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Magyarország 150 lélegeztetőgépet küldö� Csehországnak, miután a prágai kabinet 
csütörtökön segítséget kért az Európai Uniótól és a NATO-tagállamoktól. Nemcsak 
Andrej Babis cseh miniszterelnök köszönte meg a gyors felajánlást, hanem Ursula von 
der Leyen, az EB elnöke is: „Üdvözlöm a tagállamok közötti szolidaritást, mint ahogy 
ezt most Magyarország mutatja Csehország felé. A jelenlegi világjárvány alatt még 
nagyobb szükségünk van egymásra” – fogalmazo� magyar nyelvű Twi�er-üzeneté-
ben a német uniós vezető.

Csehország további 150 lélegeztetőgépet kap a rescEU közös európai egészségügyi 
készletből és az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül. A tagállami készlet-
ből 30, Ausztriától 15, Hollandiából pedig 105 eszközt szállítanak Prágába. 

Közben az Egészségügyi Világszervezet szakértői arra figyelmeztetnek, hogy Európá-
nak nagyon fel kell gyorsítania a járványügyi intézkedéseket, és akkor esetleg elkerül-
hetők a tavaszihoz hasonló teljes lezárások. Hé�ői online sajtótájékoztatóján Mike 
Ryan, a WHO veszélyhelyze� szakértője, azt mondta, Európa jelenleg messze le van 
maradva a vírus elleni harcban. Nyugat-Európában az egyik legrosszabb helyzetben 
lévő ország jelenleg Belgium, ahol robbanásszerűen nő az új koronavírusos esetek és 
a kórházban ápoltak száma is. Már olyan város is van, ahol a tünetmentes koronaví-
rus-fertőzö� orvosoknak és ápolóknak folytatniuk kell a munkát. 

Egy hét ala� megkétszereződö� az egy nap ala� regisztrált új esetek száma Franciaor-
szágban. Spanyolországban pedig a koronavírusos esetek összesíte� száma a hétvé-
gén átlépte az egymilliót, az igazolt új fertőzéseké a napi ötvenezret. A kormány újra 
beveze�e az egészségügyi veszélyhelyzetet, valamint az egész országra kiterjedő 
éjszakai kijárási �lalmat. 

Angela Merkel szerint Németország elveszíthe� a védekezés irányítását, veszélyes a 
helyzet és minden nap számít - ez derült ki a kancellár pártjának vezető poli�kusaival 
folytato� beszélgetéséről, amelynek részletei a sajtóban jelentek meg. Merkel sem 
tartja elégségesnek az eddigi intézkedéseket, és nagyon nehéz hónapokra számít. 

Forrás: euronews, Bild, MTI

300 LÉLEGEZTETŐGÉP CSEHORSZÁGNAK – 
WHO: LEMARADT A VÉDEKEZÉSSEL AZ EU

AZ ELSŐ SURE-KÖTVÉ-
NYEK

Az Európai Bizo�ság 
összesen 17 milliárd euró 
(6200 milliárd forint) 
értékben bocsáto�a ki 
múlt héten a koronaví-
rus-járványból adódó 
munkanélküliség kockáza-
tait mérséklő, ideiglenes 
támogatást nyújtó szociá-
lis kötvények (SURE) első 
sorozatát. 

A brüsszeli testület e két 
kötvénycsomaggal járul 
hozzá a munkahelyek 
megóvásához és a foglal-
koztatás szintjének fenn-
tartásához. 

A befolyt pénzösszegeket 
kölcsön formájában 
utalják majd a kedvezmé-
nyeze� tagországoknak, 
hogy abból finanszíroz-
hassák a válság mia� 
hirtelen és jelentősen 
megnő� állami kiadáso-
kat. Ilyen például a csök-
kente� munkaidő rend-
szere, az önálló vállalko-
zóknak biztosíto� támo-
gatások, illetve bizonyos, 
főként a munkahelyeket 
érintő egészségügyi 
rendelkezések. 

A SURE-program hozzájá-
rulhat bizonyos egészség-
ügyi, különösen olyan 
munkahelyi intézkedések 
finanszírozásához is, ame-
lyek biztosítják a normális 
gazdasági tevékenységhez 
való visszatérést.

/Folytatás a 2. oldal 
oldalsávján ->/
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/Folytatás az 1. oldal 
oldalsávjáról ->/

Az Európai Bizo�ság 
október elején jelen-
te�e be, hogy az összes 
uniós SURE-kötvényt, 
mintegy 100 milliárd 
euró értékben, szociális 
beruházási kötvény 
formájában bocsátja ki, 
és közölték azt is, hogy 
a befektetőket nagyon 
érdekli az uniós eszköz. 

