szokásos 
szabadságolási időszakait. Ellenőrizzék, hogy ismerik-e mindenkinek a hivatali óráit. 

 Készítsenek világos munkamegosztást, hogy mindenki ismerje saját feladatait. 
 Már jóval a találkozók előtt juttassák el mindenkihez a napirendet és a gyakorlati 

tudnivalókat. Az üléseket követően mielőbb juttassák el mindenkihez a jegyzőkönyvet. 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
 
 
 
 
 
8) Az e-mail előnyei és korlátai: 
 

 Az e-mail igen hasznos eszköz, de ne támaszkodjanak rá kizárólagosan. A közvetlen 
személyes kapcsolat elengedhetetlen a dolgok hatékony működtetéséhez. Egyes 
tagállamokban ez fontosabb, mint másokban, úgyhogy használják a telefont is. 

 Győződjenek meg arról, hogy rendelkeznek minden kapcsolattartó nevének és címének 
naprakész jegyzékével. Ragaszkodjanak ahhoz, hogy mindenkinek legyen személyes e-
mail címe, különben az üzenetek elveszhetnek. 

 
Vissza a fő dokumentumhoz 

 
 
9) A kulturális különbségek leküzdése: 
 

  
 Legyenek nyitottak! Fogadják el, hogy mások esetleg máshogy dolgoznak, mint Önök. 

Legyenek türelmesek! 
 Együttműködő partnerük országáról és kultúrájáról ne csak a találkozók alkalmával, 

hanem már jó előre próbáljanak információkat szerezni. Az információs források közül 
említést érdemelnek például az Internet, a könyvtárak; az olyan intézmények, mint a 
British Council, a Goethe Institut, az Istituto Italiano di Cultura, az Alliance Française, a 
nemzetközi kereskedelmi kamarák, illetve olyan egyéb szakmai szervezetek, mint az 
Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) és az Európai Képzési Alapítvány 
(ETF); nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező kollégák vagy ismerősök; a korábbi 
projektekről szóló publikációk; a Nemzeti Programiroda stb. 

 Ne csak az írásbeli kommunikációra támaszkodjanak. Ismerjék megy egymás 
vitakultúráját is. Ne próbálják partnereiket stopperrel kényszeríteni az időkeretek 
betartására. Legyenek fogékonyak más országok hivatalos, illetve informális kultúrájára. 

 Állapodjanak meg a partnerség közös nyelvében. Ez általában az angol, de ne feledjék, 
hogy egyes dél-európai partnerek esetében a francia az első idegen nyelv. 

 Gondoskodjanak „házon belül” megfelelő nyelvismeretről. Szükség esetén szerezzenek 
fordítót, tolmácsot (a költségvetés elkészítésekor ne feledkezzenek meg a pénzügyi 
fedezetről, mert sokba kerülnek). Próbáljanak személyes ismerőseiktől, helyi 
nyelvtanároktól, diákoktól stb. segítséget kérni nyelvi nehézségeik megoldásához. 

 Vitassák meg partnereikkel, hogy pontosan mit értenek bizonyos fogalmak alatt. A 
későbbi félreértések elkerülése végett állítsanak össze egy szószedetet a legfontosabb 
kifejezésekből, vagy használjanak ábrákat és rajzokat. 
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 Ha valamelyik ülésen Ön elnököl, győződjön meg arról, hogy mindenki érti és képes 
követni a vitát. Rendszeresen foglalja össze az addig elhangzottakat és ellenőrizze, hogy 
mindenki érti-e. Írja fel a legfontosabb címszavakat a táblára. Győződjön meg arról, hogy 
mindenkinek alkalma és elegendő ideje is van véleménye kifejtéséhez. 

 Soha ne becsüljék alá a nyelv jelentőségét, különösen, ha nem az anyanyelvükről van 
szó. 

 Tisztázzák, milyen jogosítványokkal rendelkeznek partnereik a partnerségre és a 
partnerségi ülésekre vonatkozó döntésekhez. 

 Ismertessék saját szervezeti kultúrájukat partnereikkel, és törekedjenek az övék 
megismerésére. 

 Bátran szólaljanak fel az üléseken és indokolt esetben adjanak hangot kételyeiknek. Ne 
feledjék, hogy a személyes találkozók kínálják a legjobb alkalmat céljaik világos 
kifejtésére és a véleménykülönbségek feltárására. Ezáltal elkerülhető, hogy később 
elégedetlennek érezzék magukat. 

