TICTAC Útmutató
GYAKORLATI ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI FINANSZÍROZÁSI PROGRAMOKHOZ

Ez a projekt az Európai Unió Erasmus + programjából kapott finanszírozást a 2019-1CZ01-KA204-061407 nyilvántartási szám alatt. Ez a dokumentum csak a szerző
véleményét tükrözi, és a Bizottság nem felelős a benne foglalt információk esetleges
felhasználásáért.

Üdvözöljük a TICTAC útmutató ban, amelyet az Erasmus + program által társfinanszírozott
"TICTAC – Itt az idő nemzetközi együttműködésre: aktív városok" című projekt keretében

fejlesztettek ki. A TICTAC projektben 6 partner vesz részt 6 különböző európai országból, és az
Európai Fejlesztési Ügynökség a vezető partner. Általánosságan a projekt célja az, hogy felhívja a
figyelmet

az

európai

programokra

és

eszközökre

az

önkormányzatokban,

a

regionális

közigazgatásban és más közintézményekben dolgozók körében.
E rendszer keretében a TICTAC Útmutató egy innovatív informális oktatási programot jelent,
amelyet bármely közintézményben dolgozó munkavállaló vagy a helyi közösségükkel kapcsolatos
problémák megoldása iránt érdeklődő felnőttek használhatnak. Az útmutató elkészítésének
folyamata főként a projektpartnerek tapasztalataira és szakértelmére épült, továbbá a projekt
célcsoportjaival kapcsolatban elvégzett igény felmérésekre, ami azt szolgálta, hogy a tartalom
igazodjon valóságukhoz és elvárásaikhoz. Összességében több mint 240 kérdőívet gyűjtöttünk
össze, és a célcsoportok több mint 60 képviselőjével készült interjú a partnerországokban.
Összefoglalva, az Útmutató lényeges információkat tartalmaz az Európai Uniótól származó
finanszírozási lehetőségekről azokban az ágazatokban, amelyekben a célcsoport munkatársai
dolgoznak, bemutatunk továbbá sikeres projekteket, amelyek növelik a motivációt a további
munkához.
Ha további információt szeretne kapni a TICTAC projektről, látogasson el honlapunkra:
https://tictac-project.eu/ .
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1. Fejezet:

Az EU finanszírozási lehetőségeinek áttekintése

1.1 Európai projekt
1.2 Az EU politikái és támogatásai
1.3 Fő uniós programok a 2014–2020-as időszakban
1.4 Az EU-programok új generációja a 2021–2027 közötti időszakra
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1.1 Európai projekt
Mi az az európai projekt?
Meghatározható olyan közös cselekvésként, amelyet különböző európai országok több
szervezete támogat egy konkrét cél elérése érdekében, tapasztalatokra és közös igényekre

épül, továbbá a tervezést követően a felelősségek előzetes elosztását, valamint egy átfogó
költségvetést

magában

foglaló

megállapodásra

épül,

amelyet

teljes

egészében

vagy

gyakrabban részlegesen az EU finanszíroz.
Az európai projekteket be kell illeszteni az EU által a különféle programok területén indított
"pályázati felhívásokhoz ". Ahhoz, hogy finanszírozást kapjon valamely projektünk, találnunk

kell egy releváns pályázati felhívást, és gondosan be kell tartania a pályázásra vonatkozó
konkrét irányelveket. Projektünk versenyezni fog a más pályázók által benyújtott projektekkel a
finanszírozásért.
Az európai projektek túlnyomó többségében egy szervezet dönthet úgy, hogy egyes
programokban koordinátor (pályázó vagy fő kedvezményezett), partner (társ-kedvezményezett)
vagy akár társult partner szerepével vesz részt. A koordinátor és az összes többi partner együtt
alkotja az úgynevezett " partnerséget" vagy " konzorciumot ".
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Szerepkörök az európai projektekben
Partner
Ez egy olyan szervezet, amely hozzájárul a javaslat
megtervezéséhez, és ha a projektet jóváhagyják, elvégzi a
munkaprogram egy részét , és megkapja a koordinátortól

a költségvetés arányos részét.

Koordinátor
Az a szervezet, amely felelős a pályázati csomag
elkészítéséért - a partnerekkel együttműködve-, és a

konzorcium

nevében

finanszírozó

intézmény

partnere.

benyújtja

Amennyiben

ugyanolyan

vagy
a

azt.

ügynökség

javaslatot

kötelezettségei

Ezenkívül

vannak

összekötő

elfogadják,
mint

a
a

bármely

partnernek, de ő a felelős a projekt megvalósításának
irányításáért,

a

folyamatban

koordinálásáért ,

az

egyes

lévő

munka

partnerek

összes

információjának és dokumentációjának összegyűjtéséért,
valamint a projektről való beszámolásért.

Társult partner
Ez

egy

olyan

tevékenységekben,

szervezet,
valós

amely

szerepet

részt
játszik,

vesz
de

a

nem

részesedik a támogatásból, nincs saját költségvetése. A
társult partnerek általában olyan szervezetek, amelyek
vagy nem felelnek meg a koordinátor vagy partner
szerepére vonatkozó kritériumoknak, vagy nem kérnek, ill.
nincs szükségük az EU társfinanszírozásra a projektben
való részvételükhöz.
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1.2 Az EU politikái és támogatásai

A Többéves Pénzügyi Keret (MFF) az Európai Unió teljes költségvetése belső és külső
politikájának hétéves időtartamra történő végrehajtásához.

Az MFF keretet biztosít a pénzügyi programozáshoz és a költségvetési fegyelemhez ,
biztosítva az uniós kiadások kiszámíthatóságát. Lehetővé teszi az EU számára, hogy hosszú
időszakra hatékony közös politikákat dolgozzon ki. A többéves pénzügyi keret visszaigazolja a
politikai

prioritásokat,

mivel

olyan

költségvetés-tervezési

eszközt

jelent,

ami

pontosan

meghatározza azt, hogy hogyan és mely ágazatokba fektet be az EU a következő években. A
jelenlegi MFF olyan európai programokat és eszközöket hozott létre, amelyek még finanszírozzák
a 2014–2020 közötti időszak minden típusú projektjét anank érdekében, hogy teljesítsék
Európa 2020 stratégiában kitűzött intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési célokat .

Az új MFF ugyanígy fog működni a 2021-2027 periódusban.
Ennek keretében az EU számos olyan projekt és program finanszírozását biztosítja , amelyek a
következő területekre terjednek ki: regionális és városfejlesztés, foglalkoztatás és társadalmi
befogadás, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, kutatás és innováció, tengerészeti és halászati
politika humanitárius segítség és még sokan mások. Ezek egy részét az EU irányítja a nemzeti és
regionális hatóságokkal partnerségben egy olyan „megosztott irányítási” rendszeren keresztül,
mint a strukturális alapok vagy a kohéziós alapok. Másrészről, egyéb pénzeszközöket közvetlenül
az EU kezel és ad át támogatások és szerződések formájában.
Ez az útmutató elsősorban azokra a programokra és alapokra fog összpontosítani,
amelyeket az EU közvetlenül, támogatások formájában kezel. A támogatásokat olyan konkrét

projektek végrehajtására ítélik oda, amelyek hozzájárulnak az EU politikáihoz, általában pályázati
felhívásnak nevezett nyilvános bejelentést követően . A támogatás meghatározott célt szolgál,
amelyet a pályázati kiírás ismertet. Sok esetben az EU hozzájárulása mellett elvárt, hogy a
kedvezményezett társfinanszírozást nyújtson.
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1.3 Fő uniós programok a 2014–2020-as időszakban

Az uniós politikákat számos program és támogatási alap révén valósítják meg, amelyek pénzügyi támogatást nyújtanak
az állami szerveknek, fiataloknak, nem kormányzati szervezeteknek, kkv-knak, tudósoknak, kutatóknak, gazdálkodóknak
és másoknak.

A jelenlegi programok átfogó célja szoros kapcsolatban áll az Európa 2020 stratégia által
követett intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéssel.
A 2014–2020 közötti többéves pénzügyi keret (MFF) jelentősen csökkentette a programok
számát az előző programozási időszakhoz képest. A 2014–2020 közötti időszakban 23 csoport
volt, míg a 2007–2013 közötti időszakban 80-nál több programba csoportosították őket. Ezt a
koncentrációt

az

motiválta,

hogy

nagyobb

összhangot

keressenek

az

intervenciós

programokkal, és elősegítsék a szinergiákat közöttük.
A városok és a regionális közigazgatás számára rendelkezésre álló főbb uniós programok
és pénzeszközök célja a polgárok életminőségének javítása a legfontosabb érdeklődésre
számot tartó területeken, mint például az oktatás, a szociális és a gazdasági szektor. Ezek
többek között:

Erasmus +, Európa a polgárokért, Európai Szolidaritási Testület, Kreatív Európa, COSME,
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, Fogyasztói Program, EU Segélyszolgálati Önkéntesek,
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF), Foglalkoztatási és Szociális Innováció
(EaSI), Horizont 2020, LIFE, Jogok, Esélyegyenlőségi és Állampolgársági Program (REC),
Interreg vagy URBACT.
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Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF)
Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)
Tematika

Menekültügy,

migráció

és

társadalmi

integráció

Teljes költségvetés

3,137 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

90 %

Rövid leírás
Az AMIF elősegíti a migrációs áramlások kezelését és a közös uniós
megközelítés kialakítását a menekültügyi és bevándorlási feladatok
végrehajtása, megerősítése és fejlesztése érdekében
Több információ
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylumborders/asylum-migration-integration-fund_en

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF)
Connecting Europe Facility (CEF)
Tematika

Energia, közlekedés és telekommunikáció

Teljes költségvetés

21,94 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

20%-tól 75% -ig

Rövid leírás
A CEF kulcsfontosságú uniós finanszírozási eszköz a növekedés, a
munkahelyteremtés és a versenyképesség erösítéséhez európai szintű
célzott infrastrukturális beruházások révén. Támogatja a nagy
teljesítményű, fenntartható és hatékonyan összekapcsolt transzeurópai
hálózatok fejlesztését a közlekedés, az energia és a digitális
szolgáltatások területén.
Több információ
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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COSME
Tematika

A kkv-k versenyképessége

Teljes költségvetés

2,3 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

40% -tól 60% -ig

Rövid leírás
A COSME az Unió programja a vállalkozások versenyképességének és
fenntarthatóságának megerősítésére, a vállalkozói kultúra ösztönzésére és
a kkv-k létrehozásának és növekedésének elősegítésére. A COSME
magában foglalja az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak nevű, határokon
átnyúló csereprogramot is.
Több információ
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0

Fogyasztói Program - Consumer Programme
Tematika

Egészség, biztonság, fogyasztói
tájékoztatás

Teljes költségvetés

21,94 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

50% -tól 70% -ig

Rövid leírás
A program általános célja a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása az
európai fogyasztók felhatalmazása révén. Az intelligens, fenntartható és
inkluzív növekedést célzó uniós stratégia keretében a fogyasztók a belső
piac középpontjában állnak.
Több információ
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm
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Kreatív Európa - Creative Europe
Tematika

Audiovizuális, kulturális és kreatív
ágazatok

Teljes költségvetés

1,46 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

50% -tól 80% -ig

Rövid leírás
A program célja az európai audiovizuális, kulturális és kreatív szektor
támogatása. A különböző finanszírozási rendszerek arra ösztönzik az
audiovizuális, kulturális és kreatív szereplőket, hogy működjenek Európaszerte, jussanak új közönséghez, és fejlesszék a digitális korban szükséges
készségeket.
Több információ
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Foglalkoztatás és Szociális Innováció(EaSI)
Employment and Social Innovation (EaSI)
Tematika

Szociális ügyek és munkaerőpiac

Teljes költségvetés

919,469 millió euró

EU társfinanszírozási %

95 %

Rövid leírás
Az EaSI uniós szintű finanszírozási eszköz a magas színvonalú és
fenntartható foglalkoztatás előmozdítására, megfelelő és tisztességes
szociális védelmet garantálva, a társadalmi kirekesztés és a szegénység
elleni küzdelem és a munkakörülmények javítása érdekében. Az EaSI
három, a 2007–2013 közötti időszakban külön kezelt programot egyesít:
a PROGRESS, az EURES és a Progress Mikrofinanszírozás.
Több információ
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
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Erasmus+
Tematika

Oktatás, képzés, ifjúság és sport

Teljes költségvetés

14,7 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

70% -tól 90% -ig

Rövid leírás
Az Erasmus + célja, hogy támogassa az országok azon erőfeszítéseit, hogy
az egész életen át tartó tanulásban hatékonyan kihasználják Európa
tehetségének és társadalmi eszközeinek lehetőségeit, összekapcsolva a
támogatást a formális, a nem formális és az informális tanulással az oktatás,
a képzés és az ifjúság területén. Ez magában foglalja a sportot is, és növeli a
partnerországokkal való együttműködés lehetőségeit.
Több információ
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

