ERASMUS+ - Egyéni mobilitás (KA1)

A projektek a nemzetközi mobilitást segítik elő, melynek a céljai: nemformális tanulás segítségével a
fiatalok kompetencia- és készségfejlesztése; az ifjúsági munka minőségfejlesztése; hátrányos helyzetű
fiatalok elérése.

Fiatalok mobilitása:
Ifjúsági csereprogramok: az 5-21 nap hosszúságú csere különböző országokból érkező fiatalok
csoportjainak teremt lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra. Lehet két-, háromvagy többoldalú, különböző európai uniós és azon kívüli országok nemzetközi együttműködésével.
Európai önkéntes szolgálat: lehetővé teszi 17-30 év közötti fiatalok számára, hogy fizetség nélkül,
teljes idős önkéntes szolgálatban vegyenek részt maximum 12 hónapig az Európai Unió országaiban és
azokon
kívül.
Ifjúságsegítők mobilitása:
Képzés és hálózatépítés ifjúságsegítőknek: szeminárium, képzések, partnerkereső tevékenység,
tanulmányút és job-shadowing támogatható ifjúsági szakemberek részére.






Pályázók köre

A programban
országok

részt

Résztvevők köre

vevő

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).



programországok (az EU tagállamai + Macedónia, Izland,
Liechtenstein, Norvégia, Törökország)
 EU-val szomszédos partnerországok
13-30 év közötti fiatalok a résztvevő szervezetek országaiból

További feltételek - Ifjúsági csere
Tevékenység időtartama
Tevékenység helyszíne
Résztvevők korosztálya
Résztvevők száma
Támogatás mértéke

5-21 nap között
A megvalósítás helyszíne az egyik résztvevő országban kell legyen.
Ez lehet program- és partnerország is.
13-30 év között
minimum 16, maximum 60
Utazási költség résztvevőnként:

 10- 99 km: 20 €/ fő
 100- 499 km: 80 €/fő
 500-1999 km: 170 €/fő
 2000-2999 km: 270 €/fő
 3000-3999 km: 400 €/fő
 4000-7999 km: 620 €/fő
 8000 km+: 830 €/fő
Egységköltségek (a tevékenységhez kapcsolódó költségek):
Magyarország esetében 33 €/fő/nap.
Rendkívüli költségek (pl. vízum) és speciális igények támogatása
100%-a elszámolható.

További feltételek – Európai Önkéntes Szolgálat
Résztvevők köre

A küldő szervezet országából 17-30 év közötti fiatalok. Az önkéntes
csak egyetlen EVS tevékenységben vehet részt. Egy kivétellel: azok
az önkéntesek, akik maximum két hónapos EVS szolgálatot
teljesítettek, részt vehetnek egy másik EVS projektben.

Támogatható tevékenységek

A fiatalok részt vehetnek ifjúsági információval, fiatalok
személyiség és képességfejlesztésével, részvételével, szociális
ellátással,
hátrányos
helyzetű
fiatalok
bevonásával,
környezetvédelemmel, nemformális oktatási programokkal,
infókommunikációval és médiával, kultúrával és kreativitással vagy
fejlesztési együttműködésekkel foglalkozó szervezetek mindennapi
munkájában.

Akkreditáció

Európai Önkéntes Szolgálatban résztvevő szervezeteknek érvényes
akkreditációval
kell
rendelkezniük.
(http://www.eplusifjusag.hu/hu/evs/organisations)

Önkéntes szolgálat időtartama

Az önkéntes szolgálat időtartama: 2 hónaptól 12 hónapig. A 10 vagy
több önkéntes részvételével zajló csoportos EVS projektek,
valamint a hátrányos helyzetű önkéntesek bevonó projektek
esetében az önkéntes szolgálat két héttől 12 hónapig tarthat.

A szolgálat helyszíne:

A programországból érkező önkéntes a szolgálatát egy másik
programországban vagy partnerországban kell, hogy végezze.

Részt vevők száma
Támogatás mértéke

Egy projektben maximum 30 fő önkéntes vehet részt.
Utazási költség:
 100-499km:180 €/fő
 500 – 1999km: 275 €/fő
 2000 – 2999km: 360 €/fő
 3000 – 3999km: 530 €/fő

 4000-7999km: 820 €/fő
 8000km+: 1100 €/fő
Az útiköltség a résztvevő lakhelye és a projekt helyszíne között
egyszeri odavissza útra értendő.
Programköltség: 17 €/fő/nap -510 €/fő/hónap
Önkéntes támogatása: 4 €/fő/nap - 90 €/fő/hónap
Nyelvi támogatás: 150 €/fő
A rendkívüli költségek és speciális igények támogatása 100%-ban
elszámolható

További feltételek – szakemberek mobilitása
Résztvevők köre
Támogatható tevékenységek

A tevékenység időtartama
Tevékenység helyszíne
Résztvevők száma
A projekt időtartama
Támogatás mértéke

Nincs korhatár





szeminárium
képzések
partnerkereső tanulmányút
szakmai látogatás
2 nap – 2 hónap
A megvalósítás helyszíne az egyik résztvevő országban
kell, hogy legyen. Ez lehet program-, és partnerország is.
maximum 50 fő
minimum 3, maximum 24 hónap

Utazási költség:
 100- 499 km: 180 €/ fő
 500- 1999 km: 275 €/fő
 2000-2999 km: 360 €/fő
 3000-3999 km: 530 €/fő
 4000-7999 km: 820 €/fő
 8000 km+: 1100 €/fő
A tevékenységhez kapcsolódó költségek: magyarországi
megvalósulás esetében 55 €/fő/nap.
Rendkívüli költségek, és speciális igények támogatása 100%
elszámolható.

