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Európai 
Bizottság 

Helyesbítés az Erasmus+ 
pályázati útmutatójának 2017. évi 

változatához 

A Helyesbítés a következő két részből áll: 
 

 az Európai Szolidaritási Testület felállításával kapcsolatos módosítások, 

 a pályázati útmutató 2017. évi változatához kapcsolódó egyéb módosítások.  
 
Az egyértelműség és a jobb olvashatóság érdekében az Európai Szolidaritási Testülettel kapcsolatos változások a 
Mobilitási projekt a fiatalok és az ifjúságsegítők számára című rész teljes egészében pirossal kerültek kiemelésre, míg az 
egyéb módosítások esetén csak a vonatkozó részek kivonatolt változata került közzétételre.  
 
Az következő módosítások mindegyike az Erasmus+ pályázati útmutatójának 2017. évi második verzióján alapul, amely az 
Európai Bizottság Erasmus+ honlapján érhető el.  
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AZ EURÓPAI SZOLIDARITÁSI TESTÜLET FELÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSOK 

91. oldal 

 

MOBILITÁSI PROJEKT A FIATALOK ÉS AZ IFJÚSÁGSEGÍTŐK SZÁMÁRA
1
  

 
E tevékenységen belül kétfajta projekt kaphat támogatást: 
 

 Fiatalok és ifjúságsegítők mobilitási projektjei, amelyek magukban foglalhatnak ifjúsági csereprogramokat, 
európai önkéntes szolgálatot és/vagy ifjúságsegítői tevékenységeket. 
 

 Mobilitási projektek fiatalok számára, amelyek európai önkéntes szolgálatra összpontosítanak az EVS-ben 
tapasztalattal rendelkező koordináló szervezetek számára. 

 
2017-ben a pályázati értékelés folyamán az alábbi szempontok nagy szerepet játszanak: 
 

 a perifériára szorult fiatalok elérése, a sokszínűség támogatása, interkulturális és vallások közti párbeszéd, a 
szabadság általános értékei, tolerancia és az emberi jogok tisztelete, továbbá a médiaműveltség, a kritikus 
gondolkodás és a fiatalok kezdeményezőkészsége, valamint  

 az ifjúságsegítők olyan kompetenciáinak fejlesztése illetve számukra olyan módszertan átadása, amelyekkel a 
társadalmunk alapvető értékeit át tudják adni (elsősorban nehezen elérhető fiatalok számára) továbbá 
megelőzhetik a fiatalok erőszakos radikalizálódását is. 

 
 
E tekintetben - figyelembe véve a kritikus európai helyzetet, valamint azt a tényt, hogy az ifjúsági munka, a nem formális 
tanulás, valamint az önkéntesség jelentősen hozzájárulhat a menekültek, a menedékkérők, valamint a migránsok igényeinek 
figyelembe vételéhez és/vagy az eseményekkel kapcsolatos tudatosság növeléséhez - különös figyelmet kap azon ifjúsági 
mobilitáshoz kapcsolódó projektek támogatása, amelyek a menekülteket/menedékkérőket vagy migránsokat vonnak be, 
vagy ezen csoportokra összpontosítanak. 
 

AZ EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT HOZZÁJÁRULÁSA AZ EURÓPAI SZOLIDARITÁSI TESTÜLET KEZDEMÉNYEZÉSHEZ 

Az európai társadalom kohéziójának erősítése és a szolidaritás támogatása érdekében az Európai Bizottság Európai 
Szolidaritási Testületet állított fel2 olyan fiatalok közösségének létrehozása céljából, akik hajlandók a szolidaritási 
tevékenységek széles körének folytatására akár közérdekű önkéntes tevékenység végzése, akár pedig szerte az Európai 
Unióban és annak területén kívül létező, kihívást jelentő helyzetek megoldásának elősegítésében való munkatapasztalat 
szerzése révén. 
 
Az Európai Szolidaritási Testület kezdeti szakaszában a meglévő uniós programokra épít. Az Európai Szolidaritási Testület 
költségeinek fedezéséhez hozzájáruló fő finanszírozási rendszerek egyike az Európai önkéntes szolgálat. Az Európai 
Szolidaritási Testület ezért lendületet és jobb láthatóságot fog kölcsönözni az Európai önkéntes szolgálat tevékenységeinek, 
miközben a közérdekű önkéntes munkát szélesebb keretben európai szintre emeli és további hosszú távú önkéntes 
munkalehetőségeket biztosít. 
 
Az Európai Szolidaritási Testület kezdeményezéssel és az abban való részvétel módjával kapcsolatos további információ itt 
található: https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_hu. 
 
 
Az Erasmus+ és a LIFE programok közötti partnerség3 

                                                            
1 Az erre a tevékenységre elkülönített költségvetés nagy részéből programországok intézményei, szervezetei és résztvevői által végrehajtott, 

határon átnyúló tevékenységek támogathatók. A tevékenység költségvetésének megközelítőleg 25 %-ából azonban programországok és az 
Unióval szomszédos partnerországok (1–4. Régió; lásd a pályázati útmutató A. Részének „Támogatható országok” című szakaszát) közötti 
nemzetközi tevékenységek is finanszírozhatók. 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?Uri=COM:2016:942:FIN 
3 http://ec.europa.eu/environment/life 

https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_hu
http://ec.europa.eu/environment/life
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Ezenfelül az Európai Szolidaritási Testület önkéntes dimenziójának megerősítése érdekében az Erasmus+ és a LIFE 
programok között partnerség jött létre azzal a céllal, hogy 2017-ben olyan további európai önkéntes szolgálati lehetőségek 
álljanak rendelkezésre a környezetvédelem, természetvédelem és az éghajlat-politika területein, amelyek révén a fiatal 
önkéntesek tudatosíthatják magukban, hogy az Európa-szerte fellelhető természeti tőke őket is megilleti és azt, hogy e 
természeti tőke védelme közös feladat. 

 
Az Európai Szolidaritási Testület kezdeményezéssel és az abban való részvétel módjával kapcsolatos további információ itt 
található: https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_hu. 
 

MOBILITÁSI PROJEKTEK A FIATALOK ÉS AZ IFJÚSÁGSEGÍTŐK SZÁMÁRA, AMELYEK IFJÚSÁGI CSEREPROGRAMOKAT, 
EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLATOT ÉS/VAGY IFJÚSÁGSEGÍTŐI TEVÉKENYSÉGEKET FOGLALHATNAK MAGUKBAN. 

 
Egy mobilitási projekt az alábbi tevékenységek közül egyet vagy többet tartalmazhat: 
 

Fiatalok mobilitása: 
 
 Ifjúsági csereprogramok:  
Az ifjúsági csereprogramok lehetővé teszik, hogy legalább két különböző országból származó fiatalok találkozzanak, és 
legfeljebb 21 napot együtt töltsenek. A résztvevők – csoportvezetők támogatásával – ennek során közösen hajtanak 
végre olyan (műhelyfoglalkozásokból, gyakorlatokból, vitákból, szerepjátékokból, szimulációkból, szabadtéri 
tevékenységekből stb. összeálló) munkaprogramot, amelyet az ifjúsági csere előtt közösen terveztek meg és készítettek 
elő. Az ifjúsági csereprogramoknak köszönhetően a fiataloknak lehetőségük van kompetenciáik fejlesztésére; a 
társadalmi szempontból fontos témák/témakörök tudatosítására; új kultúrák, szokások és életstílusok felfedezésére, 
főleg a társaiktól való tanulás révén; valamint olyan értékek megerősítésére, mint a szolidaritás, a demokrácia, a barátság 
stb. Az ifjúsági csereprogramok során a tanulási folyamat nem formális oktatási módszerekre épül. Az ifjúsági 
csereprogramra jellemző rövid távú tevékenység megfelelő lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű fiatalok 
részvételére, mivel egy ifjúsági csere folyamán a résztvevő a csoport által biztosított környezetben tud tapasztalatot 
szerezni, amelyet a csoportvezetők munkájukkal segítenek. Egy ifjúsági csereprogram megfelelő teret ad a társadalmi 
bevonásról és sokszínűségről való gondolkodásra, tanulásra. Az ilyen programok legalább két, különböző uniós és Unión 
kívüli országokból származó részt vevő szervezet közötti, nemzetközi együttműködésen alapulnak.  
 
Az ifjúsági csereprogramok finanszírozása keretében a következő tevékenységek nem támogathatók: felsőoktatási 
tanulmányutak; profitszerzésre irányuló cseretevékenységek; turizmusnak minősíthető cseretevékenységek; fesztiválok; 
nyaralás; előadás céljából történő utazás. 
 
 Európai önkéntes szolgálat:  
Ez a tevékenység lehetővé teszi, hogy a 17–30 éves fiatalok egy másik uniós vagy Unión kívüli országban fizetetlen és 
teljes munkaidős, legfeljebb 12 hónapos önkéntes szolgálat keretében tanúságot tehessenek személyes 
elkötelezettségükről. Az önkéntes fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy ifjúságtájékoztatással és ifjúságpolitikával, 
fiatalok személyes és társadalmi-oktatási fejlődésével, polgári szerepvállalással, szociális ellátással, fogyatékossággal élők 
befogadásával, a környezettel, nem formális oktatási programokkal, információs és kommunikációs technológiákkal és 
médiaműveltséggel, kultúrával és kreativitással, fejlesztési együttműködéssel stb. foglalkozó szervezetek napi 
munkájában vegyenek részt. A hátrányos helyzetű fiatalok emelt támogatást kaphatnak, hogy részt tudjanak venni a 
programban, illetve lehetőségük van rövidebb időtartamú EVS tevékenységben is részt venni (2 hét vagy annál hosszabb). 
 
Az Erasmus+ és a LIFE programok közötti partnerségnek köszönhetően a fiatal önkéntesek további lehetőségeket 
kapnak arra, hogy hozzájáruljanak a környezet és az éghajlat védelméhez olyan tevékenységek végzése révén, mint 
például a fajok és élőhelyek nyomon követése, felmérésekben és felügyeletben való részvétel, újraerdősítés és 
fagondozás, a nyilvánosság tudatosítására irányuló kezdeményezések, kontrollálatlan vegetációtűz megelőzése, az 
idegenhonos inváziós fajok azonosítása és kiirtása, ökológiai helyreállítás, nyomvonal létesítés és a környezet 
megtisztítása (például tengeri hulladék). 

 
Egy projektben 1–30 fő önkéntes vehet részt, aki(k) egyénileg vagy csoportban teljesíthet(nek) önkéntes szolgálatot. 
 
A részt vevő szervezetek felelősek a következőkért:  
 

o az önkéntesek ellátása, lakhatása és helyi közlekedése;  
o olyan feladatok és tevékenységek megtervezése az önkéntesek számára, amelyek megfelelnek az európai 

önkéntes szolgálat chartájában ismertetett minőségi alapelveknek; 

https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_hu
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o a tevékenység időtartama során a feladatokkal kapcsolatos folyamatos támogatás biztosítása az 
önkénteseknek, valamint folyamatos nyelvi, személyes és adminisztratív támogatás. 

 
Az Európai Szolidaritási Testület tevékenységébe tartozó mobilitások (azaz a 2–12 hónapos időtartamú, valamely 
programországban végzett szolgálatok) esetén a részt vevő szervezetek számára nyomatékosan ajánlott, hogy az európai 
önkéntes szolgálati önkénteseiket az Európai Szolidaritási Testület – önkéntes tevékenységet folytatni hajlandó fiatalok 
regisztrált profiljait tartalmazó – adatbázisának igénybevételével válasszák ki. 
 
