
 
Az Erasmus+ program jövője: még több lehetőség,
nem csak fiataloknak
 
Nagyobb költségvetés, felnőttképzés, több lehetőség a fogyatékossággal élő
embereknek - összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat az új Erasmus+ programról.
 

Május 18-án a Parlament elfogadta a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Erasmus+ programot,
amelynek fő célja, hogy továbbra is munkához segítse a fiatalokat.
 
 
Az EP-képviselők a Tanáccsal folytatott tárgyalások során elérték, hogy további 1,7 milliárd
euróval megtoldják a program költségvetését, így az előző időszakhoz képest csaknem
duplájára nőtt az Erasmus+ finanszírozási kerete. Ennek köszönhetően az elkövetkező 7 évben
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210517IPR04109/uj-szelesebb-korben-igenybe-veheto-erasmus-programot-hagyott-jova-a-parlament
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20171201STO89305/fiatalkori-munkanelkuliseg-javul-a-helyzet-de-meg-van-mit-tenni-az-ep-szerint


mintegy 10 millió ember vehet majd részt külföldi csereprogramokban, beleértve a hallgatókat,
tanárokat és oktatókat minden ágazatban.
 

Az EP-képviselők javaslatára Szakmai Kiválósági Központokat hoznak létre. Ezek olyan
nemzetközi programok, amelyek minőségi szakmai tréningeket biztosítanak, ahol a fiatalok
hasznos szaktudáshoz juthatnak.
 
 
Prioritás volt az EP számára, hogy a program inkluzív legyen, és hozzáférhető a kevesebb
lehetőséggel rendelkező fiatalok számára. Őket különböző módokon kellene segíteni, például
nyelvtanfolyamokkal, adminisztratív segítségnyújtással vagy online tanulási lehetőségekkel.
 
 
Az EU célkitűzéseihez igazodva az Erasmus+ támogatja majd a digitális és zöld átmenetet,
illetve az élethosszig tartó tanulást a felnőtteknek kínált lehetőségeken keresztül.
 
 
 
Mi az Erasmus+ program? 
 
Az Erasmus+ az EU egy olyan programja, amely az oktatást, a képzéseket, a sportot és a
fiatalokat támogatja Európában. 1987-ben egy diákcsere-programként indult, 2014 óta pedig
tanároknak, gyakornokoknak és önkénteseknek is ajánlanak lehetőségeket, minden
korosztályban.
 
 
Az elmúlt 30 évben több mint 9 millióan vettek részt az Erasmus+ programban, csak 2019-ben
majdnem 940 ezrenjutottak a program által lehetőséghez. Jelenleg 33 országban (mind a 27
uniós tagállamban, Törökországban, Szerbiában, Észak-Macedóniában, Norvégiában, Izlandon
és Liechtensteinben) vannak különböző programok, de a program továbbra is nyitott újabb
partnerségek kialakítására.
 
 
Az Európai Bizottság felmérése szerint három Erasmus+ programos gyakornokból egynek
ajánlanak állást annál a vállalatnál, ahol a gyakornoki idejüket töltötték. A diploma megszerzése
utáni öt éven belül 23 százalékkal kisebb a munkanélküliségi ráta azoknál a fiataloknál, akik

28 milliárd euró
az Erasmus+ programra szánt költségvetés 2021–2027 között
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=en
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170612STO77246/the-european-parliament-celebrates-30-years-of-erasmus
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/30af2b54-3f4d-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/factsheets_hu


külföldön tanultak vagy gyakornokoskodtak.
 
 
 
Hogyan lehet jelentkezni? 
 
Az Erasmus + program keretében különböző lehetőségek állnak rendelkezésre a szervezetek
és a magánszemélyek számára. Attól függően, hogy a program mely részéhez kívánnak
pályázni, előfordulhat, hogy a felkészülés és a pályázati eljárás eltér egymástól. A jelentkezés
menetéről itt találnak részletes információt.
 

Új Erasmus+ költségvetés
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-
ERAS_ev

További információ
Erasmus+: Sorsfordító élmények, új távlatok az uniós oktatási, képzési, ifjúsági és
sportprogram révén (tájékoztató a Bizottság honlapján)
Az eljárás menete (angol)
Multimédia center
Erasmus 2021-2027 (angol)
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations_hu
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview_hu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/how-to-apply_hu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-ERAS_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-ERAS_ev
https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0191%28COD%29
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/erasmus_11104_pk
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690595/EPRS_ATA(2021)690595_EN.pdf