EU-segély Önkéntesek - EU Aid Volunteers
Tematika

CaKapacitásépítés és önkéntesség

Teljes költségvetés

100 millió euró

EU társfinanszírozási %

Legfeljebb 85%

Rövid leírás
Az EU segítségnyújtási önkéntesek kezdeményezés célja, hogy
hozzájáruljon az Unió azon képességének megerősítéséhez, hogy
szükségletalapú
humanitárius
segítséget
nyújtson.
EU-segély
Önkéntesek
összefogják a különböző országok önkénteseit és
szervezeteit,
gyakorlati
támogatást
nyújtva
a
humanitárius
segítségnyújtási projektekhez, és hozzájárulnak a katasztrófa sújtotta
közösségek helyi kapacitásának és ellenálló képességének erősítéséhez.
Több információ
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
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Európai Szolidaritási Testület (ESC)
European Solidarity Corps (ESC)
Tematika
Teljes költségvetés
EU társfinanszírozási %

Szolidaritás és önkéntesség
375,6 millió euró
Nincs előírt társfinanszírozási %-igény

Rövid leírás
Az ESC az EU új programja a szolidaritás mint érték előmozdítására, főként
az önkéntesség révén. Célja, hogy fokozza a fiatalok és szervezetek
részvételét
az
elérhető
és
magas
színvonalú
szolidaritási
tevékenységekben, ezáltal megerősítve a kohéziót, a szolidaritást, a
demokráciát és az állampolgárságot Európában, ugyanakkor reagálva a
társadalmi kihívásokra is.
Rövid leírás
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps_en

Európa a polgárokért - Europe for Citizens
Tematika

Európai polgárság és demokrácia

Teljes költségvetés

187,718 millió euró

EU társfinanszírozási %

Nincs előírt társfinanszírozási %-igény

Rövid leírás
A program célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a polgárok megértsék
az EU-t, annak történelmét és sokszínűségét, és ösztönözze a polgárok
demokratikus részvételét EU-szinten. A program két szálon (Európai
emlékezés; Demokratikus elkötelezettség és polgári részvétel) és
horizontális akción (valorizáció) keresztül valósul meg.
Több információ
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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Horizont 2020 - Horizon 2020
Tematika

Kutatás és innováció

Teljes költségvetés

80 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

33% -tól 100% -ig

Rövid leírás
A Horizon 2020 az eddigi legnagyobb uniós kutatási és innovációs
program, amely több áttörést, felfedezést és világelsőt ígér azzal, hogy
nagyszerű ötleteket visz a laboratóriumból a piacra. Ez az Innovációs Unió
megvalósításának pénzügyi eszköze, amelynek célja Európa globális
versenyképességének biztosítása. Hangsúlyt fektet a kiváló tudományra,
az ipari vezetésre és a társadalmi kihívások kezelésére.
Több információ
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Interreg - Európai Területi Együttműködés (ETC)
Interreg - European Territorial Cooperation (ETC)
Tematika

Közös fellépések és politikák cseréje

Teljes költségvetés

10,1 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

változó %

Rövid leírás
Az ETC, ismertebb nevén Interreg, a kohéziós politika két céljának egyike,
és keretet nyújt a különböző tagállamok nemzeti, regionális és helyi
szereplői közötti közös fellépések és politikák cseréjének
végrehajtásához. Az Interreg az együttműködés három területére épül:
határokon átnyúló (Interreg A), transznacionális (Interreg B) és
interregionális (Interreg C).
More info
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/europeanterritorial/
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ÉLET - LIFE
Tematika

Környezet, természet és éghajlatváltozás

Teljes költségvetés

3,45 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

50% -tól 75% -ig

Rövid leírás
A LIFE program az EU 1992-ben létrehozott környezeti és éghajlat-politikai
finanszírozási eszköze. A LIFE két alprogramba épül: Környezetvédelem
alprogram és Éghajlat-változási alprogram.
Több információ
https://ec.europa.eu/easme/en/life

Kísérleti projektek (PP) és előkészítő tevékenységek (PA)
Pilot Projects (PP) and Preparatory Actions (PA)
Tematika

Változhat az EU igényei alapján

Teljes költségvetés

Az éves juttatás 140 millió euró

EU társfinanszírozási %

változó %

Rövid leírás
A PPPA új kezdeményezéseket mutat be, amelyek állandó uniós
finanszírozási programokká válhatnak. A PP egy kísérleti jellegű
kezdeményezés, amelynek célja egy akció megvalósíthatóságának és
hasznosságának tesztelése, és legfeljebb 2 évig tart. A PMA általában az
ugyanabban a kérdésben már sikeresnek bizonyult kísérleti projekt
utóprojektje, aminek célja új cselekvések előkészítése, például uniós
politikák, jogszabályok, programok; legfeljebb 3 évre szóló
finanszírozással.
Több információ
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/pppa
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Jogok, Egyenlőség és Állampolgárság Program (REC)
Rights, Equality and Citizenship Programme(REC)
Tematika

Szociális ügyek és emberi jogok

Teljes költségvetés

439,5 millió euró

EU társfinanszírozási %

80% -tól 95% -ig

Rövid leírás
A REC program a nemek közötti egyenlőség erősítése, a megkülönböztetés
minden formája elleni küzdelem és a rasszizmus elleni küzdelem
érdekében jár el. Foglalkozik a nők, fiatalok és gyermekek elleni erőszak
sürgető kérdésével. További kiemelt területek a gyermek jogai, a romák
teljes körű bevonása az európai társadalomba, a fogyasztók jogai és a
személyes adatok védelme.
Több információ
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec

Harmadik Egészségügyi Program
Third Health Programme
Tematika

Egészség

Teljes költségvetés

449,4 millió euró

EU társfinanszírozási %

60% -tól 80% -ig

Rövid leírás
Az EU egészségügyi programjai olyan projekteket finanszíroznak,
amelyek célja a közegészség javítása, a betegségek megelőzése és az
európai országokban a testi és lelki egészséget fenyegető veszélyek
kiküszöbölése. Ez a fő eszköz, amelyet a Bizottság az EU egészségügyi
stratégiájának végrehajtására használ.
Több információ
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en
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URBACT
Tematika

Városfejlesztés

Teljes költségvetés

96,3 millió euró

EU társfinanszírozási %

változó %

Rövid leírás
Az URBACT az Európai Területi Együttműködési Program, amelynek célja
az , hogy elősegítse a fenntartható, integrált városfejlesztést Európa-szerte.
A kohéziós politika eszköze, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap,
a 28 tagállam, Norvégia és Svájc társfinanszíroz. Az URBACT küldetése,
hogy lehetővé tegye a városok együttműködését és integrált megoldások
kidolgozását a közös városi kihívásokra.
Több információ
https://urbact.eu/
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1.4 Az EU-programok új generációja a
2021–2027 közötti időszakra

Az EU 2021–2027-es költségvetése és helyreállítási csomagja
A 2021–2027 közötti költségvetés elősegíti az EU újjáépítését a világjárvány után, és
támogatja a zöld és digitális átmenetbe történő beruházásokat.

Az EU vezetői megállapodtak egy 1824,3 milliárd eurós átfogó csomagban, amely ötvözi a
Többéves Pénzügyi Keretet (MFF) és a rendkívüli helyreállítási erőfeszítéseket a Next
Generation EU (NGEU) eszköz keretében. Ezt a megállapodást az EU Parlamentének még jóvá

kell hagynia, és még változhat.
Táblázat szövegrészei: BAL : Többéves Pénzügyi Keretet (MFF) / Az EU 7-éves költségvetése

JOBB: K övetkező EU Generáció (NGEU) / COVID-19 helyreállítási csomag, túlsúlyosan az első
évekre - 390 milliárd euró támogatás - 360 milliárd euró támogatás / A pénzügyi piacokon
felhalmozott tőke
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Az EU hosszú távú költségvetése 2021–2027 időszakra
Long-term EU budget 2021-2027
Az új Többéves Pénzügyi Keret (MFF) a 2021 és 2027 közötti hét évre vonatkozik . A Next
Generation EU program által megerősített MFF

egyben a COVID-19 járvány társadalmi-

gazdasági következményeinek kezelésére szolgáló helyreállítási csomag végrehajtásának fő
eszköze is. Az MFF nagysága ( 1074,3 milliárd euró ) lehetővé teszi az EU számára, hogy
teljesítse hosszú távú céljait, és megőrizze a helyreállítási terv teljes kapacitását. Ez a javaslat a
tagállamok közötti két évig tartó megbeszéléseket tükrözte.

Helyreállítási alap
A Next Generation EU biztosítja az Unió számára a szükséges eszközöket a COVID-19 járvány

okozta kihívások kezeléséhez. A megállapodás értelmében a Bizottság legfeljebb 750 milliárd
euró kölcsönt vehet fel a piacon. Ezeket az alapokat fel lehet használni a többéves pénzügyi

keret programjain keresztül továbbított kölcsönökre és kiadásokra. A pénzügyi piacokon felvett
tőke 2058-ig visszafizetésre kerül.
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Kreatív Európa - Creative Europe
ThTematika

Audiovizuális, kulturális és kreatív ágazatok

Teljes költségvetés

1,85 milliárd euró (Média: 1,081 milliárd, Kultúra: 609
millió)

EU társfinanszírozási %

50% -tól 80% -ig

Rövid leírás
· Több lehetőség a kulturális és kreatív szereplők számára határokon átnyúló projektek lebonyolítására
· Nagyobb figyelem a digitális és a kulturális és kreatív ágazatokat érintő átalakításra
· Több támogatás az európai kulturális és kreatív alkotások EU-n kívüli népszerűsítéséhez
KULTÚRA
Együttműködési projektek, hálózatok és platformok, Művészek mobilitása, Zene, könyvek és kiadók,
Építészet és kulturális örökség, Design, divat és kulturális turizmus
MÉDIA
Európai filmek, tévéműsorok és videojátékok fejlesztése, terjesztése és népszerűsítése, Kreatív
együttműködés határokon átnyúlóan, Kiváló minőségű képzés a producerek, rendezők és forgatókönyvírók
számára
ÁGAZATOK KÖZÖTTI
Szakpolitikák kidolgozása és adatgyűjtés az ágazatok közötti tevékenységekről, Nemzetközi tapasztalat- és
know-how-cserék, kortárs tanulási tevékenységek és hálózatépítés, A társadalmi befogadás támogatása a
kultúra révén
Több információ
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
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Európai Összekapcsolódási Eszköz (CEF)
Connecting Europe Facility
Tematika

Energia, közlekedés és telekommunikáció

Teljes költségvetés

42,265 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

20% -tól 75% -ig

Rövid leírás
A CEF célja az EU és valamennyi régiójának összekapcsolása és integrálása. Az EU gazdaságának
dekarbonizációja és digitalizálása felgyorsítása érdekében a CEF támogatja:

• Beruházások a közlekedés, az energia és a digitális infrastruktúra közös érdekű projektjeibe a transzeurópai
hálózatok (TEN) fejlesztése révén
• Határon átnyúló együttműködés a megújuló energiatermelés terén (új)
SZÁLLÍTÁS (30,615 milliárd EUR)
Intelligens, fenntartható, befogadó, biztonságos mobilitás, Dekarbonizált közlekedés, A közlekedési hálózat
szakaszainak adaptálása polgári-katonai kettős felhasználásra
ENERGIA (8,65 milliárd EUR)
A megújuló energiaforrások integrációjának alacsonyabb költségei és a megújuló technológiák stratégiai
elterjedésének lehetővé tétele
DIGITAL (3 milliárd EUR)
A digitális szolgáltatásokhoz szükséges szélessávú hálózatok, Nagyon nagy kapacitású digitális hálózatok
és 5G rendszerek kiépítése, Nagyon jó minőségű vezeték nélküli kapcsolat a helyi közösségekben
Több információ
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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New Generation of EU Programmes for the Period 2021-2027
New Generation of EU Programmes for the Period 2021-2027

Digitális Európa - Digital Europe
Tematika

Energia, közlekedés és telekommunikáció

Teljes költségvetés

9,2 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

20% -tól 75% -ig

Rövid leírás
A Bizottság új Digitális Európa programot hozott létre, amelynek összköltségvetése 9,2 milliárd euró, hogy
alakítsa és támogassa az európai társadalmak és gazdaságok digitális átalakítását. A program élénkíteni
fogja a szuperszámítástechnika, a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság és a fejlett digitális készségek
élvonalbeli beruházásait.
More info
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/2021-2027-multiannual-financial-framework-digital-shinesthrough-eus-long-term-budget
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Környezet és éghajlat-politika (LIFE)
Environment & Climate Action (LIFE)
Tematika