Az európai önkéntes szolgálat keretében végzett tevékenység és részvétel az önkéntesek számára ingyenes, kivéve az 
utazási költségekhez való esetleges hozzájárulásukat (amennyiben az Erasmus+ támogatás nem fedezi teljes mértékben 
az utazási költségeket) és a nem a tevékenység megvalósításához kapcsolódó járulékos kiadásokat. Az önkéntesek 
európai önkéntes szolgálat keretében végzett tevékenysége és részvétele alapvető költségeit Erasmus+ támogatásból 
vagy a részt vevő szervezetek által nyújtott egyéb eszközökből fedezik. 
 
A részt vevő szervezetek által az önkénteseknek nyújtandó támogatáson kívül a nemzeti irodák vagy a regionális SALTO-
központok valamennyi önkéntes számára kötelező képzési és értékelési ciklust4 szerveznek, amely a következőkből áll: a) 
2 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetén érkezéskor tartott képzés; b) 6 hónapnál vagy annál hosszabb önkéntes 
szolgálat esetén félidős értékelés. 
 
A következő tevékenységek nem minősülnek az Erasmus+ keretében támogatható európai önkéntes szolgálatnak: 
alkalmi, nem strukturált, részmunkaidős önkéntesség; vállalati szakmai gyakorlat; fizetett munka; rekreáció vagy 
turistaként végzett tevékenység; nyelvtanfolyam; olcsó munkaerő alkalmazása; külföldi tanulmányi vagy szakképzési 
időszak. 
 
Ifjúságsegítők mobilitása:  
 
 Képzés és hálózatépítés ifjúságsegítőknek:  
Ez a tevékenység a következők révén járul hozzá az ifjúságsegítők szakmai fejlődéséhez: nemzetközi szemináriumok, 
tanfolyamok, kapcsolatépítési események, tanulmányi látogatások stb.; illetve külföldi szakmai látogatás az ifjúságügy 
területén tevékenykedő intézményeknél, szervezeteknél. Ezeket a tevékenységeket a projektben részt vevő szervezetek 
tervezik meg és bonyolítják le. Az ifjúságsegítők és szakemberek részvétele a képviselt szervezet kapacitásfejlesztéséhez 
nagyban hozzájárul, és egyértelműen hatással van az ifjúságsegítők fiatalokkal végzett mindennapi munkájára. A 
megvalósult tevékenységek tanulási eredményeit terjeszteni kell a ifjúságsegítés területén. 

 
  

                                                            
4  Részletes információ az EVS képzési és értékelési ciklus útmutatóját és minimum minőségi követelményeit tartalmazó dokumentumban 

található (EVS Training and Evaluation Cycle Guidelines and minimum quality standards): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/sites/erasmusplus/files/library//evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
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A Projektben Részt Vevő Szervezetek Szerepe 
 
A mobilitási projektben részt vevő intézmények/szervezetek szerepe és feladatai a következők:  

 
 Az ifjúsági mobilitási projekt koordinátora az összes partnerszervezet nevében pályázatot nyújt be az egész projektre. 
 A küldő szervezet feladata a fiatalok és ifjúságsegítők külföldre utaztatása (idetartoznak a gyakorlati lépések; a 

résztvevők kiutazás előtti felkészítése; a résztvevők támogatása a projekt valamennyi szakaszában).  
 A fogadó szervezet feladata a résztvevőknek szervezett tevékenységhez tartozó programoknak a résztvevőkkel és 

partnerintézményekkel közösen történő kidolgozása, valamint a résztvevők támogatása a projekt valamennyi 
szakaszában. 

 
A két hónapos vagy annál hosszabb európai önkéntes szolgálatban részt vevő fiatal önkéntesek nyelvi támogatásra 
jogosultak. Az online nyelvi támogatást fokozatosan vezetik be a program során. Ezt a szolgáltatást az Európai Bizottság a 
részvételre jogosultak számára elérhetővé tette idegen nyelvi kompetenciáik felmérése érdekében, valamint azért, hogy 
szükség esetén a mobilitás előtt és/vagy alatt a lehető legmegfelelőbb módon tanulhassák a nyelvet (ennek további 
részleteit lásd a pályázati útmutató I. mellékletében). 

A PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI  

A mobilitási projekteknek a következő formai követelményeknek kell megfelelniük, hogy Erasmus+ támogatásra jogosultak 
lehessenek: 

ÁLTALÁNOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 

Támogatható 
tevékenységek 

Az ifjúsági mobilitási projekteknek legalább az egyiket tartalmazniuk kell a következő 
tevékenységek közül:  

 ifjúsági csereprogramok; 

 európai önkéntes szolgálat; 

 képzés és hálózatépítés ifjúságsegítőknek. 

Támogatható részt vevő 
szervezetek 

Részt vevő szervezet lehet:  

 nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet; 

 európai ifjúsági nem kormányzati szervezet; 

 szociális vállalkozás;  

 helyi szintű köztestület; 

 fiatalok olyan csoportjai, akik ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül 
ifjúsági szervezet keretében teszik (vagyis fiatalok informális csoportjai);  

valamint: 

 regionális vagy nemzeti szintű köztestület5; 

 régiók szövetsége; 

 európai területi együttműködési csoportosulás; 

 a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv, 

azzal a feltétellel, hogy programországban vagy az Unióval szomszédos partnerországban (1–
4. régió; lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát) 
rendelkeznek székhellyel. 

                                                            
5 Ebben az összefüggésben nemzeti vagy regionális szintű köztestületen olyan köztestület értendő, amely 1) az egész országra vagy régióra 
kiterjedő szolgáltatásokat nyújt, vagy az országra vagy régióra kiterjedő közigazgatási hatáskörrel rendelkezik, és b) és monopolhelyzetben van, 
azaz az adott országban vagy régióban nincs más olyan testület, amely ugyanezzel a funkcióval rendelkezne (jellemző példák: minisztériumok, 
állami ügynökségek, regionális hatóságok stb.). Ebben az összefüggésben az iskolák, egyetemek és egyéb szervek nem nemzeti vagy regionális 
szintű, hanem helyi szintű köztestületnek minősülnek – még akkor is, ha egyébként nemzeti jog szerint hozták létre őket.   
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Ki pályázhat? 

Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező részt vevő szervezet vagy csoport 
lehet6. Ez a szervezet pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő szervezet nevében.  

Az ifjúsági mobilitási projektre különleges finanszírozási szabályok érvényesek (lásd a 
„Finanszírozási szabályok” szakaszt), ha a pályázó: 

 regionális vagy nemzeti szintű köztestület7; 

 régiók szövetsége; 

 európai területi együttműködési csoportosulás; 

 a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv. 

A részt vevő szervezetek 
száma és profilja 

A mobilitási tevékenység nemzetközi tevékenység, amelyben legalább két (azaz legalább egy 
küldő és egy fogadó), különböző a programországokból származó szervezet vesz részt. Ha az 
ifjúsági mobilitási projekt csak egy tevékenységből áll, akkor a koordinátornak kell küldő vagy 
fogadó szervezetként eljárnia, kivéve az európai önkéntes szolgálat esetében. Ha az ifjúsági 
mobilitási projekt egynél több tevékenységet tartalmaz, akkor a koordinátor – nem kötelező 
jelleggel, de – eljárhat küldő vagy fogadó szervezetként. A koordinátor semmi esetre sem lehet 
Unióval szomszédos partnerországban működő szervezet. 

Tevékenységek programországokon belül: a tevékenységben részt vevő összes szervezetnek 
programországból kell származnia. 

Az Unióval szomszédos partnerországokkal közös tevékenységek: a tevékenységben legalább 
egy olyan szervezetnek kell részt vennie, amely programországban működik, illetve egy másik 
szervezetnek, amely az Unióval szomszédos partnerországban működik. 

A projekt időtartama 3–24 hónap. 

Hová kell benyújtani a 
pályázatot?  

A pályázó szervezet székhelye szerinti ország nemzeti irodájához. 

Mikor kell benyújtani a 
pályázatot? 

A pályázóknak a következő határidőkig kell benyújtaniuk pályázatukat: 

 az ugyanazon év május 1-je és szeptember 30-a között kezdődő projektekre brüsszeli 
idő szerint február 2-án déli 12 óráig; 

 az ugyanazon év augusztus 1-je és december 31-e között kezdődő projektekre 
brüsszeli idő szerint április 26-án déli 12 óráig; 

 a következő év január 1-je és május 31-e között kezdődő projektekre brüsszeli idő 
szerint október 4-én déli 12 óráig. 

Hogyan kell pályázni? Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza. 

Egyéb feltételek 
A pályázati űrlaphoz a projekt során tervezett minden egyes tevékenységre vonatkozóan 
ütemtervet kell csatolni.  

TOVÁBBI FORMAI KÖVETELMÉNYEK IFJÚSÁGI CSEREPROGRAMOK ESETÉBEN 

A tevékenység 
időtartama 

5–21 nap, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.  

A tevékenység 
helyszíne(i) 

A tevékenységet valamelyik, a tevékenységben részt vevő szervezet országában kell 
végrehajtani.  

                                                            
6 Informális csoport esetében a csoport egyik tagja vállalja a képviselő szerepét, és ezzel felelősséget vállal az egész csoportért. 
7
 LÁSD AZ ELŐZŐ LÁBJEGYZETET.   
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Részvételre jogosultak 
köre 

13–30 éves8, a küldő és fogadó szervezetek országaiban lakóhellyel rendelkező fiatalok. Az 
ifjúsági csereprogramban részt vevő csoportvezetőknek9 legalább 18 évesnek kell lenniük. 

 

A résztvevők száma és az 
egyes országok 
csoportjainak 
összetétele 

Legalább 16, legfeljebb 60 résztvevő (csoportvezető(k) nélkül). 

Csoportonként legalább 4 résztvevő (csoportvezető(k) nélkül). 

Minden ország csoportjának élén lennie kell legalább egy csoportvezetőnek.  

Egyéb feltételek 

A nemzeti iroda székhelyéül szolgáló országgal való áttekinthető kapcsolat fenntartása 
érdekében minden tevékenység esetében legalább egy küldő vagy fogadó szervezetnek a 
pályázatot befogadó nemzeti iroda országában kell működnie. 

Előkészítő látogatás:  

Ha a pályázat előkészítő látogatást is tartalmaz, akkor a következő formai követelményeknek 
kell megfelelni: 

 az előkészítő látogatás időtartama: legfeljebb 2 nap (az utazással töltött napok 
kivételével); 

 a résztvevők száma: csoportonként 1 résztvevő. A létszám csoportonként két főre 
emelhető azzal a feltétellel, hogy a második résztvevő a tevékenységben részt vevő olyan 
fiatal, akinek nincs csoportvezetői vagy képzői szerepe. 

TOVÁBBI FORMAI KÖVETELMÉNYEK AZ EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT ESETÉBEN 

Akkreditáció 

Az európai önkéntes szolgálat keretében megvalósuló tevékenységben érintett összes részt 
vevő szervezetnek érvényes európai önkéntes szolgálati akkreditációval kell rendelkeznie a 
vonatkozó jelentkezési határidő idején (további információk ezzel kapcsolatban a pályázati 
útmutató I. mellékletének az európai önkéntes szolgálatra vonatkozó szakaszában találhatók).  

