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Általános információk
Célok
A stratégiai partnerségek célja innovatív gyakorlatok fejlesztésének, átadásának és/vagy
megvalósításának támogatása, továbbá az együttműködést, a társaktól való tanulást és az
európai szintű tapasztalatcserét támogató közös kezdeményezések megvalósítása.

Támogatott tevékenységek

A projekt időtartama alatt, a stratégiai partnerség típusától
függően, a projektekben jellemzően számos különböző
tevékenység valósítható meg, például:
• olyan tevékenységek, amelyek megerősítik a szervezetek
közötti együttműködést és hálózatépítést;
• olyan tevékenységek, amelyek előmozdítják az innovatív
gyakorlatok tesztelését és/vagy megvalósítását az oktatás, a
képzés és az ifjúságügy terén;
• olyan tevékenységek, amelyek lehetővé teszik 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 cselekvésekbe;
• olyan tevékenységek, amelyek támogatják a
fogyatékossággal élő/sajátos nevelési igényű tanulókat az
egyes oktatási ciklusok elvégzésében, és megkönnyítik a
munkaerőpiacra való bejutásukat, többek között a
marginalizált közösségek oktatási szegregációja és
hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelem révén;
• olyan tevékenységek, amelyek célja a szakemberek
hatékonyabb felkészítése a tanulási környezetben
jelentkező, a méltányossággal, a sokféleséggel és a
befogadással kapcsolatos kihívásokra, és az ennek
megfelelő oktatás és képzés biztosítása;
• olyan tevékenységek, amelyek a menekültek,
menedékkérők és az újonnan érkező migránsok integrációját
segítik elő, és felhívják a ﬁgyelmet az európai menekültügyi
válságra;
• az aktív polgári szerepvállalást és a vállalkozói
készségeket (a szociális vállalkozói készségeket is beleértve)
ösztönző transznacionális – ﬁatalok két vagy több, különböző
országokból származó csoportjai által közösen végrehajtott –
kezdeményezések, amelyek támogatják a vállalkozói
szellemet és a vállalkozói készségeket.

Kedvezményezett

Pályázó bármely, programországban székhellyel rendelkező
részt vevő szervezet/intézmény lehet. Ez a
szervezet/intézmény nyújtja be a pályázatot az adott
projektben érintett valamennyi résztvevő
szervezet/intézmény nevében.

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

Résztvevő szervezet/intézmény lehet bármely olyan állami
vagy magánszervezet/magánintézmény, amelynek
programországban vagy partnerországban van a székhelye
(lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható
országok” szakaszát).
Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a
következők:
• felsőoktatási intézmény;
• iskola/intézet/oktatási központ (bármilyen szintű, az iskola
előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig, a szakképzést
és a felnőttoktatást is beleértve);
• nonproﬁt szervezet, egyesület, nem kormányzati
szervezet;
• állami vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy
nagyvállalkozás (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
• helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény;
• szociális partner vagy a munka világának egyéb
képviselője, a kereskedelmi kamarákat és az iparkamarákat,
az ipari/szakmai egyesületeket és a szakszervezeteket is
beleértve;
• kutatóintézet;
• alapítvány;
• vállalatközi képzőközpont;
• kollaboratív képzési lehetőséget nyújtó vállalkozások;
• kulturális intézmény, könyvtár, múzeum;
• pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató
szolgáltatást nyújtó szerv;
• a nem formális és informális tanulás során szerzett tudás,
készségek és kompetenciák érvényesítéséért felelős szerv;
• európai ifjúsági nem kormányzati szervezet;
• olyan ﬁatalok csoportjai, akik ifjúsági munkát végeznek, de
ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik
(ﬁatalok informális csoportjai).
A programországokban székhellyel rendelkező felsőoktatási
intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával
kell rendelkezniük. A partnerországok résztvevő
felsőoktatási intézményeinek nem kell chartával
rendelkezniük, de el kell kötelezniük magukat annak
alapelvei mellett.

Pénzügyi információk
Teljes keret

12.000.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

500.000 EUR

Támogatási intenzitás

75%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő
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Elektronikusan
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