ERASMUS+
Együttműködés az innovációs és a bevált gyakorlatok cseréje terén (KA2)
Ez a pályázati kategória a következő területeket támogatja:
 stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén (hazai beadású);
 tudásszövetségek (brüsszeli beadású);
 ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek (brüsszeli beadású);
 kapacitásfejlesztés/fejlesztés a felsőoktatás területén (brüsszeli beadású);
 kapacitásfejlesztés/fejlesztés az ifjúságügy területén (brüsszeli beadású).
A 2. pályázati kategória keretében támogatott tevékenységekkel kapcsolatosan elvárás, hogy hosszú
távon kedvező hatással legyenek a részt vevő intézményekre, a tevékenységek keretét képező
szakpolitikai rendszerekre, valamint az intézmény tevékenységeiben közvetlenül vagy közvetetten
érintett személyekre.
A pályázati kategória célja innovatív gyakorlatok intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai
szinten történő fejlesztése, átadása és/vagy megvalósítása.

Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén
A stratégiai partnerség célja az innovatív gyakorlatok fejlesztésének, átadásának és megvalósításának
támogatása, továbbá az együttműködést, a társaktól való tanulást és az európai szintű
tapasztalatcserét támogató közös kezdeményezések megvalósítása.
Pályázók köre

Bármely programországban székhellyel rendelkező
szervezet/intézmény.

Programban részt vevők köre

Bármely olyan állami vagy magánszervezet/intézmény, amelynek a programban részt vevő
országban vagy partnerországban van a székhelye.
Partnerországban működő szervezetek csak partnerként
vehetnek részt a projektben, és csak akkor, ha olyan
hozzáadott értéket képviselnek, amelyeket a részt vevő
egyéb partnerek nem tudnak biztosítani.

Pályázóra vonatkozó egyéb feltételek

Legalább 3 szervezetnek kell részt vennie, legalább 3
különböző országból.
(Kivétel, ha a program kizárólag ifjúságügyi területhez
kapcsolódik; ilyenkor minimum 2 szervezetnek kell részt
vennie 2 országból.)

Tevékenység helyszíne

A projektben részt vevő szervezetek/intézmények
országaiban kell megvalósítani.

Támogatható tevékenységek

 olyan tevékenységek, amelyek a gyakorlatok
cseréjének érdekében megerősítik az intézmények
közötti együttműködést;
 olyan tevékenységek, amelyek előmozdítják az
innovatív gyakorlatok kidolgozását, tesztelését
és/vagy megvalósítását az oktatás, a képzés és az
ifjúságügy terén;
 olyan tevékenységek, amelyek megkönnyítik a
formális, a nem formális és az informális tanulás
során szerzett tudás, készségek és kompetenciák
elismerését és érvényesítését;
 oktatási, képzési és ifjúságügyi rendszerek
fejlesztésére irányuló, regionális hatóságok közötti
együttműködési tevékenységek, valamint ezek
integrálása a helyi és regionális fejlesztési lépésekbe;
 olyan
tevékenységek,
amelyek
segítik
a
fogyatékossággal élő/sajátos igényű tanulókat az
egyes oktatási ciklusok elvégzésében, és
megkönnyítik a munkaerőpiacra való bejutásukat, a
marginalizált közösségek oktatási szegregációja és
hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelmet is
beleértve;
 olyan tevékenységek, amelyek biztosítják az
oktatásban és képzésben dolgozó szakemberek jobb
felkészítését a tanulási környezetben jelentkező, a
méltányossággal, sokféleséggel és befogadással
kapcsolatos kihívásokra;
 az aktív társadalmi szerepvállalást és a
vállalkozások alapítását (a szociális vállalkozásokat
is beleértve) ösztönző, országokon átívelő – fiatalok
két vagy több, különböző országokból származó
csoportjai által végrehajtott – kezdeményezések,
amelyek támogatják a vállalkozói szellemet és a
vállalkozói készségeket

A projekt időtartama területenként

 Partnerségek az ifjúságügy területén: 6 – 36 hónap
 Partnerségek egyéb típusai: 24 – 36 hónap

A projekttámogatás teljes összege

 Egy éves projekt esetén max. 150 000 €
 Két éves projekt esetén max. 300 000 €
 Három éves projekt esetén max 450 000 €

Elszámolható költségek

Projektmenedzsment és megvalósítás (max. 2750 €/hó)
 500 €/koordináló szervezet/hó
 250 €/ résztvevő szervezet/hó

Nemzetközi projekttalálkozók (max. 23 000 €/év)
 100 – 1999 km: 575 €/résztvevő/találkozó
 2000 km – : 760 €/résztvevő/találkozó
Szellemi termékek
 39 € – 294 €/projekttel töltött munkanap
(függ a beosztástól és az országtól)
Multiplikációs események (max. 30 000 €/hónap)
 100 €/helyi résztvevő
 200 €/nemzetközi résztvevő
Rendkívüli költségek (max. 50 000 €/projekt)
Speciális igényű résztvevők támogatása