A szolgálat időtartama 

Hosszú távú európai önkéntes szolgálat: 210-12 hónap, amelybe az utazással töltött idő nem 
számít bele. 

Rövid távú európai önkéntes szolgálat: 2 hét – 2 hónap,11 amelybe az utazással töltött idő nem 
számít bele. Rövid távú európai önkéntes szolgálat olyan tevékenység lehet, amelyben legalább 
10, közös (csoportos) szolgálatot teljesítő önkéntes vesz részt, vagy amelyben a résztvevő 
fiatalok egyenlő arányban, vagy többségében hátrányos helyzetűek.  

A szolgálat helyszíne (i) 

A programországok önkénteseinek egy másik, programországban vagy az Unióval szomszédos 
partnerországban kell teljesíteniük szolgálatukat. 
 
Az Unióval szomszédos partnerországok önkénteseinek programországban kell teljesíteniük 
szolgálatukat. 

Támogatható résztvevők 

A küldő szervezet országában lakóhellyel rendelkező 17–3012 éves fiatalok.  

Egy önkéntes csak egy európai önkéntes szolgálatban vehet részt13. Kivétel: a rövid távú 
európai önkéntes szolgálatot teljesítő önkéntesek további európai önkéntes szolgálatban is 
részt vehetnek. 

A résztvevők száma Legfeljebb 30 önkéntes a teljes projekt során.   

                                                            
8 Felhívjuk a figyelmet a következőkre:   

 Alsó korhatár: a résztvevőknek a tevékenység kezdő időpontjáig be kell tölteniük az alsó korhatárként megadott életkort. 

 Felső korhatár: a résztvevők a pályázati határidő napján nem lehetnek idősebbek a felső korhatárként megadott életkornál. 
9
 A csoportvezető az ifjúsági csereprogramban részt vevő fiatalokat kísérő felnőtt, aki a fiatalok hatékony tanulásáért, védelméért és biztonságáért 

felel. 
10 A HOSSZÚ TÁVÚ EVS 60 IDŐTARTAMA LEGALÁBB 60 NAP, AMIBE AZ UTAZÁSSAL TÖLTÖTT IDŐ NEM SZÁMÍT BELE.. 
11 A RÖVID TÁVÚ EVS IDŐTARTAMA LEGFÖLJEBB 59 NAP, AMIBE AZ UTAZÁSSAL TÖLTÖTT IDŐ NEM SZÁMÍT BELE. 
12 Lásd a korhatárokra vonatkozó fenti lábjegyzetet. 
13 Ez az Erasmus+ és az elődprogramok keretében megvalósuló európai önkéntes szolgálatra is alkalmazandó. 
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Egyéb feltételek 

A nemzeti iroda székhelyéül szolgáló országgal való áttekinthető kapcsolat fenntartása 
érdekében minden tevékenység esetében legalább egy küldő vagy fogadó intézménynek a 
pályázatot befogadó nemzeti iroda országában kell működnie. 

Előkészítő látogatás: kizárólag hátrányos helyzetű fiatalok részvételével megvalósuló európai 
önkéntes szolgálati tevékenység esetén. 

 
Ha a pályázat előkészítő látogatást is tartalmaz, akkor a következő formai követelményeknek 
kell megfelelni: 

 az előkészítő látogatás időtartama: legfeljebb 2 nap (az utazással töltött napok 
kivételével); 

 a résztvevők száma: küldő szervezetenként 1 résztvevő. A létszám csoportonként 
megemelhető azzal a feltétellel, hogy az előkészítő látogatás összes többi résztvevője a 
tevékenységben részt vevő, hátrányos helyzetű fiatal.  

TOVÁBBI FORMAI KÖVETELMÉNYEK IFJÚSÁGSEGÍTŐK MOBILITÁSA ESETÉN 

A tevékenység 
időtartama 

2 nap és 2 hónap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele. A minimum 2 napos 
tevékenységnek egymást követő napokon kell teljesülnie. 

A tevékenység 
helyszíne(i) 

A tevékenységet valamelyik, a tevékenységben részt vevő szervezet országában kell 
végrehajtani.  

Részvételre jogosultak 
köre 

Nincs korhatár. A résztvevőknek, a képzőket és a facilitátorokat kivéve, a küldő vagy fogadó 
szervezet országában kell lakóhellyel rendelkezniük.  

A résztvevők száma 
A projekt minden egyes tevékenységében legfeljebb 50 résztvevő (adott esetben az oktatókat 
és a facilitátorokat is beleértve).  

Egyéb feltételek 

A nemzeti iroda székhelyéül szolgáló országgal való áttekinthető kapcsolat fenntartása 
érdekében minden tevékenység esetében legalább egy küldő vagy fogadó szervezetnek a 
pályázatot befogadó nemzeti iroda országában kell működnie. 

 
A pályázó szervezetek értékelése a releváns kiválasztási szempontok, kizáró okok és a kiválasztás feltételei alapján 
történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.  
 

TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:  
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A projekt relevanciája 

(maximum 30 pont) 

 

 A pályázat relevanciája a következők szempontjából: 

- a cselekvés célkitűzései (lásd „A mobilitási projektek céljai” szakaszt); 

- a részt vevő szervezetek és az egyéni résztvevők igényei és 
célkitűzései. 

 Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására: 

- hátrányos helyzetű fiatalok elérése ideértve a menekülteket, a 
menedékkérőket, valamint a migránsokat is. 

- a sokszínűség támogatása, interkulturális és vallások közti párbeszéd, 
a szabadság általános értékei, tolerancia és az emberi jogok tisztelete, 
továbbá a médiaműveltség, a kritikus gondolkodás és a fiatalok 
kezdeményezőkészsége.  

- az ifjúságsegítők olyan kompetenciáinak fejlesztése illetve számukra 
olyan módszertan átadása, amelyekkel a társadalmunk alapvető 
értékeit át tudják adni (elsősorban nehezen elérhető fiatalok 
számára) továbbá megelőzhetik a fiatalok erőszakos radikalizálódását. 

 Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására: 

- kiváló tanulási eredmények biztosítása a résztvevők számára; 

- a részt vevő szervezetek kapacitásainak és nemzetközi hatókörének 
megerősítése 

A projektterv és a megvalósítás 
minősége 

(maximum 40 pont) 
 

 

 A pályázat egyes szakaszainak (előkészítés, a mobilitási tevékenységek 
megvalósítása és nyomon követése) áttekinthetősége, teljessége és 
minősége 

 A projekt célkitűzései és a tervezett tevékenységek közötti összhang 

 A gyakorlati lépések, az irányítási és támogatási módszerek minősége 

 A résztvevőknek nyújtott felkészítés minősége 

 A nem formális tanulás részvételt ösztönző, tervezett módszereinek 
minősége, valamint a fiatalok aktív részvétele a projekt minden szintjén 

 A résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére 
irányuló lépések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést 
támogató uniós eszközök következetes használata 

 A résztvevők mobilitási tevékenységre való kiválasztására és/vagy 
mobilitási tevékenységbe való bevonására irányuló lépések alkalmassága 

 Az Európai Szolidaritási Testület tevékenységi körébe tartozó európai 

önkéntes szolgálati tevékenységek esetében az Európai Szolidaritási 

Testület adatbázisának használata az önkéntesek kiválasztására; 

 Az EU-val szomszédos partnerországokkal megvalósuló tevékenységek 
esetében a partner- és programországok szervezeteinek kiegyensúlyozott 
részvétele  

 A részt vevő szervezetek és egyéb érintett szereplők közötti 
együttműködés és kommunikáció minősége 

Hatás és terjesztés 
(maximum 30 pont) 

 

 A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló lépések minősége. 

 A projekt várható hatása: 

- a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre a projekt időtartama 
alatt és azt követően; 

- a projektben közvetlenül részt vevő szervezetekre és személyekre 
gyakorolt hatáson túlmutató, azaz helyi, regionális, nemzeti és/vagy 
európai szintű hatás. 

 A projekt eredményeinek a részt vevő szervezetek körében és azon kívül 
történő terjesztését ösztönző lépések alkalmassága és minősége 

 
A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy finanszírozhatók legyenek. Minden értékelési szempont 
esetében ezenkívül legalább a maximálisan megadható pontok felét (azaz „A projekt relevanciája” és a „Hatás és terjesztés” 
kategóriában legalább 15, „A projektterv és a megvalósítás minősége” kategóriában pedig legalább 20 pontot) el kell érniük. 
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MOBILITÁSI PROJEKTEK FIATALOK SZÁMÁRA, AMELYEK EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLATRA ÖSSZPONTOSÍTANAK: 
STRATÉGIAI EVS-PROJEKTEK 

 
Ez a projekttípus az EVS koordinálásában tapasztalt szervezeteket támogat olyan projektek kialakításában, amelyek 
rendszerszintű hatást váltanak ki helyi, regionális, országos és/vagy európai szinten. A stratégiai EVS-projektek stratégiailag 
használják fel az EVS-tevékenységeket egy beazonosítható probléma kezelésére, amely az Erasmus+ program prioritásaival 
összhangban van. Az EVS-tevékenységeken felül a projekt társult partnerekkel is kiépíthet kapcsolatokat, amely javíthatja a 
végrehajtás minőségét és segíthet, hogy könnyebben elérje céljait. A stratégiai EVS-projekteknek ezen felül fontos eleme az 
önkéntesség értékének tudatosítása a fiatalokban és közösségekben, valamint az így szerzett készségek és kompetenciák 
elismerése. 
 

MIT JELENT A STRATÉGIAI EVS-PROJEKT? 

 

A támogatott projekteknek az alábbi szakaszokból kell állnia: 

 előkészítés (beleértve a gyakorlati szervezést, a résztvevők kiválasztását és nyelvi/interkulturális/ feladatokra 

vonatkozó felkészítését az utazás előtt); 

 az európai önkéntes szolgálathoz kapcsolódó és kiegészítő tevékenységek végrehajtása; 

 utánkövetés (beleértve az EVS-tevékenységek értékelését, a résztvevők tevékenység során elsajátított tudásának 

formális elismerését – amennyiben releváns –, valamint a projekt eredményeinek terjesztését és felhasználását az 

önkéntesség stratégiai felhasználásának erősítésére a szervezetben és partnerei között). 

 

MELYEK A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK? 

Európai önkéntes szolgálat 

A stratégiai EVS-projektek szokásos EVS-tevékenységeket hajtanak végre.
14

 

E tevékenységek révén a 17 és 30 év közötti fiatalok más országban fizetés nélkül és teljes munkaidőben, az Európai Unió 

területén vagy azon kívül legfeljebb 12 hónapig végzett önkéntes szolgálattal kifejezhetik személyes elkötelezettségüket. A 

kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok a részvételük lehetővé tétele érdekében kiegészítő támogatást kaphatnak és 

rövidebb időszakra (legalább két hétig tartó) európai önkéntes szolgálatra is mehetnek. A fiatal önkéntesek lehetőséget 

kapnak arra, hogy hozzájáruljanak olyan szervezetek napi munkavégzéséhez, amelyek a fiatalok tájékoztatásával és az 

ifjúságpolitikával, a fiatalok személyes, társadalmi és tanulmányi fejlődésével, a közéleti szerepvállalással, a szociális 

ellátással, a hátrányos helyzetű személyek befogadásával, a nem formális oktatási programokkal, infokommunikációs 

technológiákkal és médiaműveltséggel, kultúrával és kreativitással, fejlesztési együttműködéssel stb. foglalkoznak. 