Környezet és éghajlatváltozás

Teljes költségvetés

5.450 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

50% -tól 75% -ig

Rövid leírás
Az új program a környezeti és éghajlati kihívásokra adandó válaszok innovatív módszereinek
kidolgozására és megvalósítására összpontosít, ezáltal katalizálva a változásokat a politika
kialakítása, végrehajtása terén. Megfelelő rugalmasságot is biztosít a program időtartama alatt
felmerülő új és kritikus prioritások kezeléséhez. A program végrehajtása könnyebbé válik a pályázók
és a kedvezményezettek számára, és intézkedéseket fognak tenni a kiegyensúlyozottabb területi
lefedettség elérésére.
Az új LIFE program két fő cselekvési területet fog tartalmazni, a környezetvédelmi és az éghajlati
cselekvéseket, és négy alprogramot:
·
Természet és biodiverzitás (2,150 milliárd euró)
·
Körforgásos gazdaság és életminőség (1,350 milliárd euró)
·
Az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás (0,950 milliárd euró)
·
Tiszta energia átmenet (1 milliárd euró)
Több információ
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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Erasmus+
Tematika

Oktatás, képzés, ifjúság és sport

Teljes költségvetés

30 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

Körülbelül 70% - 90%

Rövid leírás
A költségvetés 30 milliárd euróra történő megduplázásával az Európai Bizottság 12 millió ember számára
kíván tanulási és mobilitási lehetőségeket biztosítani. Az Erasmus az Európai Oktatási Térség kiépítésének
kulcsfontosságú eleme is lesz. 700 millió eurót különítenek el az Discover EU (Fedezd fel az EU-t)
kezdeményezésre, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak Európa kulturális örökségének és
sokszínűségének felfedezésére.
Elődjéhez hasonlóan az Erasmus is három szálra épül:
Oktatás és képzés (25,9 milliárd euró)
Ifjúság (3,1 milliárd euró)
Sport (550 millió euró)

Az Erasmus továbbra is a következő kulcsintézkedéseket hajtja végre:
1. Kulcsintézkedés: Tanulási mobilitás
2. Kulcsintézkedés: Együttműködés szervezetek és intézmények között
3. Kulcsintézkedés: A politika kialakításának és együttműködésének támogatása
Több információ
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
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Horizon Europe
Tematika

Kutatás és innováció

Teljes költségvetés

94,1 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

33% -tól 100% -ig

Rövid leírás
A Horizont Europe program három pilléren keresztül valósul meg:
1. Pillér (25,8 milliárd euró): Az Open Science (Nyilt Tudomány) továbbra is
támogatja a "kiváló tudományt".
2. Pillér (52,7 milliárd euró): A Globális Kihívások és az Ipari Versenyképesség elősegíti a társadalmi
kihívásokat és az ipari technológiákat. Ez jelentős változás a Horizont 2020-hoz képest
·
Az ipari vezetés és a társadalmi kihívások korábban két külön oszlopot jelentettek
·
A Horizont 2020 7 társadalmi kihívását 5 „klaszterbe” került átcsoportosításra
3. Pillér (13,5 milliárd euró): A Nyílt Innováció (Open Innovation) Európát a piacteremtő innováció
élmezőnyévé teszi. Létrejön az állandó Európai Innovációs Tanács, amely egyablakos ügyintézést kínál a
nagy potenciállal rendelkező újítók számára.
A kisebb R&I (Kutatás&Innováció) teljesítményű országokban rejlő lehetőségek teljes kiaknázása érdekében
egy új programvonalként létrejön az ’Európai Kutatási Térség Megerősítése’ program, és lefedi a
Szakpolitikai Támogatási Eszköz következő generációját (2,1 milliárd euró).
Több információ
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Interreg - Európai Területi Együttműködés (ETC)
Interreg - European Territorial Cooperation (ETC)
Tematika

Közös fellépések és politikacserék

Teljes költségvetés

10,1 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

változó %

Rövid leírás
Öt beruházási prioritásra összpontosítva, amelyek megvalósításához az EU a legalkalmasabb:
Okosabb Európa innováció, digitalizálás, gazdasági átalakítás és a kkv-k támogatása révén
Zöldebb, széndioxid-mentes Európa, amely végrehajtja a Párizsi Megállapodást és befektet
az energiaátmenetbe
Összekötöttebb Európa, stratégiai közlekedési és digitális hálózatokkal.
Társadalmilag fejlettebb Európa, a szociális jogok európai pillérének megvalósítása
A polgárokhoz közelebb álló Európa a helyi vezetésű fejlesztési stratégiák támogatásával

A regionális fejlesztési beruházások erőteljesen fognak összpontosítani az 1. és 2. célkitűzésekre. Az ERFA és
a Kohéziós Alap forrásainak 65% - 85% - át ezekre a prioritásokra fogják szánni, a tagállamok relatív
gazdagságától függően.
Az alapok elosztási módszere továbbra is nagyrészt az egy főre eső GDP-n alapul. Új kritériumok kerülnek be
(ifjúsági munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség, éghajlatváltozás, valamint a migránsok befogadása
és integrációja) annak érdekében, hogy jobban tükrözze a valóságot a helyszínen. A legkülső régiók
továbbra is részesülnek különleges uniós támogatásban.
Több információ
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
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Igazságügyi, Jogi és Értékalap
Justice, Rights and Values Fund
Tematika

Igazságosság, jogok és értékek

Teljes költségvetés

947 millió euró

EU társfinanszírozási %

80% -tól 95% -ig

Rövid leírás
Ebben az új alapban szerepelnek az alábbi meglévő programok:
·
Európa a polgárokért
·
Jogok, egyenlőség és állampolgárság (REC)
·
Igazságszolgáltatás
Ily módon:
·
Európa a polgárokért + REC = Jogok és Értékek (642 millió euró)
·
Igazságosság = Igazságosság (305 millió euró)

Az új program 642 millió eurós költségvetéssel az EU jogainak és értékeinek védelmét és előmozdítását
célozza, a civil társadalmi szervezetek támogatásával, a nyitott, demokratikus és befogadó társadalmak
fenntartása érdekében.
Az új program három szál köré szerveződik:
·
A polgárok bevonása és részvétele
·
Egyenlőség és Jogok
·
DAPHNE: az erőszakra összpontosít
More info
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
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Egységes piac - Single Market
Tematika

Az egységes piac és a vállalkozások versenyképessége

Teljes költségvetés

4 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

40% -tól 60% -ig

Rövid leírás
A Bizottság új programja, melynek célja a fogyasztók felhatalmazása és védelme, valamint Európa sok kkv-ja
fejlődésének elősegítése, a következő célkitűzésekkel:
Magas szintű élelmiszer-biztonság fenntartása
Még nagyobb védelem nyújtása a fogyasztóknak
A vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességének növelése
Az egységes piac irányításának és a szabályok betartásának javítása
Kiváló minőségű statisztikák készítése és terjesztése
Hatékony európai szabványok kidolgozása

Az új program számos tevékenységet fog összehangolni egy koherens ernyő égisze alatt az átfedések
csökkentése érdekében:
Élelmiszerbiztonság
Fogyasztók védelme
Versenyképesség
(Támogatás a vállalkozások, különösen a kkv-k számára)
Hatékony egységes piac
Európai statisztikák
Hatékony szabványok
Több információ
https://ec.europa.eu/growth/content/new-single-market-programme-empower-and-protecteuropeans_en#:~:text=The%20Single%20Market%20allows%20Europeans,greater%20choice%20and%20lo
wer%20prices.

PAGE 29
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A „relevancia” kérdésének értelmezése

2.1 A „relevancia” kérdésének értelmezése
Alapvető fontosságú annak megértése, hogy az uniós támogatásoknak minden esetben konkrét
célja van, azaz a pénzügyi forrásokat az előzetesen kidolgozott fejlesztési politikák és
stratégiák prioritásainak megvalósítása érdekében kell felhasználni. Az uniós fejlesztések

természetesen végső soron a célcsoportok – így a városok és regionális adminisztrációk – komplex
gazdasági-társadalmi érdekeit szolgálják. A támogatásokat felhasználó szervezeteknek tehát a
támogatásokat olyan konkrét projekt célok megvalósítására kell igénybe venniük – pályázatok
útján -, amelyek megfelelnek saját fejlesztési céljaiknak, és ugyanakkor összhangban állnak az
uniós célokkal is. Ez gyakran nem könnyű feladat, mert speciális ismereteket igényel.
A jelen Útmutató (Guide) éppen azt szolgálja, hogy a pályázó szervezetek el tudjanak igazodni a
programok között és élni tudjanak a pályázati felhívások adta lehetőségekkel , azaz

hozzáférjenek a releváns támogatásokhoz.
Az eredményességhez szükséges az alábbi információk felkutatása és
hasznosítása:
Támogatási programok elérése
EU stratégia
Kiemelt fejlesztési területek
Projektek relevanciája
Projekt-alapú támogatások előnyei és nehézségei
Projektek eredményessége
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2.2 EU-programok:
válaszok és lehetőségek a kihívásokra
A programok mint operatív eszközök
Közhelynek tűnik, ha utalunk arra, hogy minden változásban van, de tény, hogy mind a
társadalom, mind a műszaki-gazdasági élet, és a bennünket körülvevő környezet (éghajlat)
változásai miatt is kihívásokkal néz szembe Európa, akárcsak a Föld teljes lakossága. Európa
fejlődésének egyik – számunkra legnagyobb jelentőségű – fejleménye az Európai Unió létrejötte,
bővülése és működésének folyamatos alakulása. Az EU vezető szervezetei – Európai Parlement,
Európai Tanács és az Európai Bizottság – a maga eszközeivel kíséreli meg a válaszadást a
kihívásokra, és ebben a folyamatban kerülnek definiálásra a megoldandó kérdéskörök, valamint
azok a programok, melyek rendeltetése az adekvát válaszok megadása. A kialakult gyakorlat
szerint a programok keretét a hétéves időszakot átfogó Többéves Pénzügyi Keret (Multiannual
Financial Framework, MFF) adja (ld. fent 1. fejezet), ami tematikusan és pénzügyileg is
meghatározza a kereteket. Miután most éppen váltás van a ciklusok között, rátekintésünk van a
2014-2020 időszak eredményeire és már napvilágra kerülnek a 2021-2027 periódust előkészítő
anyagok is.
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Tapasztalatszerzés fontossága
Minthogy az EU jelenlegi 27 tagországának csatlakozása az együttműködéshez különböző
időpontokban történt 1951 és 2013 között, és még további országok jövőbeni belépése is
tárgyalások alatt áll, érthető módon a közös programok megítélésében és felhasználásában is
vannak fáziskülönbségek. A programok motorjai a nagyobb tapasztalatokkal rendelkező
országok, míg a többiek inkább követő, felzárkózó tendenciát képviselnek.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy elég sok idő és energia szükséges a programok –
pályázati kiírások – projektek tervezése és megvalósítása folyamatsor teljes körű
megértéséhez és az abban való aktív, esetenként kezdeményező részvételhez. Ezért

javasolható, hogy a programok iránt érdeklődő szervezetek alaposan tájékozódjanak a
programok természetéről, a bennük rejlő lehetőségekről, a megcélzott program által az adott
szervezet számára nyújtható tényleges előnyökről, majd ezt követően a támogatások elérésének
módjáról, azaz a pályázati feltételekről és végül az elnyerhető projektek megvalósításának
módjáról, követelményeiről.
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Szakértői támogatás igénybevétele
Az európai programok megismerésének elsődleges eszközei: az Európai Bizottság releváns
honlapjai, a programok információs központjai, nemzeti információs pontok, továbbá a
programokat ismertető nemzetközi és országos szintű konferenciák/szemináriumok.
A programok szerteágazó rendszere - bonyolítva a 7 éves uniós program-ciklusok során
történő változtatásokkal – meglehetősen nagy kihívást jelent az érdeklődők számára. Ezért
általános

gyakorlat,

hogy

a

közcélú

szervezetek

külső

pályázati

tanácsadó

cégek

szolgáltatásai t veszik igénybe. Ugyanakkor a szervezetek létrehozzák saját pályázati irodájukat

is, és az itt dolgozó munkatársak végzik a pályázatokkal kapcsolatos koordinációs munkát.

Hozzáférés az európai támogatási programokhoz
A legfontosabb kezdő lépés az, hogy az érdeklődő szervezet releváns információkat szerezzen a
pályázati lehetőségekről. Számos másodlagos információforrás mellett fel kell keresni a hiteles
uniós pályázati portálokat, melyek közül a két legfontosabbat mutatjuk be az alábbiakban.
Információs forráshelyek, ahol hozzáférhetünk az európai támogatási programokhoz:
1. Funding & tender opportunities (Finanszírozási és pályázati lehetőségek)
2. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
(Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség)
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Finanszírozási és pályázati lehetőségek

Az Európai Bizottság által kezelt támogatások (szerződés-adminisztrációt is ellátó) egyik fő
hozzáférési helye a Funding and Tenders Portal (Finanszírozási és Pályázati Portál).