 Magyarázzák el világosan az Önök fejlesztési partnerségének és országának erősségeit. 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 

 77

____________________________________________________________________ 



 
 

6 Utolsó simítások a Nemzetközi 
Együttműködési Megállapodáson (TCA) 

 
 
1) Nemzetközi együttműködés az FP-k nemzeti tematikus hálózatai között 
 
Az FP-k nemcsak a nemzeti szintű, hanem az európai szintű tematikus hálózatok keretén belül is 
érvényre juttatják és terjesztik tapasztalataikat és eredményeiket. A közösségi szintű együttműködés 
platformjait az Európai Bizottság hangolja össze, az alábbiak elősegítése érdekében: 

 
• a stratégiai megközelítések és az elért eredmények tematikus áttekintése; 
• a helyes gyakorlatok azonosítása és bekerülése a nemzeti foglalkoztatáspolitikai, illetve a 

társadalmi beilleszkedés támogatásáról szóló akciótervekbe; 
• a helyes gyakorlatok bevált megoldásainak elterjesztése az összeurópai vitafórumokon. 

 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 

 
 
 
2) Minden FP-nek legalább egy együttműködő partnert kell találnia valamely másik tagállamban. 
Együttműködésre olyan FP-k között kerülhet sor, amelyek a tagállamok döntése alapján részesülnek 
az EQUAL támogatásában. Kivételes esetekben az együttműködés kiterjedhet egyes nem EU-
tagállamoknak a PHARE-, TACIS- vagy MEDA-program keretében támogatott hasonló projektjeire is. 
Az egyes tagállamoknak jogában áll kivételeket tenni az általános szabály alól, feltéve, ha világosan 
meghatározzák az ún. társult partnerekkel folytatott együttműködésben rejlő potenciális hozzáadott 
értéket, és ha társult partnereik képesek bizonyítani, hogy tudják fedezni az együttműködés során 
felmerülő saját költségeiket. 
 
További részletek az útmutató 3. (Felkészülés a nemzetközi együttműködésre), 4. (A partnerek 
felkutatása), illetve 5. (Első lépések a nemzetközi megállapodás megkötése felé) fejezetében 
olvashatók. 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 

 
3) TCA (szerkesztés)  

TCA azonosító kód: 31
 
Okok és célok | Munkaprogram és munkamódszerek | Pénzügyi rendelkezések | Szervezeti felépítés és 
döntéshozatal | Az együttműködés felügyeletére és értékelésére vonatkozó eljárások | Egyebek  
 
Titkár (automatikusan megjelenik) 
Érintett FP-k (szerkesztés)  
 
A. Okok és célok 
 
1. Közös érdekek/módszertan/a projekt kiindulópontjául szolgáló probléma 
(szerkesztés)  
A kiindulópontul szolgáló problémák hasonlóságát (valamint különbségeit) próbálják meg 
nagyon általános módon megfogalmazni (pl. „Az összes együttműködő partner 
kiindulópontjául a társadalomból kirekesztett hátrányos helyzetű csoportok 
foglalkoztathatóságának akadályai, illetve az őket sújtó egyenlőtlenségek szolgálnak.”). Ne 
feledjék, hogy a megállapodás ezen része arra szolgál, hogy segítsen a különböző FP-k 
nemzeti munkaprogramjai közötti kapcsolódási pontok (közös érdeklődési területek, 
problémafelvetési, módszertani egyezések) azonosításában. A közösen alkalmazott 
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módszereket nem itt kell részletezni (hanem majd a következő lépésben). 
 
2. Korábbi hasonló témájú projektekből leszűrt tanulságok (szerkesztés)  
Ebben a szakaszban a partnereknek korábbi tapasztalataik alapján meg kell állapodniuk 
néhány olyan alapelvről, amelyet nemzetközi együttműködésük során szem előtt fognak 
tartani. (Néhány TCA-ban egyszerűen felsorolják az egyes FP-k korábbi projektjeit, aminek 
igazából nincs sok értelme.) 
 

3. Az együttműködő FP-k közös célkitűzései (szerkesztés)  
Mutassák be együttműködésük célkitűzéseit. Emeljék ki azok hasonlóságát (illetve 
különbségeit) a nemzeti munkatervben foglalt célokkal.  
 