Az Erasmus+ és a LIFE programok közötti partnerségnek köszönhetően a fiatal önkéntesek tövábbi lehetőségeket kapnak 

arra, hogy hozzájáruljanak a környezet és az éghajlat védelméhez olyan tevékenységek végzése révén, mint például a fajok 

és élőhelyek nyomon követése, felmérésekben és felügyeletben való részvétel, újraerdősítés és fagondozás, a nyilvánosság 

tudatosítására irányuló kezdeményezések, kontrollálatlan vegetációtűz megelőzése, az idegenhonos inváziós fajok 

azonosítása és kiirtása, ökológiai helyreállítás, nyomvonalak létesítése és a környezet megtisztítása (például tengeri 

hulladék).  

A szilárd rendszerszintű hatás érdekében a projektben több önkéntesnek is részt kell vennie. Az önkéntesek önkéntes 

szolgálatukat egyénileg vagy csoportban is végezhetik. 

A pályázó szervezet felelős az alábbiakért (esetlegesen más részt vevő szervezeteken keresztül): 

 az önkéntesek ellátásának, lakhatásának és helyi közlekedésének megszervezése;  

                                                            
14 Ennek a tevékenységnek a részletes leírását lásd a „Fiatalok és ifjúságsegítők mobilitási projektjei, amely magéban foglalhat ifjúsági 

csereprogramokat, európai önkéntes szolgálatot és/vagy ifjúságsegítői tevékenységeket” szakaszban.  
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 olyan feladatok és tevékenységek megtervezése az önkéntesek számára, amelyek megfelelnek az európai 

önkéntes szolgálat chartájában ismertetett minőségi alapelveknek; 

 az EVS tevékenység időtartama során a feladatokkal kapcsolatos folyamatos támogatás biztosítása az 

önkénteseknek, valamint folyamatos nyelvi, személyes és adminisztratív támogatás, a résztvevők mellé kijelölt 

mentor segítségével; 

 terjesztési és tájékoztatási feladatok végrehajtása; 

 bevonva a társult partnert a projekt releváns feladataiba (a kiegészítő tevékenységeket is beleértve). 

Az Európai Szolidaritási Testület tematikus területeibe és tevékenységi körébe tartozó tevékenységek esetén (például a 2–
12 hónapos időtartamú, valamely programországban végzett szolgálat) az önkénteseknek az Európai Szolidaritási Testület 
adatbázisán keresztül történő kiválasztása nyomatékosan ajánlott. 
 

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 

 
A projekt részeként releváns kiegészítő tevékenységek is folytathatók a projekt céljának megvalósítása, illetve 
rendszerszintű hatásának növelése érdekében. Ilyen kiegészítő tevékenységek lehetnek szakmai látogatások, 
megbeszélések, műhelyek, konferenciák, szemináriumok, képzések, coaching stb. 
 

MI A SZEREPE A PROJEKTEKBEN RÉSZT VEVŐ INTÉZMÉNYEKNEK? 

 
 Az EVS tevékenységekben részt vevő intézmények szerepe és feladatai:  
 

o A pályázó intézmény feladata a mobilitási projekt megpályázása, a támogatási szerződés aláírása és kezelése, 
valamint a beszámolás. A pályázó szervezet vállalja az általános felelősséget az EVS tevékenységek 
végrehajtásáért. A pályázó – nem szükségszerűen ugyan, de – küldő vagy fogadó intézményként is eljárhat. 

  
o A küldő és fogadó intézmények feladata az EVS tevékenységek végrehajtása és támogatás nyújtása az 

önkénteseknek a projekt minden szakaszában.   
 
Társult partnerek: az EVS tevékenységekben hivatalosan részt vevő és érvényes EVS akkreditációval rendelkező 
intézményeken felül a stratégiai EVS projektek bevonhatnak társult partnereket is az állami vagy a magánszektorból, akik 
hozzájárulnak konkrét projektfeladatok vagy -tevékenységek végrehajtásához vagy támogatják a projekt terjesztését és 
fenntarthatóságát. Szerződésmenedzselési szempontból a társult partnerek nem minősülnek projektpartnernek és nem 
kapnak anyagi támogatást. Ugyanakkor a projektben betöltött szerepüket és tevékenységüket pontosan le kell írni, valamint 
azt is, hogyan tudják forrásaik és tudásuk befektetésével növelni a tervezett tevékenységek értékét. 
 

A PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI  

A projekteknek a következő formális szempontoknak kell megfelelniük, hogy Erasmus+-támogatásra lehessenek jogosultak:  
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FORMAI FELTÉTELEK 

Támogatható részt vevő 
intézmények 

Részt vevő szervezet lehet:  

 nonprofit intézmény, egyesület, nem kormányzati szervezet; 

 Európai ifjúsági NGO; 

 Szociális vállalkozás; 

 Helyi szintű közintézmény, 

valamint: 

 regionális vagy nemzeti szintű közintézmény15; 

 régiók szövetsége; 

 európai területi együttműködési csoportosulás 

 a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv, 

amely egy programországban vagy egy Unióval szomszédos partnerországban működik (1–4. 
régió, ld. a „Támogatható országok” szakaszt az útmutató A. részében). 

Ki pályázhat? 
Bármely részt vevő szervezet, amely egy programországban működik és érvényes EVS 
koordinációs szervezeti akkreditációval rendelkezik a vonatkozó pályázati határidő idején. 

A részt vevő 
intézmények száma  

A pályázati űrlapon egy intézményt kell megjelölni (a pályázót). 

A mobilitási tevékenység végrehajtása során legalább két szervezet (egy küldő és egy 
fogadó szervezet) bevonása szükséges különböző országokból. 

Tevékenységek programországokon belül: a tevékenységben részt vevő összes szervezetnek 
programországból kell származnia. 

Az Unióval szomszédos partnerországokkal közös tevékenységek: a 
tevékenységben legalább egy olyan szervezetnek kell részt vennie, amely 
programországban működik, illetve egy másik szervezetnek, amely az Unióval 
szomszédos partnerországban működik. 

Akkreditáció 
A részt vevő szervezeteknek, a pályázó kivételével, érvényes akkreditációval kell 
rendelkezniük annak az EVS tevékenységnek az első napján, amelyben az adott 
szervezet részt vesz. 

A projekt időtartama 
12-től 36 hónapig 

A projektnek minden esetben legkésőbb 2020. augusztus 31-ig le kell zárulnia. 

A szolgálat időtartama 

Hosszú távú európai önkéntes szolgálat: 216–12 hónap, amelybe az utazással töltött idő nem 
számít bele. 

Rövid távú európai önkéntes szolgálat: 2 hét – 2 hónap17, amelybe az utazással töltött idő nem 
számít bele. Feltétel: rövid távú európai önkéntes szolgálat olyan tevékenység lehet, amelyben 
legalább 10, közös (csoportos) szolgálatot teljesítő önkéntes vesz részt, vagy amelyben a 
résztvevő fiatalok egyenlő arányban, vagy többségében hátrányos helyzetűek. 

A szolgálat helyszíne (i) 

A programországok önkénteseinek egy másik programországban vagy az Unióval szomszédos 
partnerországban kell teljesíteniük szolgálatukat. 

Az Unióval szomszédos partnerországok önkénteseinek programországban kell teljesíteniük 
szolgálatukat. 

                                                            
15

 Ebben az összefüggésben nemzeti vagy regionális szintű köztestületen olyan köztestület értendő, amely 1) az egész országra vagy régióra 
kiterjedő szolgáltatásokat nyújt, vagy az országra vagy régióra kiterjedő közigazgatási hatáskörrel rendelkezik, és b) monopolhelyzetben van, azaz 
az adott országban vagy régióban nincs más olyan testület, amely ugyanezzel a funkcióval rendelkezne (jellemző példák: minisztériumok, állami 
ügynökségek, regionális hatóságok stb.). Ebben az összefüggésben az iskolák, egyetemek és egyéb szervek nem nemzeti vagy regionális szintű, 
hanem helyi szintű köztestületnek minősülnek – még akkor is, ha egyébként nemzeti jog szerint hozták létre őket.   
16 A hosszú távú EVS időtartama legalább 60 nap, amibe az utazással töltött idő nem számít bele.. 
17 A rövid távú EVS időtartama legföljebb 59 nap, amibe az utazással töltött idő nem számít bele. 
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Támogatható résztvevők 

A küldő szervezet országában lakóhellyel rendelkező 17–30 éves fiatalok. Egy önkéntes csak egy 
európai önkéntes szolgálatban vehet részt.  

Kivétel: a rövid távú európai önkéntes szolgálatot teljesítő önkéntesek további európai 
önkéntes szolgálatban is részt vehetnek. 

Hová kell benyújtani a 
pályázatot?  

A pályázó szervezet székhelye szerinti ország nemzeti irodájához. 

Mikor kell benyújtani a 
pályázatot? 

 A pályázóknak az ugyanazon év szeptember augusztus 1-je és a következő év január 
december 31-e között kezdődő projektekre brüsszeli idő szerint április 26-án déli 12 óráig kell 
benyújtaniuk a pályázatukat. 

Nem minden nemzeti iroda van megfelelő helyzetben ahhoz, hogy ezt a tevékenységet 
végrehajtsa. Pontosabb információkért a pályázók tekintsék nemzeti irodájuk honlapját. 

Esetleges póthatáridő:  

A nemzeti irodák a finanszírozási források felhasználatlansága esetén második pályázati 
fordulót szervezhetnek, amelyre szintén vonatkoznak a jelen Útmutatóban meghatározott 
szabályok. A nemzeti irodák erről a lehetőségről weboldalukon tesznek közzé tájékoztatást. 

Második pályázati forduló szervezése esetén a kérelmezőknek a következő év február 1-je és 
május 31-e között kezdődő projektekre brüsszeli idő szerint október 4-én 12 óráig kell 
benyújtaniuk pályázatukat. 

 

Hogyan kell pályázni?  Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza. 

Egyéb feltételek 

 A pályázatot a pályázó szervezet székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell 
benyújtani. Egy pályázati ciklusban egy szervezet csak egyszer pályázhat stratégiai EVS 
projektre. 
  

A nemzeti iroda székhelyéül szolgáló országgal való áttekinthető kapcsolat fenntartása 
érdekében minden tevékenység esetében legalább egy küldő vagy fogadó intézménynek a 
pályázatot befogadó nemzeti iroda országában kell működnie. 

Előkészítő látogatás: kizárólag hátrányos helyzetű fiatalok részvételével megvalósuló EVS 
tevékenység esetén. 

 
Ha a pályázat előkészítő látogatást is tartalmaz, akkor a következő formai követelményeknek 
kell megfelelni: 

 az előkészítő látogatás időtartama: legfeljebb 2 nap (az utazással töltött napok 
kivételével); 

 a résztvevők száma: küldő szervezetenként 1 résztvevő. A létszám csoportonként 
megemelhető azzal a feltétellel, hogy az előkészítő látogatás összes többi résztvevője a 
tevékenységben részt vevő, hátrányos helyzetű fiatal. 