A portál https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home az Európai
Bizottság és más uniós szervek által kezelt finanszírozási programok és pályázatok résztvevőinek
és szakértőinek a belépési pontjaként szolgál. Ezen a honlapon 26 program érhető el a 20142020–es program időszakra , és itt lesz elérhető számos program a 2021-2027 közötti időszakra

vonatkozóan is.
A weboldalon az alábbi funkciók működnek:

Projekt pályázati felhívások (call for proposals) szerinti keresés és pályázat benyújtása
finanszírozási lehetőségekre
Keresés tender felhívásokban (call for tenders) és tender benyújtása
Saját projekt támogatások és a szerződések ügyintézése
Szakértőként való regisztráció, továbbá a szerződések és a kifizetések online ügyintézése
„Az uniós finanszírozások áttekintése” ( Overview of EU funding ) megnevezésű szekciót
megnyitva „A finanszírozási felhívások keresése témakörök szerint” ( Find calls for funding – by
topic ) oldal nyílik meg, ahol tematikus csoportosítás alapján kereshet pályázati

és tender

felhívásokat.
Fontosabb megközelítések és témakörök:

Regionalitás kiemelése: INTERREG programok, pl. Central Europe Program.
Hálózatok építése: pl. Városok hálózata (Network of towns) program.
Innovatív megközelítések alkalmazása, kutatások segítése; Horizon 2020, Horizon Europe
Kreatív megoldások kidolgozása : Creative Europe Program
Versenyképesség növelése: COSME, Single Market
Kiemelt környezeti és klíma kérdések: LIFE
Oktatás, képzés támogatása: Erasmus+
Társadalmi alapkérdések: Employment and Social Innovation, AMIF, Justice, Rights and
Values Fund
Technológiai és városfejlesztési témák: Connecting Europe Facility, URBACT, Digital Europe
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Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
(EACEA)

Az Európai Bizottság alárendelt szerveként kezeli az oktatás, a kultúra, az audiovizuális,
a sport, az állampolgárság és az önkéntesség finanszírozását.

Az EACEA kezeli az alább felsorolt uniós finanszírozási programok nagy részét:
Kreatív Európa (kultúra és audiovizuális média)
Erasmus + (oktatás, képzés, ifjúság és sport)
Európai Szolidaritási Testület (önkéntesség, szakmai gyakorlatok és munkalehetőségek
fiatalok számára)
Európa a polgárokért (emlékezés és polgári részvétel)
EU-Segély önkéntesek (önkéntesek képzése és kapacitásépítése)
Afrikán belüli mobilitási rendszer (akadémiai mobilitás Afrikában)
Ezeket a programokat közvetlenül az EACEA honlapján kell elérni:
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea ,
majd nyerés esetén az adminisztráció a Funding & Tenders webhelyén történik:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home .

PAGE 36

EU-programok: válaszok és lehetőségek a kihívásokra

EU Stratégiák
Az Európai Unió vezető szerveinek feladata, hogy iránymutatást adjanak a sokrétű társadalmigazdasági fejlődési folyamatokhoz, biztosítandó az EU nemzetközi versenyképességét és
ezáltal a polgárainak jólétét.
A fejlődést szolgáló előkészítő felmérések, kidolgozott koncepciók, fejlesztési stratégiák,
operatív programok nyilvánosak. Az ezekben az alap dokumentumokban lefektetett elvek és
elvárások jelentik az igazodási pontot az EU által kialakított támogatási programok részére, és a
programok keretében kiírt

pályázatoknak is az a célja, hogy a támogatott projektek útján

elősegítsék a fejlesztési prioritások megvalósítását. A pályázóknak ezért meg kell ismerkedniük
az főbb aktuális stratégiákkal, melyek közül az utóbbi évtizedben az Európa 2020 Stratégia volt
a meghatározó.
1. Europe 2020 Strategy
2. Innovation Union
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Európa 2020 Stratégia

Európa 2020: az Európai Unió növekedési és foglalkoztatási stratégiája

Miről szól az Európa 2020 stratégia?

Az Európa 2020 Stratégia az EU növekedési és munkahely teremtési menetrendje a
legutolsó évtizedre (2010–2020), amely magában foglalja az EU célkitűzéseit és
működési irányelveit, ld. https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020.
Hangsúlyozza

az

intelligens,

fenntartható

és

inkluzív

növekedést

Európa

versenyképességének és termelékenységének javítása és a fenntartható szociális
piacgazdaság megalapozása érdekében.
E cél elérése érdekében az EU öt területen fogadott el célokat, amelyeket 2020-ig
tervezett elérni:
Foglalkoztatás
Kutatás és Fejlesztés
Éghajlatváltozás és energia
Oktatás
Szegénység és társadalmi kirekesztés
Az EU-szintű célokat az egyes EU-országokban nemzeti célokká alakították, tükrözendő a
különböző helyzeteket és körülményeket.
Mi az Eurostat szerepe?

Az Eurostat részt vett az Európa 2020 stratégiát támogató mutatók meghatározásának
folyamatában, és a fő célkitűzések megvalósítását kilenc mutatóval (indikátor) kíséri
figyelemmel.
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Innovációs Unió
Az európai innováció közelmúltbeli helyzetképét az országok eredménytáblája és a
regionális versenyképességi index jellemzi.
Európa átalakítása egy valódi Innovációs Unióvá
A mint a 2010. évi Memorandum megállapította: Kutatási és innovációs teljesítményünk növelése

az egyetlen módja annak, hogy Európa támogassa a fenntartható növekedést, és jó és jól fizetett
munkahelyeket teremtsen, amelyek ellenállnak a globalizáció nyomásának. Az Innovatív Unió
kulcsfontosságú az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdaságot célzó Európa 2020 Stratégia
céljainak elérésében.
Az Innovatív Unió egy korábbi kutatási és innovációs politika volt. A terv több mint 30
akciópontot tartalmazott, és 3 feladatkör elvégzésére irányult:
tegyük Európa tudományos teljesítményét világszínvonalúvá
fel kell számolni az innováció előtt álló akadályokat - mint például a drága szabadalmazás,

a piaci széttagoltság, a lassú szabványalkotás és a készség-hiányok
alapjában meg kell változtatni a köz- és a magánszféra együttműködésének módját ,
konkrétan az európai intézmények, a nemzeti és regionális hatóságok és az üzleti
vállalkozások közötti innovációs partnerségek révén.
Európai Innovációs Eredménytábla 2020:

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en

PAGE 39

ZIMCORE
SOCIAL
MEDIA SERVICES
Európai
projektek
megvalósításának

előnyei

2.3 Az európai projektek megvalósításának előnyei

Egy pályázó szervezet felelős vezetője/testülete számára minden esetben felmerül az alapkérdés:
mi haszna van annak, ha részt vesz egy uniós projektben , ill. az uniós támogatás elnyerése
érdekében valamely nyilvános kiírású pályázatban. Amint a fentiekből látható, a pályázatok
száma meglehetősen nagy és pályázati kiírások jellege is igen változatos a támogatás mértéke, a
projektek költségvetésének nagysága, partnerségi összetétele, a projektek témaköre, időtartama
és egyéb paraméterek alapján.
Már maguk a pályázati dokumentumok (Application Form – AF) is tartalmaznak egy kérdéssort
a pályázatban résztvevő szervezetre vonatkozóan, amely kérdések pozícionálják a partner
szervezet relevanciáját a kérdéses projektben: íme néhány kérdés az Interreg Central Europe
program 2016 évi kiírásának AF anyagából:
Partner relevancia:

Melyek a szervezet tematikus kompetenciái és tapasztalatai a projekt szempontjából?
Mi a partner szerepe és felelőssége a projektben?
Milyen előny várható a szervezet számára a projektben való részvételből?
Van a szervezetnek tapasztalata az EU / nemzetközi projektek szervezésében?
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A projektek relevanciája
A pályázó szervezetnek olyan projektet kell megterveznie, majd megvalósítania, ami megfelel
az uniós támogatási programban elvárt kritériumoknak, és ugyanakkor a szervezet saját érdeke
az, hogy a projekt kivitelezésével saját célkitűzéseinek megvalósítását is elősegítse. Ezek a
szempontok kerülnek kifejtésre és megválaszolásra a ’Projekt leírása’ (Project description)
fejezetben. Az alábbiakban példaként bemutatjuk a tipikus témaköröket.

Projekt relevanciája

Területi kihívások, melyeknek a projektnek meg kell felelnie.
A projekt során kifejlesztendő új vagy innovatív megoldások, és / vagy már létező
megoldások

melyek

a

projekt

élettartama

alatt

kerülnek

befogadásra

és

megvalósításra
A

transznacionális

együttműködés

szerepe

a

projekt

tevékenységeinek

megvalósításában.
Projekt fókusza

A

projekt

fő

célkitűzésének

bemutatása

és

annak

elmagyarázása,

hogyan

kapcsolódik a program átfogó céljához.
Az egyik előre meghatározott program eredménymutató kiválasztása.
A projekt főbb eredményeinek ismertetése és annak bemutatása, hogyan járulnak
hozzá a program eredménymutatójához.
A projekt 1-3 konkrét céljának meghatározása, amelyeket el kell érni.
A projekt kontextusa

A projekt hozzájárulása a releváns stratégiákhoz és politikákhoz különböző
szinteken.
A projektnek lehetőleg szinergiának kell lennie más uniós projektekkel vagy
kezdeményezésekkel.
A projekt során szerzett tapasztalatok/tanulságok és a rendelkezésre álló ismeretek
felhasználásának felvázolása.
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Válasszunk ki olyan program és project típust
…ami megfelel a pályázó szervezet elvárásainak és felkészültségének is
Ha egy képzeletbeli nehézségi skálán próbáljuk elhelyezni a különböző programok projektjeit,
figyelemmel a program, a pályázati kiírás és az AF szerkezeti összetettségére, továbbá a
költségvetés méretére, akkor az Interreg típusú transznacionális projekteket közepesen
nehéz kategóriába sorolhatjuk. A skála felső nehézségi szintjén a HORIZON 2020 projekte k

vannak, míg a kevésbé bonyolult, kisebb léptékű kategóriába tartoznak például az EACEA által
menedzselt programok projektjei, pl. az ERASMUS+, Europe for Citizens és az NGO szervezetek
számára kiírt programok projektjei.
Az uniós pályázati kiírásokban mutatkozó trendek szerint az elvárások mind nagyobbak lesznek
a projektek színvonalát

illetően,

ami

a

programok

céljainak

és

feltételeinek

való

megfelelésben realizálódik. Ez más szóval azt jelenti, hogy csak olyan pályázati anyag
elkészítésére

szabad

vállalkoznia

egy

pályázó

szervezetnek,

amelynek

célkitűzései,

tevékenysége és termékei is összhangban vannak egyrészt a program elvárásaival, másrészt
magának a pályázónak a céljaival és lehetőségeivel is.
Az alábbiakban az EU projektekben való részvétel előnyeit és hátrányait foglaljuk össze
röviden, saját kiterjedt tapasztalataink alapján.
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Előnyök
Nemzetközi együttműködés

A más országbeli partnerekkel való együttműködésnek
számos hozadéka van: más kultúrákkal való közvetlen
találkozás , együtt gondolkodás, feladatok közös megoldása.

A projekt megvalósítása során a partnerek átvehetik mások
tapasztalatait, erős kölcsönhatásban fejleszthetik egymás
készségeit, tágítják szakmai felkészültségüket .

EU prioritások mentén folyó magas színvonalú munkák
Miután

a

projekteknek

az

EU

programjainak

céljaival

összhangban kell megvalósulnia, és a definiált célokat alapos
előkészítő munka nyomán alakítja ki és adja közre az EU, a
projektek teljesítménye szükségszerűen olyan termékekben
realizálódik,

amelyek

ennek

a

térségnek

a

fejlődését

szolgálják a legrelevánsabb témákban . A projektben folyó

munka színvonala is szükségszerűen magas, esetenként
magasabb, mint amit a partnerszervezet maga el tudna érni. A
projektekben általában sokoldalú szakmai tevékenység folyik,
korszerű, kreatív és innovatív elemekkel , amik révén a
partnerek tudása jelentősen nő.
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Előnyök
Hálózati együttműködés

A projekt partnerek hálózati együttműködésben dolgoznak,
és a kialakult kapcsolatok gyakran fennmaradnak és további
együttműködéseket generálnak. A partneri kooperáció

olyan munkamegosztást jelent, aminek révén az egyes a
partnerek többletinformációhoz és -tudáshoz jutnak. a Közös
munka

során

szükségszerűen

alkalmazásra

kerülnek

a

legújabb technológiák, például internet útján megvalósuló
videokonferenciák, információmegosztó IT technológiák, a
social media eszközeinek alkalmazása a kommunikáció és
disszemináció során.

