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Általános információk
Célok
Programországok és a világ különböző régióiban található partnerországok közötti
együttműködés és csereprogramok megerősítése az ifjúságügy terén;
Az országokon átívelő, nem formális mobilitás elősegítése a programban részt vevő
országok és partnerországok között, különösképpen a hátrányos helyzetű ﬁatalok
megszólítása kompetenciaszintjük növelése és aktív társadalmi részvételre való
ösztönzésük érdekében
Az ifjúsági munka, a nem formális tanulás és az önkéntesség színvonalának javítása és
elismerésének növelése a partnerországokban, valamint e területek más oktatási
rendszerekkel, a munkaerőpiaccal és a társadalommal való szinergiáinak és kiegészítő
jellegének fokozása;
A nem formális tanulásra irányuló mobilitás regionális szintű rendszerei és programjai
kidolgozásának, tesztelésének és elindításának előmozdítása;

Támogatott tevékenységek

Kapacitásfejlesztési tevékenységek
• az ifjúsági szakpolitikai párbeszédet, együttműködést,
hálózatépítést és gyakorlatok cseréjét ösztönző
tevékenységek, például konferenciák, műhelyfoglalkozások
és találkozók;
• nagyszabású ifjúsági események (maximális időtartam: 2
nap);
• tájékoztató és ﬁgyelemfelhívó kampányok;
• információs, kommunikációs és médiaeszközök
kifejlesztése;
• az ifjúsági munka módszereinek, eszközeinek és
segédanyagainak, valamint az ifjúsági munkára vonatkozó
tanterveknek, képzési moduloknak és dokumentációs
eszközöknek (mint például Youthpass) a
fejlesztése/kidolgozása;
• az ifjúsági munka új megvalósítási formáinak
megteremtése, ehhez oktatás és támogatás nyújtása,
nevezetesen nyitott és rugalmas tanulási segédanyagokkal,
virtuális együttműködéssel és nyitott oktatási
segédanyagokkal
Mobilitási tevékenységek
• ifjúsági csereprogramok
• Európai Önkéntes Szolgálat
• ifjúságsegítők mobilitása

Kedvezményezett

• nonproﬁt szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet
(az európai ifjúsági nem kormányzati szervezeteket is
beleértve);
• Nemzeti Ifjúsági Tanács;
• helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény;
Résztvevő szervezet lehet továbbá
• iskola/intézmény/oktatási központ (bármilyen szintű, az iskola
előtti neveléstől a középfokú oktatásig, a szakképzést és a
felnőttoktatást is beleértve);
• állami vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy
nagyvállalkozás
• társadalmi partner vagy a munka világának egyéb
képviselője, a kereskedelmi kamarákat, az ipari és szakmai
egyesületeket és a szakszervezeteket is beleértve;
• felsőoktatási intézmény;
• kutatóintézet;
• alapítvány;
• vállalatközi képzőközpont;
• kulturális intézmény, könyvtár, múzeum;
• pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó
szerv

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

Kizárólag olyan projektek támogathatóak, ahol legalább 3
különböző ország legalább 3 részt vevő szervezete működik
együtt.

Támogatott projektek várható
száma

110 db (éves keret)

Pénzügyi információk
Teljes keret

9.000.000 euró (éves keret)

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

150.000 EUR

Támogatási intenzitás

max. az elszámolható költségek 80% -a

Támogatási forma

Visszatérítendő

Előﬁnanszírozás

a támogatási összeg 80%-a (szerződéskötéstől számított 30
napon belül)

Elszámolható közvetlen
költségek

• személyi költségek
• utazás és ellátás költségei
• eszközbeszerzés arányos értékcsökkenése
• fogyóeszközök és anyagok
• alvállalkozói költségek
• nem visszaigényelhető HÉA (ÁFA)
• egyéb közvetlen költség (disszemináció, fordítás,
előﬁnanszírozáshoz garancia – ha szükséges, könyvvizsgálat
stb.)

Elszámolható közvetett
költségek

a pályázó általános adminisztratív költségei (telefon,
internet, közmű számlák, dokumentáció, stb.) amely átalány
összeg, a teljes elszámolható közvetlen költségek 7 %-a

Határidők
Felhívás közzététele

2014.10.02.

Benyújtási határidő

2015.09.02.

Benyújtás

Elektronikusan
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Támogató döntés

2016. február

Szerződéskötés

2016. március

Projekt megkezdése

2016. március 01 - július 31.

Megvalósítás

9 hónap - 2 év hónap