  

  
A pályázó szervezetek értékelése a releváns kiválasztási szempontok, kizáró okok és a kiválasztás feltételei alapján 
történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.  
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TARTALMI KÖVETELMÉNYEK  

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:  
 

A projekt relevanciája 

(maximum 35 pont) 

 

 A pályázat relevanciája a következők szempontjából: 

- a cselekvés célkitűzései (lásd „A mobilitási projektek céljai” szakaszt); 

- a részt vevő szervezetek és az egyéni résztvevők igényei és 
célkitűzései; 

- Az európai önkéntes szolgálat alapelveinek megértése, amint azokat 
az EVS chartája tartalmazza, és a tevékenység stratégiai felhasználása 
egy vagy több beazonosítható probléma kezelésére, amely az 
Erasmus+ program prioritásaival összhangban van.  

Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására: 

- hátrányos helyzetű fiatalok elérése, ideértve a menekülteket, a 
menedékkérőket, valamint a migránsokat is. 

- a sokszínűség, az, interkulturális és vallások közti párbeszéd 
támogatása, a szabadság,, tolerancia és az emberi jogok tisztelete 
közös értékeinek előmozdítása, továbbá a fiatalok 
médiaműveltségének, kritikus gondolkodásának és 
kezdeményezőkészségének fejlesztésére irányuló projektek.  

Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására: 

- kiváló tanulási eredmények biztosítása a résztvevők számára; 

- a részt vevő szervezetek kapacitásainak és nemzetközi hatókörének 
megerősítése 

- társult partnerek részvétele esetén: a társult partner bevonása 
releváns feladatokba. 

A projektterv és a megvalósítás 
minősége 

(maximum 30 pont) 
 

 

 Az EVS használatát indokló stratégiai céloknak, beleértve a pályázat egyes 
szakaszait (előkészítés, a mobilitási tevékenységek megvalósítása és 
nyomon követése) áttekinthetősége, teljessége és minősége 

 A projekt célkitűzései és a tervezett tevékenységek közötti összhang 

 A pályázó megfelelő múltbéli tapasztalata ahhoz, hogy a tevékenység 
célját elérje; 

 A résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére 
irányuló lépések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést 
támogató uniós eszközök következetes használata; 

 A résztvevők mobilitási tevékenységre való kiválasztására és/vagy 
mobilitási tevékenységbe való bevonására irányuló lépések alkalmassága 

 Az Európai Szolidaritási Testület tevékenységi körébe tartozó európai 
önkéntes szolgálati tevékenységek esetében az Európai Szolidaritási 
Testület adatbázisának használata az önkéntesek kiválasztására 

 A projektpartnerek kiválasztására és a velük való együttműködésre 
vonatkozó tervek minősége. 

Hatás és terjesztés 
(maximum 35 pont) 

 

 A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló lépések minősége. 

 A projekt várható hatása: 

- a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre a projekt időtartama 
alatt és azt követően; 

- a projektben közvetlenül részt vevő szervezetekre és személyekre 
gyakorolt hatáson túlmutató, azaz helyi, regionális, nemzeti és/vagy 
európai szintű hatás. 

 A projekt eredményeinek a részt vevő szervezetek körében és azon kívül 
történő terjesztését ösztönző lépések alkalmassága és minősége 

 
A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy finanszírozhatók legyenek. Minden értékelési szempont 
esetében ezenkívül legalább a maximálisan megadható pontok felét (azaz „A projekt relevanciája” és a „Hatás és terjesztés” 
kategóriában legalább 17,5, „A projektterv és a megvalósítás minősége” kategóriában pedig legalább 15 pontot) el kell 
érniük. 
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MIT KELL MÉG TUDNI ERRŐL A PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁRÓL? 

LEGKÜLSŐ RÉGIÓK ÉS TENGERENTÚLI ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK RÉSZVÉTELE TAGORSZÁGOK KÖZÖTTI KÉPZÉSI, OKTATÁSI ÉS TANULÁSI 

TEVÉKENYSÉGEKBEN 

 
Az Erasmus+ programot létrehozó rendelettel összhangban, a program megvalósításakor figyelembe kell venni az Unió 
legkülső régióinak és a tengerentúli országok és területek (TOT) távoli voltából fakadó kihívásokat, ezért egyedi támogatási 
szabályok kerültek bevezetésre annak érdekében, hogy a legkülső régiókból vagy a TOT területekről érkező vagy oda utazó 
résztvevőknek az általános támogatási szabályok (egységköltség-hozzájárulás távolsági sávok alapján) szerint nem kellő 
mértékben fedezett, magas utazási költségeit  támogassa. 
 
A mobilitási projektek pályázói támogatást kérhetnek a legkülső régiókból és a TOT területekről érkező résztvevők utazási 
költségeire a költségvetés "rendkívüli költségek" sorában (maximum az összes elszámolható költség 80 %-áig: lásd 
"Támogatási szabályok"). Erre akkor van lehetőség, ha a pályázók igazolni tudják, hogy az általános támogatási szabályok 
(egységköltség-hozzájárulás távolsági sávok alapján) nem fedeznék a résztvevők utazási költségeinek legalább 70 % -át. 
 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

 
A fenti információkon túl erre a tevékenységtípusra vonatkozóan további kötelező feltételek, hasznos kiegészítő 
információk, valamint projektpéldák a Pályázati útmutató I. mellékletében találhatók. Az érdeklődő 
szervezeteknek/intézményeknek javasoljuk, hogy a pályázat benyújtása előtt tanulmányozzák az I. melléklet idevágó 
szakaszait.  
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FINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOK  

A mobilitási projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):  

A) IFJÚSÁGI CSEREPROGRAMOK  

Elszámolható költségek 
Finanszírozási 
mechanizmus 

Összeg A kiszámítás módja 

Utazás 

Az indulási helytől a tevékenység 
helyszínéig történő utazásra, illetve a 
visszaútra fizetett, a résztvevők (így a 
kísérő személyek is) utazási költségeihez 
való hozzájárulás.  

 

Ebbe az esetleges előkészítő látogatás 
utazási költségei is beletartoznak. 

Egységköltség-
hozzájárulás 

10–99 km-es távolság esetén:  
20 EUR/résztvevő 

Az egyes résztvevők utazásának 
távolsága alapján. A távolságokat az 
Európai Bizottság által biztosított 
távolságkalkulátorral18 kell kiszámolni.  
Az oda- és visszaút támogatására 
adható uniós támogatás összegének 
kiszámításához az egyirányú út 
távolságát kell alapul venni19. 

 

100–499 km-es távolság esetén:  
180 EUR/résztvevő 

500–1999 km-es távolság esetén:  
275 EUR/résztvevő 

2000–2999 km-es távolság esetén:  
360 EUR/résztvevő 

3000–3999 km-es távolság esetén:  
530 EUR/résztvevő 

4000–7999 km-es távolság esetén:  
820 EUR/résztvevő 

8000 km-es és nagyobb távolság esetén:  
1300 EUR/résztvevő 

     

Kiegészítés 
országon belüli 
magas útiköltség 
esetén  

További támogatás: 

 oda-vissza útra a küldő 
országban egy jelentősebb 
közlekedési 
csomópontig/repülőtérig 

Egységköltség-
hozzájárulás 

Országon belül 225 EUR-t meghaladó útiköltségnél: 

180 EUR/résztvevő (beleértve a kísérő személyeket) oda-
vissza útra20

 

Országon belüli magas útiköltség 
esetén több, mint 225 EUR (oda-vissza 
utazásonként), amennyiben ezek a 
költségek jogosak és megfelelően 
indokoltak a jelentkezési lapon. 

                                                            
18

  HTTP://EC.EUROPA.EU/PROGRAMMES/ERASMUS-PLUS/TOOLS/DISTANCE_EN.HTM. 
19

 Ha például egy madridi személy Rómában szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számolnia a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak 
megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda-vissza útra fizetendő költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatást (170 euró).     
20 A jelentkezési lapon megfelelően megindokolt esetben ugyanazon résztvevő két kiegészítést is kaphat az országon belüli magas útiköltségre ugyanazon mobilitási tevékenységen belül: az egyiket a küldő országon belül egy 

jelentősebb közlekedési csomópontig/repülőtérig és/vagy vasút- vagy autóbuszállomásig, a másikat a fogadó országon belüli távoli úti cél eléréséhez. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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és/vagy vasút- vagy autóbusz-
állomásig 

és/vagy 

 oda-vissza útra a fogadó 
országon belüli távoli úticélig 
(egy jelentősebb közlekedési 
csomóponttól/repülőtértől 
és/vagy vasút- vagy autóbusz-
állomástól) 

Szervezési 
támogatás 

A mobilitási tevékenységek 
megvalósításához közvetlenül 
kapcsolódó költségek.  

Egységköltség-
hozzájárulás 

A5.1/tevékenység napjainak száma/résztvevő21  

 

Az egyes résztvevők tevékenységének 
időtartama alapján (ha szükséges, 
beleszámolható a tevékenység 
megkezdése előtt és befejezése után 
egy-egy utazási nap). 

Speciális igényű 
résztvevő(k) 
támogatása 

Fogyatékossággal élő résztvevőkhöz, 
valamint a kísérőkhöz közvetlenül 
kapcsolódó járulékos költségek (ideértve 
az utazással és megélhetéssel 
kapcsolatos költségeket, amennyiben 
azok indokoltak, és amennyiben e 
résztvevőkre nem kérelmeztek 
támogatást az „Utazás” és a „Szervezési 
támogatás” költségvetési kategóriákon 
keresztül). 

Tényleges költségek  Az elszámolható költségek 100 %-a 

Feltételhez kötött: a sajátos igények 
miatt és a rendkívüli költségek 
fedezésére adható pénzügyi támogatás 
kérelmezését meg kell indokolni a 
pályázati űrlapon. 

                                                            
21 A csoportvezetőket és a kísérő személyeket is beleértve.  
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Rendkívüli 
költségek 

Vízumköltségek és vízummal 
kapcsolatos költségek, tartózkodási 
engedélyek, védőoltások  

Egyenlő részvételi feltételek 
biztosításához szükséges költségek 
hátrányos helyzetű fiatalok esetében 
(kivéve a résztvevők és a kísérő 
személyek utazási és szervezési 
támogatási költségeit). Az előkészítő 
látogatás során a résztvevők 
elszállásolásához kapcsolódó költségek.  

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, 
amennyiben a nemzeti iroda kéri. 

Tényleges költségek  

Pénzügyi garancia költségei: az elszámolható költségek 
75%-a 

 
Magas utazási költségek: az elszámolható költségek 
maximum 80%- a 
Egyéb költségek: az elszámolható költségek 100 %-a 

 

A legkülső régiókból, valamint 
tengerentúli országokból és területekről 
érkező vagy oda utazó résztvevők magas 
utazási költségei (részleteket lásd a „Mit 
kell még tudni erről a pályázati 
kategóriáról” résznél). 

   

 



 

B) EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT  

Elszámolható költségek 

Finanszíroz
ási 

mechanizm
us 

Összeg A kiszámítás módja 

Utazás 

Az indulási helytől a 
tevékenység helyszínéig 
történő utazásra, illetve a 
visszaútra fizetett, a 
résztvevők (így a kísérő 
személyek is) utazási 
költségeihez való 
hozzájárulás.  

 

Ebbe az esetleges előkészítő 
látogatás utazási költségei is 
beletartoznak. 