Sikeresség tudata

Az

európai

referenciát

programokban
jelentenek

megvalósított

a

projektek

szervezetek

jó

imázsának

növeléséhez . Kisebb szervezetek nemzetközi együttműködés

nélkül nem volnának képesek ilyen színvonalú teljesítményre.
Az sikeres projektek büszkeséggel töltik el a résztvevő
szervezet munkatársait, és a projektek hatásai kihathatnak az
egész kollektívára, sőt a település lakosságára is. A sikeresség
érzését növeli az is, hogy a pályázók esetenként jelentős uniós
támogatási összeghez jutnak, és ennek jelentős hányada
személyi költségekre is fordítható. A projekt költségvetés
lehetőséget nyújthat a szervezet számára hasznos egyedi
pilot

projektek

elvégzésére

is,

aminek

keretében

valamilyen direkt haszonnal bíró terméket állítanak elő ,

például egy megvalósítási tanulmányt, ami egy beruházási
tender előkészítő anyag is lehet. Kisebb beruházásokra is sor
kerülhet

a

projekt

céljaival

összefüggésben,

továbbá

eszközvásárlások is történhetnek (pl. IT eszközök).
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Európai projektek megvalósításának előnyei

Hátrányok
Pályázás nehézségei
A projektek támogatási összegeihez csak pályázati úton lehet hozzáférni. Ebből
adódóan két nehézség adódik:

A

pályázati

anyagot

magas

színvonalón

kell

elkészíteni, hogy versenyképes legyen . Ugyanakkor
a tervezett projekt tevékenységeknek és termékeknek
hasznosnak kell lenniük a pályázó szervezet számára

is. Egy versenyképes pályázat elkészítése komoly
szakmai

feladat,

ami

kellő

felkészültséget

és

gyakorlatot kíván, ez pedig költségkihatással jár, akár
a szervezet részlege, akár külső szakértő készíti el az
anyagot.

Egyre nagyobb a versengés a támogatásokért és a
projektekben való részvételéért. Számos programban
kiírt pályázat esetében a nyerési esély statisztikailag
5-15% kötött van, és 25-50%-os esély már jónak
mondható. A kellő felkészültséggel nem rendelkező

szervezetek

számára

gyakorlatilag

elérhetetlen

a

vezető partneri szerepkör, és jobban járnak, ha egy
partneri csapat tagjaként vesznek részt a folyamatban.
A nem nyert pályázatok nagy száma gyakran csalódás
kelt, és miután az elbírálás lassú (6-12 hónap
átfutású) folyamat , könnyen elveszíthetik a pályázók

a reményt.
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Projekt eredményeinek hatása
hatása

2.4 A projekt eredményeinek hatása
A projekteknek minden esetben olyan konkrét eredményeket kell felmutatnia, amelyek
relevanciát mutatnak a program célkitűzéseit illetően, és ugyanakkor összhangban vannak a
partner szervezet fejlesztési elvárásaival is.

Projekt termékek (outputs)
A projekt tevékenységei munkacsomagokban zajlanak, és a munka jól definiált köztes
termékeket (deliverables) és végtermékeket (outputs) eredményez. A projektek kivitelezése

nyilvánosan történik és az outputok szabadon felhasználhatók. Ez az elv biztosítja azt, hogy az
uniós pénzügyi támogatás a közösség javát szolgálja partneri és uniós szinten egyaránt. Az
önkormányzatok és regionális testületek esetében a nyilvánosság és a közcélú tevékenység
egyébként is alapelv, a projektek megvalósítása ennek egyik eszköze.
Az uniós finanszírozással létrejött eredmények széles körben való terjesztése általános elvárás
és kötelező gyakorlat. Ilyenformán a EU támogatás relevanciája a közcélú (public) szervezetek
vonatkozásában a sikeres projektekkel igazolást nyer. A projektek eredményei konkrét
célcsoportokhoz kell hogy eljussanak. További elvárás, hogy az eredmények fenntarthatósága
és transzferabilitása biztosítva legyen.

Projekt indikátorok
A programok készítéskor program-szintű indikátorok kerülnek definiálásra, amelyek a
programok átfogó célkitűzéseit tükrözik, és az indikátorokhoz célértékek (target values) is
meghatározásra kerülnek . Az egyes projektek teljesítményét projekt szintű indikátorokkal

mérjük.
A projektekben kétfajta eredménymutató (indikátor) kerül definiálásra:
Tematikus eredménymutatók

(pl. a továbbfejlesztett stratégiákat, terveket vagy eszközöket alkalmazó intézmények száma;
képzésben részvevő személyek száma)
Kommunikációs eredménymutatók

(pl. megvalósult közös kommunikációs tevékenységek)
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Záró megjegyzések

2.5 Záró megjegyzések

Az EU programok fontos kritériuma, hogy a programok
hozzájáruljanak a társadalmi-gazdasági fejlődéhez. A

programok

ciklus

végi

elemzése

során

kimutatások

készülnek arról, hogy a program célkitűzései milyen
mértékben teljesültek. Ehhez a vizsgálathoz a program
készítésekor definiált indikátorokat használják fel. A
konkrét

projekteknek

szigorúan

összhangban

kell

lenniük a program céljaival . Ugyanakkor természetesen a

projekteket

a

partner

szervezetek

saját

céljaikkal

összhangban valósítják meg, és törekedniük kell arra,
hogy az eredményeket széles körben közreadják. Végső
során a konkrét programok eredményeiben realizálódnak
a programok célkitűzései, és az egyes projekteknek az
indikátorok útján mért teljesítménye jelenti a hozzájárulást
a programok egészének teljesítményéhez.
A projektek tevékenysége, termékei, az eredmények
közreadása a széles nyilvánosság számára szigorúan
ellenőrzött folyamat, amiről a partnerek beszámolók
útján adnak jelentést a kontroll hatóságok felé. A

projektek hatása a társadalmi-gazdasági célcsoportokra
mérhető folyamat, és kihatásuknak arányban kell állniuk
az uniós támogatás mértékével. A támogatás és az
eredmények kihatása közötti összefüggés mind nagyobb
jelentőséget kap és ennek megfelelően az ellenőrzési
tevékenység is egyre szigorúbb. Ezzel tisztában kell
lenniük a pályázóknak már a folyamat kiindulásánál, azaz
a pályázat elkészítésekor annak érdekében, hogy a projekt
beszámolókban meg tudjanak felelni az elvárásoknak.
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3. Fejezet: Útmutató ezen lehetőségek
hatékony felhasználásához

3.1 Projektötlet készítése
3.2 A legrelevánsabb finanszírozási mechanizmus
meghatározása
3.3 A döntéshozók bevonása és meggyőzése
3.4 Projektjavaslat készítése
3.5 A díjazott projekt koordinálása és irányítása
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3.1 Projektötlet készítése

Kulcsfontosságú kérdések a sikerhez
Mit?
Nézze meg azokat a területeket, amelyeket a projektjében fel
kíván dolgozni. A csapaton belüli ötletelés sokféle ötletet

produkálhat a koncepciók kidolgozásához és a tevékenységek
tervezéséhez. Ahhoz, hogy kiválaszthassa a legjobb megvalósítási
potenciállal rendelkező és pozitív hatású ötletet, vizsgálja meg és
rangsorolja

a

lehetőségeket

olymódon,

szükséglet-

hogy

elemzést végez, gondolattérképet készít , kapcsolatot teremt a

potenciális közvetlen kedvezményezettekkel. Minden lépésnél
tartsa szem előtt az Ön által képviselt intézmény alapvető értékeit
és annak a közösségnek a kritikus igényeit, amelyre a projektet
szánják. A legégetőbb kérdésnek és/vagy annak az ötletnek kell
érvényesülnie, amely hasznot hozhat a közösség tagjainak. Miután
döntést hozott a projekt alapötletét illetően, keressen olyan
kiegészítő elgondolásokat, amelyek további, kevésbé kritikus, de
mégis releváns érdeklődési területeket fednek le.

Miért?
H atározza meg a projekt céljait / hatókörét / célkitűzéseit /
prioritásait. Konzultáljon a csapattal azon alapvető kérdésekről,

amelyekkel a projekt foglalkozni kíván. Gondoljon pontosan
azokra a tevékenységekre, amelyek megvalósíthatók (vannak
eszközök arra, hogy az ötleteket megvalósítható koncepciókká
alakítsa) és céloknak megfelelőek

(azaz

a

tevékenységek

hasznosak lesznek Önnek és a közösségnek). Amikor a projekt
hatóköréről dönt, reális megközelítést alkalmazzon. Kerülje a túl
ambiciózus célok kitűzését, és vegye figyelembe a rendelkezésre
álló

erőforrásokat

végrehajtásához

(intézményi

kapcsolatok,

felhasználható

emberi

a

projekt

erőforrások,

társfinanszírozási kapacitás). A projekt kivitelezése során legyen
tekintettel saját adottságaira és kötöttségeire, és ne felejtse el
szem előtt tartani a finanszírozási program konkrét céljait és
prioritásait. Ugyanakkor kövesse a saját intézménye vagy
felügyelő szervezete céljait , azaz például egy helyi iskola céljait

a nemzeti oktatási minisztérium stratégiájával együtt.
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Projektötlet készítése

Kulcsfontosságú kérdések a sikerhez
Miért újra?
Határozza meg világosan, mit vár a projekttől. Ha egy nagyon versenyképes pályázatra szeretné

benyújtani a projektet, akkor nagyon ajánlatos egy kiemelkedő a projektet készíteni. Először is, a
projektet össze kell hangolni az Ön által megcélzott finanszírozási mechanizmusnak megfelelő
értékvilággal, küldetés- és jövőképpel. Keressen kulcsszavakat, a projekt időtartamán túli hosszú
távú célokat , valamint a finanszírozási rendszer vagy akár az Európai Unió visszatérően

hivatkozott

prioritásait . Másodszor, Önnek is szilárdan meg kell győződve lennie a projekt

hasznosságáról. Ha Ön és csapata, intézménye és partnerei hisznek a koncepcióban, és

elkötelezik magukat annak megvalósítása mellett, akkor a pályázat is tükrözni fogja az Ön erős
elkötelezettségét a finanszírozási mechanizmus prioritásainak és a projekt céljainak megvalósítása
mellett. Ezen kívül a projekt koherens (egységes szemléletű) kidolgozottsága és az alkotók
folyamatos támogatása meggyőzőbbé teszi a projektet a nyilvánosság számára, beleértve a
célcsoportokat is. Ezáltal a projekt nagyobb eséllyel vonzza a közvetlenebb résztvevőket,

befolyásolja a további közvetett résztvevőket, és összességében nagyobb hatást gyakorol az
érdekelt felekre.

Mikor?
Vegye számításba, hogy melyik időszakban kerül sor a
projekt

végrehajtására.

A

projekt

tevékenységeinek

megtervezésekor Önnek és partnereinek létre kell hozniuk az
idővonalat. A tevékenységeket a finanszírozási program által

előírt időintervallumban kell elvégezniük. Annak érdekében,
hogy elkerüljék a késéseket és a projektpartnerekkel való
koordináció hiányát, létre kell hozni egy közös naptárt / Gantt
diagramot. A stresszes határidők elkerülése érdekében állítson

be belső közti határidőket, amelyek esetleges túllépése esetén is
marad még szabad mozgástér. Elegendő időt kell biztosítani a
projekt végrehajtása előtti és utáni szakaszban is. P rojekt előtti
időszak: fordítson elegendő időt az előkészítő tevékenységekre:

a projekt benyújtásának jóváhagyásához szükséges időtartam, a
projekt finanszírozási ütemezésének kialakítása, transznacionális
kommunikáció során döntsenek a projektet megelőző közös
cselekvésekről. Projekt utáni időszak:
utáni

nyomon

terjesztési

követési

stratégia

folytonosságát,

tervezze meg a zárás

tevékenységeket,

és

valamint

a

partnerség
a

projekt

és

biztosítsa

a

fennmaradásának
eredményeinek

fenntarthatóságát, bármilyen jellegűek is.
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Creating a Project Idea

Kulcsfontosságú kérdések a sikerhez
Melyik cím?
Adjon jó címet a projektjének. A projektnek vonzania kell a

potenciális partnereket, meg kell győznie az értékelőt és vonzónak
kell lennie a nyilvánosság számára. A címnek illeszkednie kell a
finanszírozási
partnerek

programhoz,

számára,

és

reprezentatívnak

emlékezetes,

kell

tartalmas

lennie

módon

a
kell

tükröznie a projekt ötletét. A „fogós” , könnyen megjegyezhető
rövidítések (akronímák), amelyek a projekt ötletét, célkitűzéseit
vagy

célcsoportjait

finanszírozott

ábrázolják,

projektek

mindennaposak

között.

az

Ezenkívül,

EU

által

mivel

a

tevékenységeket népszerűsíteni kell az érdekelt döntéshozók és a
potenciális résztvevők felé, a projektnek összefüggő, egységes
narratívát kell felmutatnia,

a közönséghez igazodó vizuális

elemekkel, a tartalom nyelvezettel

és formátummal együtt.

Ugyanezt a koherens identitást kell fenntartani a teljes terjesztési

Kinek?

szakaszban is.

Határozza meg a célcsoportját, és nézze meg, milyen hatással
lenne rájuk a projekt. Mindig tartsa szem előtt, hogy kire szeretne

hatni a projekttel. Az egyértelmű célcsoport (ok) meghatározása
lehetővé teszi a projekt hatókörének, a pályázat formátumának, a
tevékenységek
meghatározását.

jellegének
Ideális

és

a

esetben

terjesztési
a

stratégiának

projekt

a

tervezésének

megkezdése előtt vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a
tervezett projekt kedvezményezettjeivel (háztól házig tartó

felmérés, nyilvános nyílt konzultációk és találkozók a helyi
véleményvezérekkel

/

közösségi

képviselőkkel).