4. A várható (közös/egymást kiegészítő) termékek / teljesítések (szerkesztés)  
Ebben a részben a közös munka várható produktumairól kell információt adni, amelyből 
kiderül, miként egészítik ki azok a nemzeti szinten megvalósításra váró eredményeket. 
 
5. Az egyes FP-k stratégiáját és tervezett eredményeit érintő hozzáadott érték 
(szerkesztés)  
Itt a lehető legpontosabb módon fogalmazzák meg a várható hatásokat– nem csak a végső 
kedvezményezettek vagy környezetük, hanem az FP-k szervezeti felépítése és 
tevékenységei vonatkozásában is. 
 
6. A társult partner(ek) hozzáadott értéke és pénzügyi életképessége (szerkesztés)  
 
Lap elejére  
 
B. Munkaprogram és munkamódszerek 
 
1. Tervezett nemzetközi tevékenységek 
 
a. Átfogó nemzetközi stratégia (szerkesztés)  
Itt azt kell leírniuk, hogy mit szeretnének elérni határokon átívelő közös munkájukkal. 
Mutassák be stratégiájukat és módszereiket. Győződjenek meg arról, hogy az alább 
bemutatásra kerülő feladatok vagy tevékenységek egyértelműen kapcsolódnak egy vagy több 
célkitűzéshez.    
 
b. A tevékenységek tipológiája (szerkesztés)  

A nemzetközi tevékenység típusa 
Besorolás 
(+-tól 
++++-ig) 

Információ- és tapasztalatcsere  
Innovatív módszerek párhuzamos fejlesztése  
Új módszerek átvétele, átadása vagy adaptációja  
Közös fejlesztés  
Gyakornokok/oktatók cseréje  
 Egyéb 
 
c. A tevékenységek/feladatok leírása (szerkesztés)  
 
A tevékenység neve Leírás 
1.  
2.  
3.  
… 
10. (legfeljebb 10) 

 

 
2. Az információ, az eredmények és a munkaeszközök megosztásának módszerei 
(szerkesztés)  
 
3. A meghatározó dátumok, eredmények és események ütemterve (szerkesztés)  
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Lap elejére  
 
C. Pénzügyi rendelkezések 
1. A költségvetés lebontása tevékenységek szerint (euróban) (szerkesztés)  
 
Tevékenységek FP1 FP2 FP3 FP… Összesen 
1.       
2.       
3. …      
10.      
ÖSSZESEN      
 
2. A költségmegosztásra, illetve a kettős finanszírozás elkerülésére irányuló 
intézkedések (szerkesztés)  
 
Költségmegosztás esetén minden tevékenységi típusra vonatkozóan meg kell adni az egyéni 
+ közös költségeket. 
 
Lap elejére  
 
D. Szervezeti felépítés és döntéshozatal 
 
1. Az egyes FP-k hozzájárulása és felelőssége (szerkesztés)  
A legjobb, ha ezeket minden egyes tevékenységre vonatkozólag pontosan meghatározzák, 
így minden résztvevő számára egyértelműek lesznek a feladatok. 
 
2. A TCA-titkárság (és szükség esetén a külső szakértő[k]) szerepe és feladatai 
(szerkesztés)  
Már a közös munka elkezdésekor tisztázzák a koordináció és/vagy külső szakértők 
nemzetközi együttműködésben betöltött szerepét. Ha külső szakértők bevonása mellett 
döntenek, határozzák meg egyértelműen, hogy melyik FP mennyivel járul hozzá a 
költségekhez.  
 
3. A döntéshozatalra vonatkozó megállapodások (szerkesztés)  
 
4. Munkanyelv(ek) (szerkesztés)  
 
Lap elejére  
 
 
E. Az együtműködés felügyeletére és értékelésére vonatkozó eljárások 
 
1. A nemzetközi tapasztalatok és eredmények felügyeletének és értékelésének 
mechanizmusai (szerkesztés)  
Mit, hogyan, kinek és mikor kell értékelni?  
 
2. A munkaprogram, a munkamódszerek és a szervezeti felépítés 
módosításának/frissítésének mechanizmusai (szerkesztés)  
Jó, ha már az együttműködés legelején megállapodnak a módosítások/frissítések módjáról. 
Ügyeljenek arra, hogy a követendő eljárás ne legyen túlságosan bonyolult, mivel nagy az 
esélye annak, hogy szükségük lesz változtatásokra. 
 