Az értékpapírok 
túljegyzése több mint 
13-szoros volt. Jelen 
állás szerint a 
SURE-eszköz keretében 
17 tagállam részesül 
majd pénzügyi támoga-
tásban, Magyarország 
504 millió euró érték-
ben.

Az EU-tagállamainak 10 
év múlva kell a törlesz-
tést megkezdeni: az 
egyik, 10 milliárd euró 
értékű csomag visszafi-
zetése 2030 októberé-
ben, a másik, 7 milliárd 
euró értékű kötvény-
csomag visszafizetése 
pedig 2040-ben válik 
majd esedékessé.

Forrás: MTI

Magyarország a közú� fuvarozók számára hátrányos uniós rendelkezések meg-
semmisítését kezdeményezi az Európai Unió Bíróságánál. Ezért a magyar 
kormány keresetet nyújto� be hé�őn a Mobilitási csomag egyes irányelvi és 
rendele� előírásainak eltörlése érdekében, miután azok aránytalan pénzügyi és 
adminisztrációs terheket rónak az európai fuvarozó vállalkozásokra. 

„A kifogásolt követelmények némelyike sérti a diszkrimináció tilalmát, ellenté-
tes az uniós klímavédelmi célokkal vagy egyenesen végrehajthatatlan” - jelen-
te�e be az MTI-hez elju�ato� közleményében az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM). A tárca arra emlékeztet, hogy az Európai Parlament és az 
Európai Tanács idén júliusban Magyarország és más tagállamok határozo� 
ellenkezése dacára fogadta el a közú� szállításra vonatkozó új szabályokat. 

Bár az előírások deklarált célja a járművezetők érdekeinek védelme, szociális 
feltételeinek, munkakörülményeinek javítása, a magyar álláspont szerint azon-
ban az új rendelkezések rossz válaszokat adnak létező problémákra, és nemhogy 
nem oldják meg, hanem inkább súlyosbítják az érinte�ek helyzetét. 

Az ITM álláspontja szerint a jogszabályok ellentétesek a munkavállalás, az áruk 
és szolgáltatások mozgásának alapvető szabadságát biztosító jogokkal, továbbá 
az egységes uniós piac és a nemze� piacok működését korlátozó, protekcionista 
intézkedéseket tartalmaznak. A rejte� szándékokkal szemben nem a nyugat-eu-
rópai fuvarozók érdekeit érvényesí�k, hanem a semmilyen uniós előírás betar-
tására nem kötelezhető, Unión kívüli vállalkozásoknak kedveznek. 

A harmadik országbeli cégek térnyerése nemcsak gazdasági károkat okoz a 
tagállamoknak, hanem az európai polgárok közlekedésbiztonsági helyzetét is 
ronthatja. A fuvarozók bürokra�kus terheinek és költségeinek növelése uniós és 
nemze� szinten is megnehezí� a gazdaság újraindítását a vírusválságban - 
fűzték hozzá.

/Folytatás a 3. oldalon ->/

A FUVAROZÓK VÉDELMÉBEN – MAGYAR KERESET AZ EU BÍRÓSÁGÁN
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EURÓPAI MINIMÁL-
BÉR-IRÁNYELV

„Az Európai Bizottság az 
európai minimálbérekre 
vonatkozó uniós irány-
elv-javaslatot terjesztett 
elő az Európai Unión belüli 
munkavállalók tisztessé-
ges megélhetésének 
biztosítására” – jelente�e 
be szerdán Ursula von der 
Leyen. 

A testület elnöke azt 
mondta, a koronaví-
rus-járvány utáni fellendü-
lés, valamint az erős 
gazdaság megteremtésé-
ben alapvető szerepet 
játszik a minimálbér, mert 
társadalmi hatása pozi�v, 
csökken� a bérek közö� 
egyenlőtlenségeket és a 
nemek közö� bérszaka-
dékot, segít fenntartani a 
belföldi keresletet, és 
munkavállalásra ösztönöz. 

A javaslat a minimálbérek 
keretére vonatkozik, a 
nemze� hagyományok, a 
nemze� hatáskörök �szte-
letben tartásával. De nem 
kötelezi a tagállamokat 
minimálbér bevezetésére, 
és nem határoz meg 
egységes alapfizetési 
szintet sem. 

Nicolas Schmit foglalkoz-
tatásért és a szociális jogo-
kért felelős uniós biztos 
szerint ez azért is lehetet-
len, mert a tagországok 
gazdasági teljesítménye 
különbözik.