Alternatív

megoldásként felhasználhatja a statisztikai adatokat
(országos népszámlálás, helyi archívum, meglévő közvéleménykutatások) a célcsoport igényeinek és elvárásainak hogy jobb
megértse érdekében. A projekt célcsoportja(i)ra hivatkozni kell
a projekt pályázati, megvalósítási és terjesztési szakaszában is.
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Projektötlet készítése

Kulcsfontosságú kérdések a sikerhez
Hogyan?

Gondolja ki a megvalósítás és a cél elérésének legjobb módjait .

Támogatást

azok

a

tevékenységek

kaphatnak,

amelyek

tiszteletben tartják a finanszírozási program célkitűzéseit és
prioritásait, vonzóak lehetnek az érdekelt felek és a nyilvánosság
számára, és a célcsoportra vannak szabva. A tevékenységeknek
figyelembe

kell

venniük

a

közösségi

szokásokat,

maximalizálniuk kell a meglévő eszközök (a rendelkezésre álló

helyi

személyzet

szervezésére

bevonását,

irányuló

egyéb

közös

kezdeményezéseket)

tevékenységek
és

a

leendő

erőforrások (kiegészítő finanszírozási eszközök) felhasználását,

ugyanakkor
(bürokratikus,

figyelembe

logisztikai,

kell

venniük

pénzügyi

).

a

A

korlátozásokat

tevékenységeknek

képesnek kell lenniük a közvetlen és közvetett résztvevők
elérésére. A tevékenységeknek befogadónak kell lenniük a

résztvevők felé, és átláthatóaknak kell lenniük az érdekelt felek, a
média és a nyilvánosságszámára. A tevékenységek dokumentálása
(videó, írásos jelentések, a résztvevők ajánlásai) fenntartható
eredményeket hozhatnak és elősegíthetik a projekt terjesztését.
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Legrelevánsabb finanszírozási mechanizmus meghatározása

3.2. Finanszírozási mechanizmus megtalálása
A rendelkezésre álló uniós finanszírozási
programok közötti eligazodás ijesztőnek
tűnő, de döntő fontosságú feladat.

1. Illessze a célokat a lehetséges finanszírozási
mechanizmusokhoz
2. Ismerje meg a vonatkozó lehetséges
mechanizmusokat
3. Válassza ki a legmegfelelőbb mechanizmust,
beleértve a szükséges időkeretet
4. Ellenőrizze, hogy a projektötlete életképes-e a
rendelkezésre álló mechanizmusokkal
5. Értse meg a finanszírozási mechanizmus
jellemzőit
6. Becsülje meg, hogy a potenciális projekt
tevékenységeknek elegendő finanszírozása lesz-e
ebből a mechanizmusból
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Döntéshozók bevonása és meggyőzése

3.3 Vonja be és győzze meg a döntéshozókat!

Az EU által finanszírozott projektekhez mindig szükség van a döntéshozókkal való
kapcsolattartásra.

Legyen szó helyi önkormányzatokról, nonprofit szervezetekről vagy szakértőkről, a projekt
megtervezése kollektív erőfeszítés. Győződjön meg róla, hogy tisztában van a projekt
koncepciójával, és következetesen és meggyőzően tudja bemutatni azt a külső feleknek.
Legyen nagyon konkrét a projekt megvalósításának körülményeivel kapcsolatban. Szólitsa
meg a releváns döntéshozókat a projekt tevékenységeinek, ütemezésének és költségvetésének

tömör és jól strukturált összefoglalásával. Tényekkel igazolja az időbefektetés (becsült projektidőtartam),

a

társfinanszírozás

(teljes

hozzájárulás,

támogatási

részösszegek

száma

és

ütemezése, ha aktuális) és a speciális segítség (külső szakértők, kivitelezők megbízása)
szükségességét.
Minél részletesebb, ugyanakkor könnyen érthető a projekt koncepciója, annál nagyobb az
esély arra, hogy rábírja a döntéshozókat, hogy támogassák . Formálisan biztosítsák

elkötelezettségüket (megállapodások, jogilag kötelező erejű dokumentumok aláírása), de
törekedjenek informális támogatásra és fenntartható együttműködésre
is.
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Projektjavaslat készítése

3.4 A tervtől a gyakorlatig
Az ebben a szakaszban ismertetett különféle tippek követése a projektjavaslat elkészítése
során segít a lehető legjobb javaslat elkészítésében, amelyet a finanszírozási kérelemre
terjeszthet elő.

A javaslat megírásának lépései

1.Legyen világos terve és hajtsa végre a
szükségeseket kutatást
2. Keresse meg partnereit, és mutassa be őket a
javaslatban
3. Írjon egy bevezetést, és mutassa be a
projektötletét és célját
4. Ossza fel javaslatát a megfelelő számú
szakaszokra
5. Írja le az egyes szakaszokban a projekt
ütemtervét
6. Írjon egy következtetést, hogy összefoglalja
javaslatát
7. Lektorálja a javaslatot
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Kezdjük: hogyan és hol kezdjem?

Miután kiválasztotta azt a témát, amelyre a projektet fel szeretné építeni, valamint megtalálta a
megfelelő finanszírozási mechanizmust a jelentkezéshez, el kell kezdenie dolgozni a javaslatán.
A projekt megírásának megtervezése az első lépés a javaslat kidolgozásában. Világos tervvel időt
takaríthat meg, és világos elképzelése lesz arról, hogy mit ír és mi a következő lépés. A
javaslatnak részletesen meg kell magyaráznia, hogy mit fog tenni a projektben.
A teljes javaslat során ügyeljen a következő feladatok teljesítésére:

Mutassa be minden ötletét
Mutassa meg elképzelését a projektről
Vázolja a projekt céljait
Sorolja fel a tervezett eredményeket és előnyöket
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Figyeljünk a részletekre: általános tippek
A javaslat megírása előtt győződjön meg arról, hogy á tfogó kutatásokat végzett a tervezett
területen . Ez nagyban segít Önnek, mivel minden szükséges információ kéznél lesz. Ha a

kutatási tevékenysége hiányos marad, akkor ez nyilvánvaló válik a javaslatában, és ez azt
eredményezheti, hogy a javaslatát elutasítják.
A javaslat írásakor fontos megjegyezni, hogy be kell mutatnia, hogy a projektötlete átgondolt
és érdemes támogatásra. A javaslatának vonzónak kell láttatnia a projektet. Ez úgy történik,

hogy a célt, az előnyöket és a terveket a kidolgozás során egyszerűen, de részletesen leírja.
Ezáltal felkelti az ajánlatát értékelő embereket érdeklődését az ötletei és projektje iránt, és így
növekszik az esély arra, hogy elnyerje a támogatást.
A kinézetnek is van jelentősége a projektjavaslatokban, ezért gondoskodnia kell arról, hogy
szép megjelenést és tervvázlatot hozzon létre a javaslathoz . Győződjön meg róla, hogy vonzó

a kiállítása, továbbá könnyen olvasható és érthető. Az ilyen apró részletek eredményezhetik azt
a különbözőséget, amivel igazolja professzionalizmusát és ezáltal a többi javaslat fölé helyezheti
saját anyagát. Projektjavaslatát különféle szakaszokra kell bontani, hogy a céljait és
tevékenységeit megfelelően megmagyarázza.
Győződjön meg róla, hogy tartalmazza:

Tartalomjegyzék
Bevezetés
Különböző szakaszok, amelyek leírják a projekt idővonalát
Számozás a teljes anyagra
Megalapozott következtetés
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Partner keresése során
Világos projektkoncepció birtokában folytathatja a projekt technikái kidolgozását. Ha a felhívás
projektpartnert igényel, kezdje el megvizsgálni, hogy mely szervezetek csatlakozhatnak, majd
válassza ki a megfelelőket, és a legjobbakat vegye be a projektbe. A partnerkeresés a
projektjavaslat összeállításának egyik legnagyobb kihívást jelentő része lehet, különösen azoknak
a szervezeteknek / magánszemélyeknek az esetében, akik újak az uniós pályázati rendszerekben.
Az első dolog, hogy ellenőrizze az alkalmassági feltételeket , és meghatározza a szükséges
partnerek típusát (állami hatóság, nem kormányzati szervezet, magánvállalkozás stb.), számát és
nemzetiségét. Ha a transznacionális hálózat részeként működik, érdeklődjön a meglévő
partnerektől, hogy érdekli-e őket/beillenek-e és/vagy próbálkozzon új kapcsolatok létrehozásával.
Igénybe vehet dedikált projektpartner keresőmotorokat/platformokat/csoportokat vagy személyes
kapcsolatokat is. Legyen mindig nyitott az új partnerek iránt, ismerje meg őket, igazolni kell a
kölcsönös megbízhatóságot és elszámoltathatóságot. A hálózatépítés kulcsfontosságú eszköz .
Hogy vonzza a partnereket a projektjéhez, készítsen egy egyszerű, de meggyőző prezentációt a
koncepcióról, amelyet kérésre el lehet küldeni. Mutassa készséget személyes vagy digitális
beszélgetések folytatásához a további részleteket illetően; mutasson elkötelezettséget a projekt
iránt. Néhány olyan tulajdonság, amelyre figyelni kell a partnereknél a partnerkeresés során:
Közös célok és célfeladatok
Kemény munkára való készség
Megbízhatóság

Ismertesse azokat az okokat, amelyek igazolják a partnerek megfelelőségét , írja le a partnerség
lehetséges kölcsönös előnyeit és hosszú távú pozitív következményeit (kibővített hálózat,
többszörösen elért közösségek/szervezetek). A projekt felhívásnak megfelelően töltse ki a partneri
információs űrlapokat, írják alá társulási megállapodásokat és kezdjék meg a szakmai bizalmon ,
nyitott kommunikáción és megosztott felelősségen alapuló együttműködést.
Javaslatában hozzon létre egy részt, amely bemutatja a projektben dolgozó partnereket és
szerepüket . Ez a projekt-értékelők tájékoztatását szolgálja. Emelje ki a partnerek képességeit és

hogy mivel járulhatnak hozzá ahhoz, hogy ez a projekt sikeres legyen. Minél változatosabbak a
tapasztalatok, annál jobb. Ez előrevetíti, hogy a projekt és a finanszírozás jó kezekben lesz, és
megvalósítása megfelelő lesz.

PAGE 58

Projektjavaslat készítése

Kezdjük hozzá: Bevezetés írása
A javaslat első szakaszának bevezetésnek kell lennie. Itt be kell mutatnia azt a témát, amellyel a
projektben foglalkozni fogunk. Ebben a részben feltétlenül meg kell említeni a projekt célját. Ezt
egyszerűen és világosan kell kifejteni, úgy hogy mindenki megértse és átlássa. Ha a téma ritkán
tárgyalt, feltétlenül emelje ki ezt a szempontot. Hangsúlyozza, hogy ezzel a projekttel egy ritkán
előforduló kutatási területtel fog foglalkozni. Ha a projekt nem képvisel új kutatási területeket,
akkor azt emelje ki, hogy ez a projekt mennyire innovatív az előzőkhöz képest, és mivel járul hozzá
az adott témakörhöz. Miután ezt kifejtette, folytassa a projektötlet bemutatásával, és mondja el,
hogy a javasolt projekt hogyan kívánja feldolgozni és megoldani ezt a problémát.

Tartalom: Miből áll a projekt?
Javaslatának ebben a részében m eg kell írnia, hogy mit fog végrehajtani a projektben. Más
szavakkal, be kell mutatnia a projekt idővonalát. Ennek bemutatásához hozzon létre szakaszokat a
javaslatában. Például, ha a projekt három eseményre vagy termékre oszlik, hozzon létre három
részt a javaslatában, hogy részletesen leírja az egyes eseményeket termékeket. Itt meg kell
magyaráznia az egyes tevékenységek célját, meg kell adnia a napi terveket, például a helyszínt, az
egyes tevékenységekhez szükséges időkiosztást és az összes szükséges részletet, hogy
elmagyarázza, mi fog történni.
A lezajló események leírásában feltétlenül jelölje meg:
A célcsoport
Körülbelüli időpontok
Helyszín
Napi terv

Ismertesse továbbá a lezajló tevékenységeket , például: probléma megoldások, workshopok, más
tevékenységek. Győződjön meg arról, hogy részletesen ír a szakaszokban arról, hogy mi történik.
Itt vázolja fel a p rojekt életciklusát az erőforrások, az eszközök, a projekt ütemezése stb.
szempontjából. Rámutat arra a tényre, hogy az ilyen tevékenységek megvalósításához a projekt
finanszírozásra van szükség. Ez legyen a javaslat leghosszabb szakasza, mivel részletesen
leírja, hogy mi fog történni, és miből áll a projekt.
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Következtetés: Hogyan zárhatjuk le a projekt javaslatot

A javaslat utolsó szakaszának a következtetést kell tartalmaznia. Itt
kell összefoglalni azt, hogy mit tartalmaz a projekt . Meg kell
ismét adni a címet és a projekt által megcélzott területet.
Végül

feltétlenül

hangsúlyozza,

hogy

ez

a

projekt

fontos

eredményeket hozna a tárgyalt területen. Ez az utolsó alkalom
arra, hogy meggyőzze az értékelőket arról, hogy a projekt értékes
és megérdemli a finanszírozást.