Lap elejére  
 
F. Egyebek 
1. Egyéb információkra/anyagokra mutató linkek (szerkesztés) 
 
2. A TCA idegen nyelvű változataira mutató linkek (szerkesztés)  
Ha a TCA egyéb nyelvi változatai különböző weboldalakon megtalálhatók. 

 80

http://localhost:8100/jsp/tcaEdit.jsp?ffTCAMinorVersion=0&ffTCAMajorVersion=1&id=31
http://localhost:8100/jsp/tca/tcaEditBudget.jsp?id=31&ffTCAMajorVersion=1&ffTCAMinorVersion=0
http://localhost:8100/jsp/tca/tcaEditText.jsp?id=31&ffTCAMajorVersion=1&ffTCAMinorVersion=0&field=10
http://localhost:8100/jsp/tcaEdit.jsp?ffTCAMinorVersion=0&ffTCAMajorVersion=1&id=31
http://localhost:8100/jsp/tca/tcaEditText.jsp?id=31&ffTCAMajorVersion=1&ffTCAMinorVersion=0&field=11
http://localhost:8100/jsp/tca/tcaEditText.jsp?id=31&ffTCAMajorVersion=1&ffTCAMinorVersion=0&field=12
http://localhost:8100/jsp/tca/tcaEditText.jsp?id=31&ffTCAMajorVersion=1&ffTCAMinorVersion=0&field=13
http://localhost:8100/jsp/TBC
http://localhost:8100/jsp/tcaEdit.jsp?ffTCAMinorVersion=0&ffTCAMajorVersion=1&id=31
http://localhost:8100/jsp/tca/tcaEditText.jsp?id=31&ffTCAMajorVersion=1&ffTCAMinorVersion=0&field=14
http://localhost:8100/jsp/tca/tcaEditText.jsp?id=31&ffTCAMajorVersion=1&ffTCAMinorVersion=0&field=15
http://localhost:8100/jsp/tcaEdit.jsp?ffTCAMinorVersion=0&ffTCAMajorVersion=1&id=31
http://localhost:8100/jsp/tca/tcaEditText.jsp?id=31&ffTCAMajorVersion=1&ffTCAMinorVersion=0&field=16
http://localhost:8100/jsp/tca/tcaEditText.jsp?id=31&ffTCAMajorVersion=1&ffTCAMinorVersion=0&field=17


 
3. A TCA (jelen változatának) dátumai 
 
1. A TCA titkári teendőit ellátó FP elküldte az érintetteknek: 2
2. Mindegyik FP elfogadta: 
3. Mindegyik IH jóváhagyta: 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 

 
 
4) A támogatási kérelmek benyújtására, értékelésére és jóváhagyására vonatkozó közös 
rendelkezések 
 
Az összes tagállam: 
 

Összehangolja a pályázatértékelés és a támogatásról szóló döntéshozatal időpontjait. 
• A „nemzetközi ablak” megnyitásának dátuma 2005. január 1-je. 
• A projektvégrehajtási szakasz kezdetének időpontja attól függ, hogy az egyes FP-k mikorra 

tudják befejezni az előkészületeket és elküldeni irányító hatóságuknak a TCA-t is magába 
foglaló fejlesztési partnerségi megállapodásukat.  

• Az FP-knek tanácsos minél előbb beadniuk a dokumentumot (az FP-megállapodást és a 
TCA-tervezetet).  

• Az irányító hatóságok a kézhezvételtől számított 8 héten belül értékelik a dokumentumot és 
konzultálnak a többi érintett irányító hatósággal. Igyekeznek minél hamarabb 
megjegyzéseket fűzni a TCA-tervezethez és jelezni a szükséges változtatásokat. 

 
Támogatja a partnerkeresést azáltal, hogy szakmai segítségnyújtó szervezetét megbízza az 
FP-k segítésével a megfelelő partnerek megtalálásában.  
 
Segítséget nyújt a TCA-tervezetek elkészítéséhez annak kikötésével, hogy az FP-k külön 
kapcsolattartó pontot jelölnek ki és hatalmaznak fel a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos 
ügyeik intézésére. 
 
Megkönnyíti a TCA-k benyújtását, és a nemzeti szabályokkal és gyakorlattal összhangban 
meghatározza azt a nyelvet (azokat a nyelveket), amelye(ke)n a TCA-k tervezetét és végleges 
változatát be kell nyújtani. 
 