Forrás: MTI

„A magyar kormány számára kiemelten fontos a fuvarozói szektor megvédése, 
mivel az ágazat több mint 6 százalékkal járul hozzá a magyar bruttó nemzeti össz-
termékhez. A nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatásokat nyújtó hazai közúti 
áruszállítók 95 százaléka kis- és középvállalkozás, őket aránytalanul nagy mérték-
ben érinthetik a 2022 februárjától alkalmazandó intézkedések. Az előírások rontják 
az európai versenyképességet, veszélyeztetik a munkahelyeket, és a fuvarozói szol-
gáltatások árának megemelkedését okozzák, aminek egyértelműen a fogyasztók a 
vesztesei”- fogalmazo� Mosóczi László, az ITM közlekedéspoli�káért felelős állam-
�tkára. 

Az egyik kifogásolt új szabály szerint a fuvarozó vállalkozás nemzetközi fuvarozásra 
használt járműveinek az elindulást követő nyolc héten belül vissza kell térniük az 
ado� tagállam valamelyik opera�v központjába. Az üresen közlekedő kamionok 
feleslegesen növelik a szén-dioxid-kibocsátást a közú� szállítási ágazatban. A 
jármű kötelező visszatérése gyakorla�lag kizárja az egységes piacról a szigeteken 
fekvő országok fuvarozóit, nagymértékben korlátozza több, nem közpon� elhe-
lyezkedésű tagállam vállalkozóinak hozzáférését is. Az üresjáratok indokolatlanul 
fokozzák az európai úthálózat károsodását és a közlekedésbiztonsági kockázatokat.

Varga Judit igazságügyi miniszter szerint a protekcionista intézkedések aláássák az 
EU alapját képező belső piacot, és így beláthatatlan következményekhez vezetnek: 
„Ahogyan 2018-ban a kiküldetési irányelv esetében tettük, most is határozottan 
fellépünk a nyugat-európai tagállamoknak indokolatlan versenyelőnyt biztosító 
uniós szabályozással szemben. Azt kérjük, hogy az uniós szerződésekben foglalt 
alapelvekbe ütköző, nyilvánvalóan diszkriminatív, a szolgáltatásnyújtás szabadsá-
gával ellentétes jogszabályokat az Európai Unió Bírósága semmisítse meg."

A szabályozást Magyarország melle� további nyolc tagállam - Bulgária, Ciprus, 
Észtország, Lengyelország, Le�ország, Litvánia, Málta és Románia - is következete-
sen ellenzi. A magyar eljárás, korábbi tapasztalatok szerint, várhatóan egy-másfél 
évig tarthat. 

Forrás: MTI

/Folytatás a 2. oldalról ->/

A magyar kereset három kapcsolódó irányelv és 
rendelet összesen öt pontjának megsemmisítését 
kezdeményezi. Kivonná a nemzetközi közú� fuvaro-
zási tevékenységet végző járművezetőket a kikülde-
tési irányelv alól, valamint végrehajthatatlannak 
tartja, hogy a fuvarozóknak meg�ltsák a kabinban 
alvást. Az indoklás szerint nincs elég biztonságos 
pihenőhely az autópályákon. Az intelligens mene�ró 
készülékek bevezetésére korábban megszabo� 
2034-es határidő �zéves megkur�tása pedig a 
jogbiztonság alapelvét sér�, ledolgozhatatlan 
versenyhátrányt okoz az uniós vállalkozások számá-
ra - részletezte az ITM.
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/Folytatás a főoldalról ->/

Az EP a határozatban megerősí-
te�e, hogy csak azok a gazdák 
részesülhetnek közvetlen 
kifizetésben, akik teljesí�k az 
éghajlat- és környezetbarát 
feltételeket. A képviselők 
ragaszkodtak ahhoz, hogy a 
tagállamok uniós támogatásaik 
legalább 30 százalékából 
segítsék a gazdálkodókat 
megbirkózni az éghajlatválto-
zással, a természe� erőforrások 
fenntartható kezelésében és a 
biológiai sokféleség megőrzé-
sében. A vidékfejlesztési 
forrásoknak pedig legalább 35 
százalékát különböző környe-
zetvédelmi, illetve az éghajlat-
változás ellen ható beavatkozá-
sokra fordítanák. Az EP ezen 
kívül kevesebb pénzt ju�atna a 
nagyüzemeknek, azonban több 
támogatást szeretne a kisvállal-
kozásoknak és a fiatal gazdálko-
dóknak. 

Az Európai Zöldek viszont még 
több forrást szere�ek volna 
biztosítani az biogazdálkodá-
soknak, illetve a klímasemle-
gességet célul kitűző Zöld 
Megállapodáshoz kötö�e volna 
a KAP-ot. Az EP azonban 
leszavazta mindkét javaslatot, 
ahogy a képviselők elutasítot-
ták az összes olyan módosító 
indítványt is, amely kizárólag a 
hústartalmú termékek 
esetében engedélyezték volna 
a húsra vonatkozó elnevezése-
ket. A növényalapú termékek 
elnevezésében nincs változás. 
Szigorítani kívánják azonban a 
szankciókat azokkal szemben, 
akik több alkalommal is 
megsér�k az uniós szabályokat, 
például a környezetvédelem 
vagy az állatjólét területén.