Majdnem kész! Korrektúra és a munka ellenőrzése

Végül egy másik lépés, amelyet nem szabad kihagyni a projekt
megírásakor, az, hogy ellenőrizze és ellenőrizze újra és újra a
munkáját. Győződjön meg arról, hogy nincsenek-e helyesírási

vagy nyelvtani hibák, mert ettől szakszerűtlennek tűnik a
munkája, ami visszatarthatja az értékelőket.
A lektorálás fárasztó lehet, de nagyon szükséges annak
biztosítása, hogy a javaslat a lehető legjobb változat legyen.
Igencsak jó ötlet, ha valaki más lektorálja a javaslatát, mivel
friss szemmel nézi az anyagot, és könnyebben azonosíthatja a
hibákat.
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3.5 Sikeres projekt készítése
A projekt hatékony koordinálása és a megítélt támogatási összeg kezelése

1. Hozzon létre projekt időbeosztást
2. Tartson kapcsolatot a partnerekkel
3. Határozza meg a feladatokat és határidőket
4. Készítsen költségvetést
5. Valósítsa meg a projektjét
6. Terjessze az eredményeket

PAGE 61

Díjazott projekt koordinálása és irányítása

Feladatok elosztása és az időbeosztás betartása

előkészületre is sort kell keríteni. A lépésenkénti tervezés, a tisztességes feladat-elosztás, a felelős
erőforrás-felhasználás és az időgazdálkodás elengedhetetlen. A releváns és megvalósítható
tevékenységek

megtervezéséhez

ossza

szét

a

projekt

koncepcióját

szakaszokra.

A

partnerségen belül hozza létre a csapatokat és jelöljék ki a felelős személyeket minden
feladathoz. Feltétlenül össze kell állítani egy ütemtervet a teljesítendő feladatokra. Ez világos

képet fog adni a projekt feladatmegosztásáról a partnerek között.
Nézze meg, milyen feladatokat kell először teljesítenie a projekt elindításához . Fontos lépés

egy megbeszélés tartása a partnerekkel, hogy meghozzák a szükséges döntéseket a projekt első
lépéseiről. Ennek során a partnerek megállapodhatnak bizonyos kisebb szerepek egymás közötti
átruházásában.

Például

a

partnerek

megállapíthatják

a

munkamegosztást

a

projekt

marketingjében. A partnerek egymás között döntenek arról, hogy kik lesznek felelősek a
közösségi média platformokért, weboldalakért, hírlevelekért és az ilyen projektekben szereplő
egyéb funkciókért.

Egy másik fontos döntés, amelyet a projekt korai szakaszában kell meghozni, a projekt
szükségleteinek prioritási sorrendje. A projekt különböző időszakaiban betartandó munka és

határidők eldöntése elősegíti a partnerek jobb munkáját és a pályán tartást. Legyen figyelemmel
a projekt sürgős szükségleteire. A helyes rangsorolás az erőforrások jobb felhasználását és

zökkenőmentesen zajló szervezeti folyamatokat eredményez.
Győződjön meg arról, hogy jó és rendszeres kapcsolatot alakít ki a partnerekke l; világos belső

szabályokkal, jelentési feladatokkal stb. rendelkezzenek. Az elvégzett feladatok nyomon követése
érdekében tartsanak fenn állandó és strukturált kommunikációt. Ez elősegíti a projekt időbeli
ütemterveinek

betartását.

A

feladatok

megkettőzésének

vagy

kihagyásainak

elkerülése

érdekében minden végrehajtott műveletről értesítést kell küldeni a partnereknek valamely
mindenki által ismert módon egy központi információs rendszerben (Gantt-diagram, megosztott
meghajtó, együttműködési platformok).
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Költségvetés és végrehajtás
TA projekt pénzügyi vonatkozásai összetett és kihívást jelentő szempontok lehetnek.
Világos,

megalapozott

költségvetés-tervezés

és

reális

pénzelosztás

révén

azonban

biztosítható a projekt megfelelő finanszírozása minden szakaszban. Miután megismerte a
finanszírozási rendszer / program által megkövetelt finanszírozási szabályokat, készítsen
részletes költségvetést. Tudnunk kell, hogy mi az a minimális projekt költségvetés, amire a
megvalósításhoz szükség van, másrészről ismerni kell azt a finanszírozási plafont, amelyet a
program támogatás megszab, és amit nem léphetünk túl.
A projekt minden szakaszának egymáshoz illeszkedő költségvetéssel kell rendelkeznie, még

akkor is, ha a hivatalos pályázat nem igényel ilyen konkrét költségvetési bontást. Partnerenként
kiszámított becsült értéket kell ismernünk például a transznacionális találkozók, szellemi
termékek, konkrét tevékenységek vonatkozásában, aminek révén minimalizálható a működési
kockázat, és megakadályozható a finanszírozási hiány, és fedezhetők a váratlan kiadások..
Miután már megtudtuk, hogy pontosan mekkora támogatásra számíthatunk, keresse meg a
feladatnak leginkább megfelelő és legköltséghatékonyabb megvalósítási eszközöket. Alakítsuk
ki az optimális megvalósítási stratégiát az összes partnerrel közösen, és győződjünk meg
arról, hogy mindenkivel konzultáltunk és egyetértettünk. A feladatok végrehajtását bízzuk az

egyes alkalmazottak adottságaira, tapasztalataira és elvárásainkra. A végrehajtási folyamat során
időszakos konzultációkat kell tartani. Minden javítást, akadályoztatást vagy beavatkozó
változtatást időben és átlátható módon kell rögzíteni a projekt szintjén.
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A projekt marketingje

Marketing kampány nélkül nagyon nehéz új projektet bevezetni a nyilvánosság elé, és bevonzani
a közönséget. Fontos, hogy olyan hallgatóság legyen, amely érdeklődik és ténylegesen részt
vesz a projektben. Így a projekt eredményeit megoszthatjuk a célcsoporttal és az értékelni is

fogja. A projekt legsikeresebb módon történő marketingje érdekében a következő lépéseket kell
megtenni:
1. Hozzon létre egy "projektképet" (imázst)
2. Használja ki a közösségi média előnyeit
3. Hozzon létre egy feladat naptárt
4. Hozzon létre egy projekt weboldalt
5. Hozzon létre posztereket
6. Hozzon létre egy egyszerű céltervet és költségvetést

Első lépésként biztosítsuk a hallgatóság számára a projekt vonzó megjelenítését . A projektet
bemutató logó elengedhetetlen. Ezek után adjunk világos háttér információt a projekt tartalmáról.
Soha ne legyünk abban a tévhitben, hogy az emberek már ismerik a projekt egyes aspektusait.
A projekt marketingjéhez használjuk ki a közösségi média előnyeit. Számos olyan közösségi
média platform létezik, mint a Facebook, az Instagram és a Twitter, amelyeket emberek milliói
használnak. A projekt közösségi médiafiókjainak létrehozása az információk terjesztése céljából
az egyik legegyszerűbb módszert jelenti a projektmunka bemutatására. Hozzunk létre egy
feladat-ütemezési naptárt , és kövessük azt, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a projekt

partnerei folyamatosan feltöltik-e a tartalmat, és kapcsolatba lépnek-e a követőkkel.
Az online marketing másik módszere a projektnek szentelt weboldal létrehozása , ahol blogokat,
bejegyzéseket és videókat adhatunk közre más médiumok között, hogy bevonjuk a nézőket.
Hozzunk létre posztereket - a legjobb platformok felhasználásával -, majd töltsük fel azokat a
közösségi médiára. Néhány olyan program, amelyekkel nagyszerű tartalmak hozhatók létre:
az Adobe Illustrator és a Canva.
Hozzunk létre egy egyszerű céltervet és költségkeretet, és hozzuk ki a legtöbbet a

hirdetésekből.
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A projekt terjesztése (disszeminálás)

Miután Ön és partnerei együtt dolgoztak a projekt tartalmának létrehozásában, terjesztenie
kell azt a célcsoportnak. A létrehozott információkat szét kell küldeni a célközönség felé. Ez
a rész kapcsolódik a projekt marketing oldalához, aminek során együttműködünk a projekt
követőivel/célcsoportjával.

Használjuk

fel

a

közösségi

média

platformjait,

hogy

népszerűsítsük a projektben elvégzett munka eredményeit, és tájékoztassuk őket minden
olyan eseményről, amelyet a projekt tartalmának bemutatása céljából tartunk.

Az ismeretterjesztés különféle formákban ölthet formát, például események, szemináriumok, írott
tartalom formájában. Mindenféle projekt termékre fennáll, hogy vonzania kell az embereket, hogy
kapcsolódjanak. A disszemináció (terjesztés) eszközeit meg kell határozni. Fel kell mérni a
célcsoportot annak érdekében, hogy kielégíthessük az igényeiket. Ha rendezvényt tartunk,
gondolni kell a meghívókra, a helyszínre, a dátumra, a költségvetésre és más tényezőkre.
Ha a projekttermék írott formában jelenik meg, akkor másképp kell kapcsolódnia a célcsoporthoz.
Készítsünk terveket, hogy a lehető legjobb módon érjük el a célcsoportjainkat. Meg kell vizsgálni
a különböző lehetőségeket, hogy megtaláljuk a legjobb és leghatékonyabb eszközöket a
közönség eléréséhez, és rávegyük őket arra, hogy vegyenek részt a kész projektben. Biztosítania
kell elegendő hozzáértő személyzetet a projekt tevékenységeinek végrehajtásához..
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Záró
megjegyzések

A múltbeli (belső és külső) projektek áttekintésével
ötletet kaphat arról, hogyan lehet sikeres projektjavaslatot
és finanszírozási pályázatot írni. Ezeken keresztül tanulhat
a korábbi alkalmazások sikereiből, valamint a hibákból.
A következő fejezetben néhány példa látható a korábbi
sikeres
lehetnek,

javaslatokból.
mivel

használhatók

fel

Ezek

példaként
projektek

nagyon
és

hasznosak

útmutatóként

megírásához

és

szerkezetének kialakításához.

Sok sikert kívánunk a projekttervezéshez, és minden jót a
projektfinanszírozási kérelem sikeréhez.
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4. Fejezet:
Sikeres projektek
legjobb gyakorlatainak katalógusa

4.1 Legjobb gyakorlat
4.2 Sikeres projekt és fejlesztése
4.3 Projektmenedzsment
4.4 Példák a jó gyakorlatokra
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4.1 Mi a legjobb gyakorlat?
A legjobb gyakorlat egy olyan eljárás, technika vagy módszer, amelyet egy adott területen
általában a legjobb eredménynek tekintenek . Annak érdekében, hogy az EU által

finanszírozott projektek területén a legjobb gyakorlati példaként tekintsenek egy projektre, mind
a projekt végrehajtásának, mind az eredményeinek sikeresnek kell bizonyulniuk.
SIKERES PROJEKT KIVITELEZÉS + SIKERES PROJEKT EREDMÉNYEK = LEGJOBB GYAKORLATOK

4.2 Mi a sikeres projekt?
Paul O. Gaddis
""A projekt egy szervezeti egység, aminek rendeltetése a
kitűzött célok elérése - általában egy fejlesztési termék
sikeres elkészítése időben, a költségvetés keretein belül
és az előre meghatározott teljesítményre vonatkozó
előírásoknak megfelelően."
4 feltétel, amelyeknek együttesen kell teljesülniük a
sikeres projekt megvalósításához:

kövesse a projekt ütemtervét
a projekt költségvetési korlátainak betartása
az összes projektcél teljesítése
hatékony csapat
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Kövesse a projekt ütemtervét

tervezés

A

a

projekt

szükséges
folyamata.

részletesnek

céljainak

lépések

A

projekt
és

eléréséhez

megállapításának

megvalósítási

alaposan

tervének

megfontoltnak

kell

lennie, ami magában foglalja az ellenőrzés és
felülvizsgálat

lépéseit

is

a

projekt

teljes

időtartamában, hogy ezáltal a projekt ütemterve
pontosan megvalósítható legyen.

A projekt költségvetési korlátainak betartása

A projektköltségvetés a projekt egészének egy
meghatározott időszak alatt történő teljesítéséhez
szükséges összes tervezett költséget jelenti. Arra

használják,

hogy

megbecsüljék,

mennyi

lesz

a

projektköltség a projekt minden egyes szakaszában.
A

költségvetésnek

teljesnek

kell

lennie,

és

tökéletesen összhangban kell lennie úgy a tervezett
tevékenységekkel, mind a projekt megvalósításához
szükséges anyagi erőforrásokkal, valamint a várható
eredményekkel. A projekt költségvetési korlátainak
betartása érdekében a költségeknek reálisaknak
(helyesen

becsülteknek),

szükségesnek

kell

lenniük

elegendőeknek
a

projekt

és
meg-

valósításához.