Közös kritériumokat alkalmaz a TCA-k értékelésénél, nevezetesen úgy, hogy a 
támogathatóság legfontosabb kritériumaiként a TCA-ban szereplő alapelemek minőségét és 
koherenciáját, valamint ezeknek az érintett fejlesztési partnerségi megállapodással való 
összhangját tekinti, és a konzultációs folyamatban ugyanezen kritériumok alapján teszi meg 
észrevételeit vagy kifogásait.  
 
Konzultál a többiekkel, mielőtt bármelyik TCA-t jóváhagyná, mivel meg kell győződniük arról, 
hogy valamennyi érintett irányító hatóság a TCA ugyanazon változata alapján hozza meg 
döntését.  
 
Közös konzultációs eljárást alkalmaz a TCA utólagos jelentősebb módosításai esetén is, 
amikor vagy a TCA-munkaterv tartalma, vagy a nemzetközi partnerség összetétele megváltozik 
(új partnerek csatlakoztak a nemzetközi együttműködéshez, pl. társult partnerek vagy EQUAL 
FP-k, esetleg egyes partnerek kiléptek a partnerségből). 
 
Igyekszik minimális szintre szorítani a kilépések számát azáltal, hogy: 

• szigorú kritériumok szerint választja ki az előkészítő szakaszban támogatáshoz jutó FP-ket; 
• javasolja az FP-knek, hogy próbáljanak több partnerrel is nemzetközi együttműködésbe 

kezdeni; 
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• fontos szerepet szán a szakmai segítségnyújtó szervezetnek, amely tanácsai és 
iránymutatásai révén garantálja az FP-megállapodás és a TCA magas színvonalát, ezáltal 
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mintegy biztosítva, hogy az (előkészítő szakaszban támogatást élvező) FP-k többsége a 
végrehajtási szakaszban is támogatható legyen; 

• akár három hónappal is hajlandó meghosszabbítani az előkészítő szakasz 
tevékenységeinek támogatását azon „árván maradt” FP-k számára, amelyek esetében 
mindegyik „megelőző” intézkedés kudarcot vallott, például amikor: 
− a TCA jóváhagyása az irányító hatóságok döntéshozatali folyamatainak időbeni 

elcsúszása miatt szenvedett késedelmet; 
− az FP-nek egyetlen együttműködő partnere volt, amely nem kapott támogatást, az 

árván maradt FP minősítése azonban kiváló és számot tart az irányító hatóság 
érdeklődésére. 

 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
 
 
 

8 Pénzügyi tervezés  
 
 
1) Ätfogó nemzetközi költségvetés 
 
Példák a közös tevékenységek költségeinek az FP-k közötti lehetséges felosztására  

- a viszonossági és költségmegosztási elv alkalmazásával - 
 

Tevékenység Alkalmazott elv Fejlesztési partnerségek 
  „A” FP „B” FP „C” FP 

Tanulmány a megkúlönböztetésről 10 -- -- 
Képzési csomag -- 10 -- 

Közösen kidolgozott anyagok 

 
Viszonosság  

egyenlő arányban -- -- 10 
vagy 

Képzési modul 12 -- -- 
Multimédiás termék -- 15 -- 

Konferencia -- -- 18 
Publikáció 

 
Viszonosság  

4:5:7 arányban 
-- -- 3 

 
 

CD-ROM 
 

Költségmegosztás 
egyenlő arányban 

20 20 20 

vagy 
 

Összehasonlító munkaerőpiaci 
tanulmány 

 
Költségmegosztás 
30:40:30 arányban 

15 20 15 

 
A viszonosság elve: az egyes FP-k egy-egy közös tevékenység költségeit fedezik. Ezen tevékenységek költségei 
lehetnek azonosak (viszonosság egyenlő feltételekkel), de lehetnek eltérő mértékűek is (viszonosság differenciált 
feltételekkel). Előfordulhat, hogy valamelyik FP anyagilag több tevékenységért felel, mint a többiek.  
 
A költségmegosztás elve: egy adott tevékenységet valamennyi érintett FP közösen finanszíroz. A tevékenység összköltsége 
vagy egyenlő arányban oszlik meg az egyes FP-k között (egyenlő arányú költségmegosztás), vagy egy – a felek által 
elfogadott– képlet alapján kerül felosztásra: pl. 40% át a „B” FP, 30-30%-át pedig az „A” és a „C” FP fzeti (ezt hívjuk 
differenciált arányú költségmegosztásnak). 
 

Vissza a fő dokumentumhoz 
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