Egységkölts
ég-
hozzájárulás 

10-99 km-es távolság esetén: 
20 EUR/résztvevő 

Az egyes résztvevők utazásának 
távolsága alapján. A távolságokat az 
Európai Bizottság által biztosított 
távolságkalkulátorral22kell 
kiszámolni. Az oda- és visszaút 
támogatására adható uniós 
támogatás összegének 
kiszámításához az egyirányú út 
távolságát kell alapul venni23.  

 

100–499 km-es távolság esetén: 
180 EUR/résztvevő 

500–1999 km-es távolság esetén:  
275 EUR/résztvevő 

2000–2999 km-es távolság esetén:  
360 EUR/résztvevő 

3000–3999 km-es távolság esetén: 
530 EUR/résztvevő 

4000–7999 km-es távolság esetén: 
820 EUR/résztvevő 

8000 km-es és nagyobb távolság 
esetén:  
1300 EUR/résztvevő 

Kiegészítés 
országon 
belüli 
magas 
útiköltség 
esetén  

További támogatás: 

 oda-vissza útra a 
küldő országban 
egy jelentősebb 
közlekedési 
csomópontig/repül
őtérig és/vagy 
vasút- vagy 
autóbusz-állomásig 

és/vagy 

 oda-vissza útra a 
fogadó országon 

Egységkölts
ég-
hozzájárulás 

Országon belül 225 EUR-t 
meghaladó útiköltségnél: 

180 EUR/résztvevő (beleértve a 
kísérő személyeket) oda-vissza 
útra24

 

Országon belüli magas útiköltség 
esetén több, mint 225 EUR (oda-
vissza utazásonként), amennyiben 
ezek a költségek jogosak és 
megfelelően indokoltak a 
jelentkezési lapon. 

                                                            
22  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. 
23 Ha például egy madridi személy Rómában szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számolnia a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak 
megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda-vissza útra fizetendő költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatást (275 euró). 
24 A jelentkezési lapon megfelelően megindokolt esetben ugyanazon résztvevő két kiegészítést is kaphat az országon belüli magas útiköltségre ugyanazon mobilitási tevékenységen belül: az egyiket a küldő országon belül egy 

jelentősebb közlekedési csomópontig/repülőtérig és/vagy vasút- vagy autóbuszállomásig, a másikat a fogadó országon belüli távoli úti cél eléréséhez. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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belüli távoli úticélig 
(egy jelentősebb 
közlekedési 
csomóponttól/repül
őtértől és/vagy 
vasút- vagy 
autóbusz-
állomástól) 

Szervezési 
támogatás 

A mobilitási tevékenységek 
megvalósításához közvetlenül 
kapcsolódó költségek.  

Egységkölts
ég-
hozzájárulás 

A5.2/nap/önkéntes25
 

 

Az egyes résztvevők tartózkodási 
időtartama alapján (ha szükséges, 
beleszámolható a tevékenység 
megkezdése előtt és befejezése 
után egy-egy utazási nap). 

Személyi 
támogatás  

Az önkéntesek egyéb 
személyes kiadásaira 
fordítható „zsebpénz”.  

Egységkölts
ég-
hozzájárulás 

A5.3/nap/önkéntes 

 

Az egyes résztvevők tartózkodási 
időtartama alapján (szükség esetén 
magában foglalhat egy nap utazást a 
tevékenység előtt és egy nap utazást 
a tevékenység után) 

Nyelvi 
támogatás 

A résztvevőknek a 
nyelvtudásuk fejlesztése 
érdekében – a kiutazás előtt 
vagy a tevékenység során – 
rendelkezésre bocsátott 
támogatással kapcsolatos 
költségek, annak a nyelvnek 
fejlesztése céljából, amelyet 
az önkéntes tevékenység 
során használnak.  

Egységkölts
ég-
hozzájárulás 

Csak a 2–12 hónap időtartamú 
tevékenységekre: 
150 EUR/nyelvi támogatásra szoruló 
résztvevő 

Feltételhez kötött: a pályázónak 
külön kérelmeznie kell a 
tevékenység során használt nyelv 
tekintetében történő támogatást, 
amennyiben a résztvevőknek olyan 
nyelv esetében van szükségük 
nyelvtudásuk fejlesztésére, amely 
nem érhető el a központi online 
szolgáltatáson keresztül (Erasmus+ 
Online Linguistic Support).  

Speciális 
igényű 
résztvevő(k
) 
támogatás
a 

Kísérő személyek személyes 
költségei és az utazáshoz 
kapcsolódó költségek, 
indokolt esetben és 
amennyiben résztvevők 
tekintetében nem 
kérelmeztek támogatást az 
„Utazás” költségkategória 
alatt. Fogyatékossággal élő 
résztvevőkhöz, közvetlenül 
kapcsolódó járulékos 

Tényleges 
költségek  

Az elszámolható költségek 100 %-a 

Feltételhez kötött: a sajátos igények 
miatt adható pénzügyi támogatás 
kérelmezését meg kell indokolni a 
pályázati űrlapon.  

                                                            
25 Beleértve a hátrányos helyzetű EVS önkénteseket kísérő személyeket. 



 
 

22 

 

költségek (ideértve az 
utazással és megélhetéssel 
kapcsolatos költségeket, 
amennyiben azok indokoltak, 
és amennyiben e 
résztvevőkre nem 
kérelmeztek támogatást az 
„Utazás” és a „Szervezési 
támogatás” költségvetési 
kategóriákon keresztül). 

Rendkívüli 
költségek 

Vízumköltségek és vízummal 
kapcsolatos költségek, 
tartózkodási engedélyek, 
védőoltások. 

Egyenlő részvételi feltételek 
biztosításához szükséges 
költségek hátrányos helyzetű 
fiatalok esetében, speciális 
felkészítés és megerősített 
mentorálás költségeit is 
beleértve (kivéve a 
résztvevők és a kísérő 
személyek utazási és 
szervezési támogatási 
költségeit). 

Az előkészítő látogatás során 
a résztvevők elszállásolásához 
kapcsolódó költségek.  

Pénzügyi garancia 
nyújtásának költségei, 
amennyiben a nemzeti iroda 
kéri. 

A legkülső régiókból, valamint 
tengerentúli országokból és 
területekről érkező, illetve 
oda utazó résztvevők magas 
utazási költségei (részleteket 
lásd a „Mit kell még tudni 
erről a pályázati kategóriáról” 
résznél). 

Tényleges 
költségek  

Pénzügyi garancia költségei: az 
elszámolható költségek 75%-a 

 
Magas utazási költségek: az 
elszámolható költségek maximum 
80%- a 
 
Egyéb költségek: az elszámolható 
költségek 100 %-a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Feltételhez kötött: a rendkívüli 
költségek fedezésére szolgáló 
pénzügyi támogatás kérelmezését 
meg kell indokolni a pályázati 
űrlapon.  

 



 
 

23 

 

C) IFJÚSÁGSEGÍTŐK MOBILITÁSA  

Elszámolható költségek 
Finanszírozási 
mechanizmus 

Összeg A kiszámítás módja 

Utazás 

Az indulási helytől a 
tevékenység helyszínéig 
történő utazásra, illetve a 
visszaútra fizetett, a 
résztvevők (így a kísérő 
személyek is) utazási 
költségeihez való 
hozzájárulás  

Egységköltség-
hozzájárulás 

100–499 km-es távolság esetén:  
180 EUR/résztvevő 

Az egyes résztvevők 
utazásának távolsága 
alapján. A távolságokat az 
Európai Bizottság által 
biztosított 
távolságkalkulátorral26 kell 
kiszámolni. Az oda- és 
visszaút támogatására 
adható uniós támogatás 
összegének kiszámításához 
az egyirányú út távolságát 
kell alapul venni27.  

 

500–1999 km-es távolság esetén:  
275 EUR/résztvevő 

2000–2999 km-es távolság esetén:  
360 EUR/résztvevő 

3000–3999 km-es távolság esetén:  
530 EUR/résztvevő 

4000–7999 km-es távolság esetén:  
820 EUR/résztvevő 

8000 km-es és nagyobb távolság esetén:  
1100 EUR/résztvevő 

Kiegészítés 
országon 
belüli magas 
útiköltség 
esetén  

További támogatás: 

 oda-vissza útra a 
küldő országban 
egy jelentősebb 
közlekedési 
csomópontig/rep
ülőtérig és/vagy 
vasút- vagy 
autóbusz-
állomásig 

És/vagy 

oda-vissza útra a fogadó 
országon belüli távoli 
úticélig (egy jelentősebb 
közlekedési 
csomóponttól/repülőtértől 
és/vagy vasút- vagy 
autóbusz-állomástól) 

Egységköltség-
hozzájárulás 

Országon belül 225 EUR-t meghaladó 
útiköltségnél: 

180 EUR/résztvevő (beleértve a kísérő 
személyeket) oda-vissza útra28

 

 

                                                            
26

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. 
27 Ha például egy madridi személy Rómában szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számolnia a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak 
megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda-vissza útra fizetendő költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatást (275 EUR). 
28 A jelentkezési lapon megfelelően megindokolt esetben ugyanazon résztvevő két kiegészítést is kaphat az országon belüli magas útiköltségre ugyanazon mobilitási tevékenységen belül: az egyiket a küldő országon belül egy 

jelentősebb közlekedési csomópontig/repülőtérig és/vagy vasút- vagy autóbuszállomásig, a másikat a fogadó országon belüli távoli úti cél eléréséhez. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Szervezési 
támogatás 

A mobilitási tevékenységek 
megvalósításához 
közvetlenül kapcsolódó 
költségek.  

Egységköltség-
hozzájárulás 

A5.6/tevékenység napjainak 

száma/résztvevő29
 

Legfeljebb 1100 EUR/résztvevő30  

 

Az egyes résztvevők 
tartózkodási időtartama 
alapján (ha szükséges, 
beleszámolható a 
tevékenység megkezdése 
előtt és befejezése után 
egy-egy utazási nap). 

Speciális 
igényű 
résztvevő(k) 
támogatása 

Fogyatékossággal élő 
résztvevőkhöz, valamint a 
kísérőkhöz közvetlenül 
kapcsolódó járulékos 
költségek (ideértve az 
utazással és megélhetéssel 
kapcsolatos költségeket, 
amennyiben azok 
indokoltak, és amennyiben 
e résztvevőkre nem 
kérelmeztek támogatást az 
„Utazás” és a „Szervezési 
támogatás” költségvetési 
kategóriákon keresztül). 

Tényleges 
költségek  

Az elszámolható költségek 100 %-a 

 

 

 

 

 

Feltételhez kötött: a sajátos 
igények miatt és a 
rendkívüli költségek 
fedezésére adható 
pénzügyi támogatás 
kérelmezését meg kell 
indokolni a pályázati 
űrlapon. Rendkívüli 

költségek 

Vízumköltségek és 
vízummal kapcsolatos 
költségek, tartózkodási 
engedélyek, védőoltások 

Pénzügyi garancia 
nyújtásának költségei, 
amennyiben a nemzeti 
iroda kéri. 

 

 

 

A legkülső régiókból, 
valamint tengerentúli 
országokból és területekről 
érkező résztvevők magas 
utazási költségei 
(részleteket lásd a „Mit kell 

Tényleges 
költségek  

Pénzügyi garancia költségei: Az 
elszámolható költségek 75%-a 

Egyéb költségek: Az elszámolható 
költségek 100 %-a  
 
 
Magas utazási költségek: az 
elszámolható költségek maximum 80%-
a 

                                                            
29 Beleértve az oktatókat, a facilitátorokat és a kísérő személyeket is. 
30 Beleértve az oktatókat, a facilitátorokat és a kísérő személyeket is.  
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még tudni erről a pályázati 
kategóriáról” résznél). 