PAGE 69

Sikeres projekt és fejlesztése

Az összes projektcél teljesítése
A projekt célja tükrözi a projekt várható eredményeit, és képviseli a szükséges lépéseket a
projekt teljes megvalósításához. A csapattagok által egyértelműen meghatározott és elfogadott
célkitűzések a projekt iránti hosszabb távú pozitív elkötelezettség alapját képezik, és elősegítik a
sikeres megoldások kidolgozását. A SMART az objektumok helyes megfogalmazásához
elengedhetetlennek tartott tulajdonságok betűszava.
Specific (Konkrét): világosan kifejezett, nem hagy teret az értelmezéseknek
Measurable (Mérhető): mennyiségileg vagy minőségileg számszerűsíthető
Achievable (Elérhető): reális és elérhető a siker érdekében
Relevant (Releváns): a cél elérése hozzájárul a projekt hatásához
Time bound (Időhatár): tartalmazza azt a dátumot, ameddig várhatóan teljesíteni kell a

projektet

Hatékony csapat
Abból kiindulva, hogy a projektet a projektcsapat
tagjai hajtják végre, nyilvánvaló, hogy az emberi
oldal elengedhetetlen kulcsa a sikeres projekt
megvalósításának.

A hatékony csapat nemcsak az egyes emberek
tudását és készségeit foglalja magában, hanem a
kritikus

helyzetek

elkötelezettséget

kezelésének
és

a

képességét,

közreműködők

az

közötti

’kémiát’ is. Egy hatékony csapat motivált arra,
hogy

a

projekt

költségvetés

célkitűzéseit

keretein

belül

és

időben,
a

a

minőségi

elvárásoknak megfelelően teljesítse.
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4.3 Projektmenedzsment
Sikeres projektmenedzsment = sikeres projektmegvalósítás

A projektmenedzsment egy csapat munkájának vezetése a célok elérése és a sikerkritériumok
meghatározott időben történő teljesítése érdekében.

Projektmenedzsment szakaszok
Projektindítás

Minden projekt valemilyen ötleten alapul, és egy gyakorlati szükséglet vagy egy fontos probléma
megoldásának igénye indítja el. A projekt fő célja a projekt kedvezményezettjeinek helyzetében
bekövetkező pozitív változás.
Projekt tervezés

A tevékenységek időfüggő tervezésének célja a tevékenységek és azok optimális egymás utáni
kapcsolatának megteremtése, az egyes tevékenységek valós időtartamának megbecsülése,
valamint az a szükséges források azonosítása.
Projekt kivitelezés

A megvalósítás szakaszában meg kell állapítani, hogy a célok megvalósulnak-e, ha betartják a
tevékenységek ütemezését, és hogy az előirányzott erőforrásokat nem lépik-e túl. Az ellenőrzés
elsődlegesen az időgazdálkodással és a költségek kontrolljával foglalkozik.
A projekt lezárása

A projekt végén értékelni kell a projekt sikerességét. A projekt akkor tekinthető sikeresen
megvalósítottnak, ha időben, a biztosított erőforrásokkal és a kívánt teljesítményszint mellett
fejeződik be.
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4.4 Támogatott projektek sikertörténetei

Példa jó gyakorlatra - INTERREG projektek

DESTINO FRONTERA: InterregVA–ES/PT (POCTEP)

EU-támogatás: 1.515.440 €
Végrehajtási időszak: 2017 - folyamatban van
A Spanyolország és Portugália közötti határrégiókat az
elnéptelenedés és az egy főre eső GDP alacsony aránya
jellemzi a nemzeti (és az EU) arányához képest. Ezek a
régiók gazdagok kulturális és természeti örökségükben,
és

erős

potenciállal

célpontként.
tényezőként

Ennek
jön

rendelkeznek
keretében

számításba

idegenforgalmi

a

a

turizmus

erős

társadalmi-gazdasági

fejlődés és a foglalkoztatás javítása tekintetében ezekben
a

régiókban,

ugyanakkor

elősegíti

a

kulturális

és

természeti örökség fenntartható módon való kezeléséhez.
A DESTINO FRONTERA célja ezeknek a kihívásoknak a
kezelése

határokon

létrehozásával

átnyúló

Spanyolország

turisztikai
és

Portugália

termékek
közötti

határszakaszon. Az ötlet alapja az, hogy meghívja az
embereket a határ átlépésére, de ne csak egyszerűen
annak átlépésére, mivel ezek általában nagy történelmi,
kulturális és természeti gazdagsággal bíró területek.
Az Interreg program rámutatott, hogy az egyik területen
kialakított gyakorlatok exportálhatók a másikra, mivel „az
Európai Unió (EU) határterületei hasonló jellegűek”.
Résztvevő országok : Spanyolország, Portugália

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2706/destino-frontera/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/
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Példa jó gyakorlatra - URBACT projektek

Tropa Verde, rewarding recycling!: 2014-2020 URBACT III
(Tropa Verde, az újrahasznosítás jutalma!)

EU-támogatás: 453.038 €
Végrehajtási időszak: 2014 - 2020
A Tropa Verde egy multimédiás platform, amelyet Santiago
de Compostela (ES) hozott létre a környezettudatos
magatartás ösztönzése érdekében. Játékalapú internetes
platform

segítségével

az

állampolgárok

nyerhetnek

újrahasznosítási utalványokat, és kicserélhetik azokat a
városi tanács és a helyi kiskereskedők jutalmaira.
A Tropa Verde egy multimédiás platform, amelynek célja
az újrahasznosítás és a környezeti felelősség előmozdítása
a polgárok körében az alábbi eszközökkel:
a jó környezeti gyakorlatok jutalmazása
újrahasznosítási arány növelése
az állampolgárok környezettudatosságának
előmozdítása játékos alkalmazásokkal
jutalmazó technikák
Játékalapú internetes platformot használ, ahol a polgárok
újrahasznosítási pontjaikat cserélhetik be a városi tanács
és a helyi kiskereskedők jutalmaira.
Résztvevő országok:

Spanyolország,

Franciaország,

Lengyelország, Portugália, Görögország, Magyarország

https://urbact.eu/tropa-verde-rewarding-recycling
https://urbact.eu/good-practices/home
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Példa jó gyakorlatra EGT és Norvégia által nyújtott támogatások
Children Live Outside. Increased Wellbeing and Environmental Responsibility Via
Play and Learning in Nature: EEA and Norway Grants
A gyerekek kint élnek. Fokozott jólét és környezeti felelősség a játék és a természetbeni
tanulás révén: EEA és Norvég Támogatások

EU-támogatás: 68.919 €
Végrehajtási időszak: 2014 - 2016
A projekt tevékenységei a kutatási eredményeknek a
népszerűsítésére és oktatására összpontosulnak a szakmai
nyilvánosság körében. A TEREZA más szervezeteket és
speciális szakértőket is bevont a projektbe, és platformot
teremtett

a

szakmai

beszélgetésekhez.

Ennek

a

tevékenységnek az eredménye egy tanulmány, amely
népszerűsítette ezt a témát és összefoglalta a gyermekek
és a természet közötti kapcsolat fő előnyeit, valamint a
kortárs társadalomban meglevő főbb akadályokat és
buktatókat.
A projekt másik fontos része különféle tevékenységek
létrehozása volt a gyermekek szülei és nagyszülei számára,
amelyeket azután a gyakorlatban is kipróbálhattak a
természetben.
Az utolsó tevékenység az oktatási programok létrehozása
volt az iskolák számára. Ezen belül elkészítették és
tesztelték az általános iskola különböző évfolyamainak
éves oktatási terveit. Ezek a tervek azt bizonyítják, hogy
bármi megtanítható kint, a gyerekek bármilyen információt
és leckét megtanulhatnak a természetben.
Résztvevő országok: Csehország, Norvégia
https://www.eeagrants.cz/en/examples-of-good-practice/2019/children-live-outside-increased-wellbein-2913
https://eeagrants.org/archive/2009-2014/projects
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Példa jó gyakorlatra - LIFE projektek

SEWeb - Scotland's environmental web: LIFE (SEWeb - Skócia környezeti hálója: LIFE)

EU-támogatás: 2.351.950 €
Végrehajtási időszak: 2011 – 2015
A SEWeb projekt célja Skócia környezetének széles körű
áttekintése és bemutatása volt egy weboldalon keresztül,
amely

adatokat

és

információkat,

valamint

számos

szervezet szakértelmét egyesítette egyetlen központosított
„kapu mindahhoz, amit a skót környezetről tudni akarunk”.
A weboldal átfogó képet nyújt Skócia környezetéről,
lehetővé téve a felhasználók számára, hogy számos
Skóciában
adatokat

működő
érjenek

ügynökségtől

el,

azokat

származó

átfogó

megtekinthessenek

és

lekérdezhessenek.
A SEWeb projekt sikeres partnerségeket alakított ki számos
szervezettel

az

összes

kulcsfontosságú

ágazatban,

megvalósította a SEIS koncepciót és ismertette előnyeit,
javította

a

szakpolitika-fejlesztés

bevonta

a

nyilvánosságot

szolgáltatott
formátumban,

egy

megbeszélésekbe,

azáltal,

szélesebb

bevonva
a

hatékonyságát,

az

nyomon

hogy

körben

adatokat

hozzáférhető

állampolgárokat
követésbe

és

és

a

a
helyi

fellépésekbe, oktatási információs források közzétételével,
az

iskolák

jó

ötleteinek

és

tevékenységének

jutalmazásával.
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3990
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-best-projects
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Példa jó gyakorlatra - Erasmus + projektek

Empowering diversity, inclusion and equity in our school- different or alike together
we make a whole: Erasmus+ (A sokszínűség, a befogadás és az egyenlőség megteremtése
iskolánkban - akár másként, akár hasonlóan együtt alkotunk egy egészet: az Erasmus +

EU-támogatás: 11.310 €
Végrehajtási időszak: 2018 - 2019
Az Ivo Andric Általános Iskola Belgrádban, Rakovica
önkormányzatában

található.

1141

tanulója

van

44

osztályban, az 1. osztálytól a 8. osztályig. 2010-ben az
iskola

elfogadta

az

inkluzív

oktatás

koncepcióját.

Fogyatékossággal élő és tanulási nehézségekkel küzdő
gyermekekkel,

valamint

migráns

gyerekekkel

és

külföldiekkel dolgoznak együtt. A projekt célja az inkluzív
megközelítés kidolgozása volt.
Ez a projekt a szerbiai tanítási gyakorlat és az EU tanítási
gyakorlatának összehangolásához vezetett, amely fontos
előfeltétele annak, hogy Szerbia az EU családjának tagjává
váljon. Felhatalmazta az iskolát új tanítási módszertan
alkalmazására,

és

példaként

szolgálhat

más

szerbiai

iskolák jó gyakorlata számára is.
Résztvevő országok : Szerbia, Spanyolország, Málta

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-RS01-KA101-000228
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projects-compendium_en
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Az EU támogatások formájában finanszírozást biztosít a különböző területekre kiterjedő
alapok

és

programok

széles

skálájához.

Ezeket

a

támogatásokat

különféle

típusú

intézmények kapják meg az EU politikáihoz hozzájáruló konkrét projektek végrehajtására.

Az egyik fő szereplő a helyi és regionális közigazgatás, amely ezeket a támogatásokat
felhasználhatja polgárai életminőségének javítására a legfontosabb érdeklődésre számot tartó
területeken, mint például az oktatás, a kultúra, a társadalmi és gazdasági szektor, az egészségügy
vagy a sport. Az EU széles körű lehetőségeket kínál városaink és régióink számára, hogy a
polgárok magasabb szintű fejlettséget és jólétét érjék el.
Továbbá, az európai projektekben való részvétel számos előnnyel jár városaink és régióink
számára, úgymint:

Hozzáférés egy kiegészítő finanszírozási lehetőségekhez.
A város vagy régió nagyobb láthatósága a környezetében és a polgárai körében.
Kapcsolati hálózat létrehozása (jövőbeli projektek).
Az első projekt után több lehetőség adódik egy második, harmadik, negyedik ...
megszerzéséhez
Elősegíti az európai városok vagy régiók megismerését és elismertségét.
Új kapcsolatok kialakítása hasonló vagy kiegészítő jellegű entitásokkal, valamint
tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréje másokkal.

Ezért arra szeretnénk bátorítani Önöket, hogy aktívan vegyék igénybe az EU által
rendelkezésére bocsátott alapokat és programokat, és ebben az értelemben reméljük,
hogy ez az útmutató és a TICTAC projekt egésze hozzá fog járulni ahhoz, hogy ez az út
könnyebb és eredményesebb legyen.

The Czech Republic

Spain

Malta

Romania

Italy

Hungary

