ERASMUS+
Szakpolitikai reformok támogatása (KA3)
Támogatható tevékenységek:
 Strukturált párbeszéd: a fiatalok és az ifjúsági területen aktív döntéshozók találkozói (hazai
beadású
A fenti tevékenység a demokratikus életben való aktív részvételre ösztönzi a fiatalokat, és előmozdítja
a vitát a strukturált párbeszéd és az ifjúságpolitika megújított kerete által meghatározott témákra és
prioritásokra vonatkozó kérdésekben. Strukturált párbeszédnek nevezzük a fiatalok és az ifjúsági
szakpolitikai döntéshozók között folytatott egyeztetéseket, amelyek célja a politikai döntéshozatal
szempontjából hasznos eredmények elérése. A párbeszéd a prioritások és az ütemezés köré
szerveződik, és annak részeként a fiatalok egymással, valamint a politikai döntéshozók, az ifjúsági
szakértők és az ifjúságügyért felelős hatóságok képviselői körében előre megállapított témákat
vitatnak meg.
Pályázók köre

Részt vevő szervezet lehet:
 nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet;
 európai ifjúsági nem kormányzati szervezet;
 helyi vagy regionális szintű közintézmény;
azzal a feltétellel, hogy programban részt vevő országban vagy az
Unióval szomszédos rendelkeznek székhellyel.
A támogatható partnerországok szervezetei csak partnerként
vehetnek részt a projektekben.

Támogatható tevékenységek

A kategóriában megvalósuló projekteknek legalább az egyik
tevékenységet meg kell valósítaniuk az alábbiak közül:
 nemzeti találkozók és országokon átívelő/nemzetközi
szemináriumok, amelyek – a döntéshozókkal folytatott
párbeszéd révén – lehetőséget teremtenek a fiatalok
számára a tájékozódásra, a vitára és az aktív részvételre a
strukturált párbeszéd vagy az uniós ifjúsági stratégia
szempontjából releváns kérdésekben;
 nemzeti találkozók és országokon átívelő szemináriumok,
amelyek előkészítik az Európai Unió soros elnöki posztját
betöltő tagállam által az adott szemeszterben rendezendő
hivatalos ifjúsági konferenciákat;
 olyan események, amelyek az Európai Ifjúsági Hét során
megrendezett tevékenységekhez kapcsolódó ifjúságpolitikai
témákról való vitát és tájékozódást szolgálják;
 fiatalokkal folytatott konzultációk a demokratikus életben
való részvétellel kapcsolatban felmerülő igényeik
megismerésére (online konzultáció, közvélemény-kutatások
stb.);

 találkozók és szemináriumok, tájékoztató események vagy
viták fiatalok és döntéshozók/ifjúsági szakértők között a
demokratikus életben való részvétel témájáról;
 a demokratikus intézmények működését és a döntéshozók
intézményekben betöltött szerepét szemléltető események.
A tevékenységeket fiatalok vezetik, a fiatal részt vevőknek aktívan
részt kell venniük a projekt valamennyi szakaszában.
A szervezetek alakuló közgyűlése és a politikai jellegű események
nem támogathatóak!
Részt vevő szervezetek száma

Országokon átívelő/nemzetközi találkozók: a tevékenységben
legalább két különböző ország legalább két szervezetének kell
részt vennie, és a két országból legalább az egyiknek programban
részt vevő országnak kell lennie.
Nemzeti találkozók: a tevékenységben egy programország egy
szervezete vesz részt.

Részvételre jogosultak köre

Fiatal részt vevők: a projektben érintett országban lakóhellyel
rendelkező 13-30 éves fiatalok.
Döntéshozók: kortól és földrajzi származási helytől függetlenül
részt vehetnek.

Részt vevők száma

Legalább 30 fiatal részt vevőt kell bevonni a projektbe.

Támogatás összege

Maximum 50.000 €

Támogatási intenzitás

100%

A projekt időtartama

3-24 hónap

Elszámolható költségek

Utazás
 10-99 km: 20 €/résztvevő
 100-499 km: 80 €/résztvevő
 500-1999 km: 170 €/résztvevő
 2000-2999 km: 270 €/résztvevő
 3000-3999 km: 400 €/résztvevő
 4000-7999 km: 620 €/résztvevő
 8000 km-től: 830 €/résztvevő
Szervezési támogatás:
 32-40 €/tevékenység napjainak száma/résztvevő
Rendkívüli költségek
Speciális igényű résztvevők támogatása