 

     

D) STRATÉGIAI EVS PROGRAMOK 

Elszámolható költségek 

Finanszírozá
si 

mechanizm
us 

Összeg A kiszámítás módja 

Utazás 

Az indulási helytől a 
tevékenység helyszínéig 
történő utazásra, illetve a 
visszaútra fizetett, a 
résztvevők (így a kísérő 
személyek is) utazási 
költségeihez való 
hozzájárulás  

 

Ezen felül adott esetben egy 
lehetséges előkészítő 
látogatás utazási költségei 

Egységköltsé
g-
hozzájárulás 

10-99 km-es távolság esetén: 
20 EUR/résztvevő Az egyes résztvevők 

utazásának távolsága 
alapján. A távolságokat az 
Európai Bizottság által 
biztosított 
távolságkalkulátorral31kell 
kiszámolni. Az oda- és 
visszaút támogatására 
adható uniós támogatás 
összegének kiszámításához 
az egyirányú út távolságát 
kell alapul venni32.  

 

100–499 km-es távolság esetén:  
180 EUR/résztvevő 

500–1999 km-es távolság esetén:  
275 EUR/résztvevő 

2000–2999 km-es távolság esetén:  
360 EUR/résztvevő 

3000–3999 km-es távolság esetén:  
530 EUR/résztvevő 

4000–7999 km-es távolság esetén:  
820 EUR/résztvevő 

8000 km-es és nagyobb távolság 
esetén:  
1300 EUR/résztvevő 

Kiegészítés 
országon belüli 
magas útiköltség 
esetén  

További támogatás: 

 oda-vissza útra a 
küldő országban 
egy jelentősebb 
közlekedési 
csomópontig/repü
lőtérig és/vagy 
vasút- vagy 

Egységköltsé
g-
hozzájárulás 

Országon belül 225 EUR-t meghaladó 
útiköltségnél: 

180 EUR/résztvevő (beleértve a 
kísérő személyeket) oda-vissza útra33

 

225 EUR-t meghaladó 
országon belüli 
útiköltségnél (oda-vissza 
útra), amennyiben ezek a 
költségek jogosak és 
megfelelően indokoltak a 
jelentkezési lapon. 

                                                            
31

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. 
32 Ha például egy madridi személy Rómában szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számolnia a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak 
megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda-vissza útra fizetendő költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatást (275 EUR). 
33 A jelentkezési lapon megfelelően megindokolt esetben ugyanazon résztvevő két kiegészítést is kaphat az országon belüli magas útiköltségre ugyanazon mobilitási tevékenységen belül: az egyiket a küldő országon belül egy 

jelentősebb közlekedési csomópontig/repülőtérig és/vagy vasút- vagy autóbuszállomásig, a másikat a fogadó országon belüli távoli úti cél eléréséhez. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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autóbusz-
állomásig 

És/vagy 

oda-vissza útra a fogadó 
országon belüli távoli 
úticélig (egy jelentősebb 
közlekedési 
csomóponttól/repülőtértől 
és/vagy vasút- vagy 
autóbusz-állomástól) 

Szervezési 
támogatás 

A mobilitási tevékenységek 
megvalósításához 
közvetlenül kapcsolódó 
költségek.  

Egységköltsé
g-
hozzájárulás 

A5.2/nap/önkéntes34  

 

Az egyes résztvevők 
tartózkodási időtartama 
alapján (ha szükséges, 
beleszámolható a 
tevékenység megkezdése 
előtt és befejezése után 
egy-egy utazási nap). 

Személyi 
támogatás  

Az önkéntesek egyéb 
személyes kiadásaira 
fordítható „zsebpénz”.  

Egységköltsé
g-
hozzájárulás 

A5.3/nap/önkéntes 

 

Az egyes résztvevők 
tartózkodási időtartama 
alapján (ha szükséges, 
beleszámolható a 
tevékenység megkezdése 
előtt és befejezése után 
egy-egy utazási nap). 

Nyelvi támogatás 

A résztvevőknek a 
nyelvtudásuk fejlesztése 
érdekében – a kiutazás előtt 
vagy a tevékenység során – 
rendelkezésre bocsátott 
támogatással kapcsolatos 
költségek, annak a nyelvnek 
fejlesztése céljából, amelyet 
az önkéntes tevékenység 
során használnak.  

Egységköltsé
g-
hozzájárulás 

Csak a 2–12 hónap időtartamú 
tevékenységekre: 
150 EUR/nyelvi támogatásra szoruló 
résztvevő 

Feltételhez kötött: a 
pályázónak kérnie kell a 
tevékenység nyelvéhez 
szükséges támogatást, a 
résztvevő olyan nyelvhez 
kapcsolódó igényei alapján, 
amelyek nem elérhetők az 
Erasmus+ online nyelvi 
fejlesztési eszközben 

Speciális igényű 
résztvevő(k) 
támogatása 

Fogyatékossággal élő 
résztvevőkhöz, valamint a 
kísérőkhöz közvetlenül 
kapcsolódó járulékos 

Tényleges 
költségek  

Az elszámolható költségek 100 %-a 

 

 

 

                                                            
34 Beleértve az oktatókat, a facilitátorokat és a kísérő személyeket is.  
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költségek (ideértve az 
utazással és megélhetéssel 
kapcsolatos költségeket, 
amennyiben azok 
indokoltak, és amennyiben 
e résztvevőkre nem 
kérelmeztek támogatást az 
„Utazás” és a „Szervezési 
támogatás” költségvetési 
kategóriákon keresztül). 

 

Feltételhez kötött: a sajátos 
igények miatt és a 
rendkívüli költségek 
fedezésére adható 
pénzügyi támogatás 
kérelmezését meg kell 
indokolni a pályázati 
űrlapon. 

Rendkívüli 
költségek 

Vízumköltségek és vízummal 
kapcsolatos költségek, 
tartózkodási engedélyek, 
védőoltások 

Egyenlő részvételi feltételek 
biztosításához szükséges 
költségek hátrányos 
helyzetű fiatalok esetében, 
speciális felkészítés és 
megerősített mentorálás 
költségeit is beleértve 
(kivéve a résztvevők és a 
kísérő személyek utazási és 
szervezési támogatási 
költségeit). 

Az előkészítő látogatás 
során a résztvevők 
elszállásolásához 
kapcsolódó költségek.  

 

Pénzügyi garancia 
nyújtásának költségei, 
amennyiben a nemzeti iroda 
kéri. 

 

 

A legkülső régiókból, 
valamint tengerentúli 
országokból és területekről 
érkező résztvevők magas 
utazási költségei 

Tényleges 
költségek  

Pénzügyi garancia költségei: az 
elszámolható költségek 75%-a 

 
 
Magas utazási költségek: az 
elszámolható költségek maximum 
80%-a 
 
Egyéb költségek: az elszámolható 
költségek 100 %-a  
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(részleteket lásd a „Mit kell 
még tudni erről a pályázati 
kategóriáról” résznél). 

 

Kiegészítő 
tevékenységek 
költsége 

A projekt kiegészítő 
tevékenységei végzéséhez 
közvetlenül kapcsolódó 
költségek. 

Közvetett költségek: 

Közvetett költségek 
kategóriában elszámolható 
egy átalány összeg, amely 
nem haladhatja meg a 
projekt kiegészítő 
tevékenységek támogatásra 
jogosult közvetlen 
költségeinek 7%-át, és 
amely a kedvezményezett 
általános, a projektnek 
kiegészítő 
tevékenységeknek 
tulajdonítható 
adminisztratív költségeinek 
fedezésére szolgál (pl. 
villanyáram vagy internet 
számla, ingatlannal és 
állandó munkatársakkal 
kapcsolatos költségek, stb.) 

Tényleges 
költségek 

Legfeljebb az elszámolható költségek 
80 %-áig. 

Feltételhez kötött: a 
pénzügyi támogatás 
kérelmezését meg kell 
indokolni a pályázati 
űrlapon, és a tervezett 
tevékenységekhez való 
szükségességét ki kell 
fejteni. 
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E) SZERVEZÉSI TÁMOGATÁS 

Az összeg a mobilitási tevékenység megvalósításának országától függ. Regionális vagy nemzeti szintű köztestület, régiók 
szövetsége, európai területi együttműködési csoportosulás vagy a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett 
profittermelő szerv által benyújtott pályázat esetén a lenti összegek 50 %-kal csökkentendők. 
 

 
 

Ifjúsági 
csereprogramok 

(euró/nap) 

Európai önkéntes szolgálat (euro/nap) 

 

 
Ifjúságsegítők 

mobilitása 
(euró/nap) 

 

 A5.1 
A5.2 

 
A5.4 

Belgium 37 20  65 

Bulgária 32 17  53 

Cseh Köztársaság 32 17  54 

Dánia 40 21  72 

Németország 33 18  58 

Észtország 33 18  56 

Írország 39 21  74 

Görögország 38 21  71 

Spanyolország 34 18  61 

Franciaország 37 19  66 

Horvátország 35 19  62 

Olaszország 39 21  66 

Ciprus 32 21  58 

Lettország 34 19  59 

Litvánia 34 18  58 

Luxemburg 36 21  66 

Magyarország 33 17  55 

Málta 37 20  65 

Hollandia 39 21  69 

Ausztria 39 18  61 

Lengyelország 34 18  59 

Portugália 37 20  65 

Románia 32 17  54 

Szlovénia 34 20  60 

Szlovákia 35 19  60 

Finnország 39 21  71 

Svédország 39 21  70 

Egyesült Királyság 40 21  76 

Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság 

28 15  45 

Izland 39 21  71 

Liechtenstein 39 21  74 

Norvégia 40 21  74 

Törökország 32 17  54 

Partnerországok 29 15  48 
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F) RÉSZTVEVŐK TÁMOGATÁSA 

Az összeg a mobilitási tevékenység megvalósításának helyszínétől függ.  
 

  
Európai önkéntes szolgálat (euro/nap) 

  

 A5.3  

Belgium 4  

Bulgária 3  

Cseh Köztársaság 4  

Dánia 5  

Németország 4  

Észtország 3  

Írország 5  

Görögország 4  

Spanyolország 4  

Franciaország 5  

Horvátország 4  

Olaszország 4  

Ciprus 4  

Lettország 3  

Litvánia 3  

Luxemburg 4  

Magyarország 4  

Málta 4  

Hollandia 4  

Ausztria 4  

Lengyelország 3  

Portugália 4  

Románia 2  

Szlovénia 3  

Szlovákia 4  

Finnország 4  

Svédország 4  

Egyesült Királyság 5  

Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság 

2  

Izland 5  

Liechtenstein 5  

Norvégia 5  

Törökország 3  

Partnerországok 2  
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333. oldal 

e. AZ EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT ÖNKÉNTESEINEK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI  

KIVÁLASZTÁS 

Az önkéntesek kiválasztását a projektben érintett bármelyik szervezet elvégezheti (általában a küldő vagy a koordináló 
szervezet végzi el ezt a feladatot).  
 
Minden fiatal, így a hátrányos helyzetűek is részt vehetnek az európai önkéntes szolgálatban. Az önkéntesek kiválasztásának 
tisztességes, átlátható és objektív módon kell történnie, az önkéntesek etnikai és vallási hovatartozásától, szexuális 
irányultságától, politikai meggyőződésétől stb. függetlenül. Előzetesen megszerzett képesítést, végzettséget, speciális 
tapasztalatot vagy nyelvtudást nem lehet a részvétel feltételévé tenni. Csak akkor lehet az önkéntesek profiljára nézve 
speciálisabb elvárásokat előírni, ha ezt az európai önkéntes szolgálat keretében megvalósítandó feladatok jellege vagy a 
projektkörnyezet indokolttá teszi. 
 
Annak előmozdítására, hogy az Európai Szolidaritási Testület tevékenységi körébe tartozó ezen európai európai önkéntes 
szolgálati tevékenységekre (azaz a 2–12 hónapos időtartamú, valamely programországban végzett tevékenységekre) az 
Európai önkéntes szolgálat hosszú távú önkéntesei kerüljenek kiválasztásra, az Európai önkéntes szolgálatnál akkreditált 
szervezetek számára nyomatékosan ajánlott, hogy az önkénteseket az Európai Szolidaritási Testület – valamennyi érdekelt 
és önkéntes munkát végezni hajlandó fiatal regisztrált profilját tartalmazó – adatbázisából válasszák ki. A kiválasztási 
folyamatnak minden esetben meg kell felelnie az Európai önkéntes szolgálat és az Európai Szolidaritási Testület elveinek és 
minőségi előírásainak. 

MEGÁLLAPODÁS AZ ÖNKÉNTESSEL 

A kiutazás előtt az európai önkéntes szolgálat önkénteseinek az önkéntes szolgálatra vonatkozó megállapodást kell kötniük 
a koordináló szervezettel. A megállapodás az európai önkéntes szolgálat keretében az önkéntes által elvégzendő 
feladatokat és a várt tanulási eredményeket stb. rögzíti. A koordináló szervezet a megállapodás részeként az önkéntesek 
rendelkezésére bocsátja az európai önkéntes szolgálat információs-csomagját, amelyből megtudhatják, mit várhatnak az 
európai önkéntes szolgálattól, hogyan kell használni a Youthpasst, és hogyan szerezhetnek a tevékenység végén 
tanúsítványt. A megállapodás a partnerek és az önkéntesek birtokában marad; azonban a támogatást odaítélő nemzeti 
iroda betekintést kérhet a dokumentumba. 
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A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ EGYÉB MÓDOSÍTÁSAI 

1. Mobilitási projektek a felsőoktatásban tanuló hallgatók és a felsőoktatási 

munkatársak számára  

37. oldal 

20. lábjegyzet: 2016-ban 2017-ben a programországok és a partnerországok között előreláthatólag nem lesz szakmai 

gyakorlatra irányuló mobilitás, sem Erasmus+ ösztöndíjas, sem pedig Erasmus+ önfinanszírozó (zero-grant) státusszal. 

41. oldal 

A 24. lábjegyzetben szereplő honlap (ec.europa.eu/institutions/index_hu.htm) helyébe a következő kerül:  
 

http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_hu 

 

2. Finanszírozási szabályok  

49. oldal 

A felsőoktatásban tanuló hallgatók és munkatársakkal kapcsolatos mobilitási projektekre pályázónak a következő 
információkat kell megadnia a pályázati űrlapon:  
 

 a mobilitási tevékenységekben előreláthatólag részt vevő hallgatók és munkatársak létszáma; 

 a tervezett mobilitási tevékenységek egy résztvevőre eső teljes időtartama; 

 az előző két évben megvalósított mobilitási tevékenységek (hallgatók és munkatársak) száma és teljes 

időtartama. 

Ezen információk alapján a programország nemzeti irodája támogatást ad a pályázónak bizonyos számú mobilitási 
tevékenység finanszírozására (legfeljebb annyi tevékenységre, amennyit a pályázó kérelmezett).  

 
 

3. Szervezési támogatás a kedvezményezettnek (a felsőoktatási intézményeknek 

vagy a konzorciumnak): 

51. oldal 

A programországok és a partnerországok felsőoktatási intézményei kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
megfelelnek az ECHE valamennyi, a magas minőségű mobilitás biztosítására irányuló alapelvének, köztük a 
következőknek: „annak biztosítása, hogy a kimenő mobilitási résztvevők megfelelően felkészüljenek a 
mobilitásra, többek között a szükséges nyelvi kompetenciák elsajátítása terén is”, valamint „megfelelő nyelvi 
támogatás biztosítása a bejövő mobilitási résztvevőknek”. Ennek érdekében felhasználhatók az intézmények 
meglévő nyelvi képzési lehetőségei. Azok a felsőoktatási intézmények, amelyek alacsonyabb költségen 
tudnak jó minőségű hallgatói és munkatársi mobilitást nyújtani (vagy ezt nem uniós forrásokból 
finanszírozzák), többek között a nyelvi támogatás terén is, lehetőséget kapnak arra, hogy a szervezési 
támogatás 50 %-át valamely hányadát további mobilitási tevékenységek finanszírozására csoportosítsák át. A 
támogatási megállapodás meghatározza az ezzel kapcsolatos rugalmasság mértékét. 

 
 



 

33 

 

4. C) A munkatársi mobilitás finanszírozása 

55. oldal (a hivatkozás megkönnyítése érdekében a teljes táblázat szerepel a következő 
oldalon) 

 
10-99 km-es távolság esetén:  

a. programországok közötti munkatársi mobilitás: 20 EUR/résztvevő 

b. program- és partnerországok közötti munkatársi mobilitás: 0 EUR/ résztvevő 
 

8000 km-es és nagyobb távolság esetén:  

a. programországok közötti munkatársi mobilitás: 1300 EUR/résztvevő 

b. program- és partnerországok közötti munkatársi mobilitás: 1100 EUR/ résztvevő 

 

C) A MUNKATÁRSI MOBILITÁS FINANSZÍROZÁSA 

A munkatársi mobilitás résztvevői uniós finanszírozást kapnak a külföldi mobilitási időszak 
során felmerülő utazási és személyes költségeikhez való hozzájárulásként. 
 

Elszámolható költségek 

Finanszírozá
si 

mechanizm
us 

Összeg A kiszámítás módja 

   

10-99 km-es távolság esetén:  

a. programországok közötti munkatársi 
mobilitás: 20 EUR/résztvevő 

b. program- és partnerországok közötti 
munkatársi mobilitás: 0 EUR/ résztvevő 

 

Utazás 

Az indulási helytől a 
tevékenység 
helyszínéig történő 
utazásra, illetve a 
visszaútra fizetett, a 
résztvevők utazási 
költségeihez való 
hozzájárulás 

Egységköltsé
g-
hozzájárulás 

100–499 km-es távolság esetén:  

180 EUR/résztvevő 

Az egyes résztvevők utazásának 
távolsága alapján. A 
távolságokat az Európai 
Bizottság által biztosított 
távolságkalkulátorral 35 kell 
kiszámolni. A pályázónak az oda- 
és visszaút támogatására adható 
uniós támogatás összegének 
kiszámításához az egyirányú út 
távolságát kell feltüntetnie36. 

 

500–1999 km-es távolság esetén:  

275 EUR/résztvevő 

2000–2999 km-es távolság esetén:  

360 EUR/résztvevő 

3000–3999 km-es távolság esetén:  

530 EUR/résztvevő 

4000–7999 km-es távolság esetén:  

820 EUR/résztvevő 

8000 km-es és nagyobb távolság 
esetén:  

a. programországok közötti munkatársi 
mobilitás: 1300 EUR/résztvevő 

b. program- és partnerországok közötti 
munkatársi mobilitás: 1100 EUR/ 
résztvevő 

                                                            
35

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. 
36 Ha például egy madridi személy Rómában szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számolnia a Madrid és 
Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság), 
majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda-vissza útra fizetendő költségeihez való hozzájárulásra adható uniós 
támogatást (275 euró). 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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5. Kiegészítő ösztöndíjak a világ célzott régióiból érkező hallgatók számára 

132. oldal 

A támogatásra javasolt Erasmus Mundus közös mesterképzések legfeljebb huszonnégy kiegészítő hallgatói ösztöndíjat 
kaphatnak a mesterkurzus teljes időtartamára (három évfolyam). Ezek a kiegészítő ösztöndíjak megfelelnek az EU külső 
szakpolitikai prioritásainak a felsőoktatásban, és figyelembe veszik az érintett partnerországok különböző gazdasági és 
társadalmi fejlettségi szintjét. A kiegészítő ösztöndíjakat az alábbi kilenc nyolc régióból érkező diákoknak kell juttatni: 

 

6. A többszörös finanszírozás tilalma 

297. oldal 

Uniós finanszírozású projektenként az uniós költségvetésből csak egy vissza nem térítendő támogatás ítélhető oda 
bármely kedvezményezett számára. Az Unió költségvetéséből semmilyen körülmények között nem finanszírozható 
kétszer ugyanaz a költség.  
A kétszeres finanszírozás kockázatának elkerülése érdekében a kérelmezőnek a pályázati formanyomtatvány megfelelő 
rovatában meg kell jelölnie az adott évben akár azonos projektre vagy más projektre kapott vagy kért bármely más 
finanszírozás, köztük a működési támogatások forrásait és összegét. 
 
Az azonos vagy nagyon hasonló – azonos pályázó által vagy azonos konzorciumhoz tartozó partnerek által benyújtott – 
pályázatokat a kettős finanszírozás elkerülése érdekében külön vizsgálatnak vetik alá. 
 
Az Erasmus+ nemzeti irodák által irányított decentralizált tevékenységek esetén az egyazon pályázó vagy konzorcium 
által – akár egyazon irodához, akár különböző irodákhoz – kétszer vagy többször benyújtott pályázatok csak egyszer 
kaphatnak támogatást elutasításra kerülnek. A más kérelmezők vagy konzorciumok által benyújtott azonos vagy igen 
hasonló pályázatokat alaposan ellenőrzik és azok ugyanezen okból szintén elutasíthatók.  
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7. Határidők a project életciklusában és a kifizetési módok 

306. oldal 

KA1 – mobilitás a 
felsőoktatásban tanuló 

hallgatók és a felsőoktatási 
munkatárs/szakember/oktató 

számára 

A benyújtási 
határidőtől 
számított 4 

hónap 

A benyújtási 
határidőtől 
számított 4 

hónap 

A záróbeszámoló 
nemzeti irodához 

történő 
beérkezését 

követő 60 naptári 
napon belül 

2 
Nincs 
Van 

Előfinanszírozás: 
80 %–20 % 

Egyenleg: 0 % 

KA2 – Legfeljebb 2 évre szóló 
stratégiai partnerségek 

A benyújtási 
határidőtől 
számított 4 

hónap 

A benyújtási 
határidőtől 
számított 5 

hónap 

A záróbeszámoló 
nemzeti irodához 

történő 
beérkezését 

követő 60 naptári 
napon belül 

1 
Van 

Nincs 

Előfinanszírozás: 
80 % 

Egyenleg: 20 % 

 

8. ECVET 

21., 320., 324., 382. oldal 

A fenti oldalakon hivatkozott ECVET honlap (http://www.ecvet-team.eu/) helyébe a következő kerül:  
 
http://www.ecvet-secretariat.eu 

http://www.ecvet-team.eu/
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