A végleges program engedélye-
zéséhez az EP-nek és a tagálla-
moknak a tervezet megszava-
zása után még egyeztetniük kell 
az EB-vel.

Forrás: BruxInfo, MTI

Jelentős előrelépés történt a közös agrárpoli�ka (KAP) reformjáról a múlt héten. Szerdán a 
Mezőgazdasági és Halásza� Tanács több mint két napos tárgyalásán, Luxembourgban, az 
érinte� tagállami tárcavezetők megállapodtak az új Közös Agrárpoli�káról. Nagy István minisz-
ter szerint a megállapodás alapvetően fogja meghatározni a magyar mezőgazdaság támogatá-
si rendszerének és termelési feltételeinek jövőjét a 2023-2027 közö� időszakban. Az agrármi-
niszter hangsúlyozta azt is, hogy a közvetlen támogatási rendszer, a mezőgazdasági és élelmi-
szeripari beruházások támogatása, a termeléshez kapcsolódó környezetvédelmi feltételek, a 
fiatal gazdák vagy a kisgazdaságok támogatása együ�esen biztosítja majd a magyar mezőgaz-
daság versenyképes fejlődését. Külön kiemelte: jó hír az álla�enyésztőknek és a kertészeknek 
egyaránt, hogy a termeléshez kötö� és az átmene� nemze� támogatások is megmaradnak.

„Az új megállapodás támogatásrendszere biztosítja környezetünk, teremtett világunk megőr-
zését és a gazdáink versenyképes termelését”- fogalmazo� Nagy István. A KAP jobban kíméli 
majd a környezetet, „zöldebb” lesz. A tervezéskor a gazdáknak nagyobb figyelmet kell fordíta-
niuk a természetet kímélő eljárásokra, a poli�ka először rögzít kötelező százalékos arányt az 
agrárpoli�ka első pillérén belül a bio- vagy ökogazdálkodás támogatására. Ezen kívül – a rugal-
mas végrehajtása révén – sokkal jobban figyelembe veszi majd az egyes országok eltérő ado�-
ságait, és folytatja a források átcsoportosítását a nagyüzemektől a családi vállalkozásokhoz és a 
fiatal gazdákhoz is. 

A kifizetések rendje ugyanakkor nem változik majd: a gazdáknak továbbra is május 31-ig kell 
majd beterjeszteniük az egységes kifizetési kérelmet, a támogatáshoz október folyamán 
juthatnak hozzá. Tudósításában a BruxInfo megjegyzi, a mostani egy újabb fontos állomás a 
közös agrárpoli�ka 1992 óta folyó reformjában, amely a fenntarthatóság felé próbálja elmozdí-
tani a régebben az EU „szent tehenének” is neveze� közös agrárpoli�kát. A tagállamok minisz-
terei után az Európai Parlament is elfogadta álláspontját és tárgyalási mandátumát a KAP-re-
formjáról. 

„Csak a rugalmas, fenntartható és válságbiztos agrárpolitika garantálhatja, hogy a gazdálko-
dók továbbra is biztosítani tudják a biztonságos élelmiszerellátást az Európai Unió egészében” 
- szögezték le az EP-képviselők. A 2022 utáni, hét évre szóló közös agrárpoli�ka reformjáról 
elfogado� álláspontot a brüsszeli plenáris ülésen 425 szavaza�al, 212 ellenében és 51 tartóz-
kodás melle� fogadták el.

A testület azt szeretné, hogy az egyes kormányok készítsenek agrárpoli�kai stratégiai tervet. A 
2015-ös éghajlat-poli�kai fellépésről szóló párizsi megállapodással összhangban fel kellene 
vázolniuk, milyen módon szeretnék a gyakorlatban is végrehajtani a célkitűzéseket. A terveket 
az Európai Bizo�ság hagyná jóvá. 

/Folytatás az oldalsávon - >/

ZÖLDEBB KAP-REFORM



MI JELENTETTE A 
LEGNAGYOBB KIHÍVÁST 
A MEGVALÓSÍTÁS 
SORÁN? 

„A projekt legnagyobb 
kihívása a „kihelyezett” 
források mentén meg-
valósuló ESZÁ-s projek-
tek kivitelezése, hiszen 
ezek elsősorban közös-
ségépítő rendezvények, 
amelyek teljesítése elé a 
jelenlegi járványügyi 
helyzet komoly akadá-
lyokat gördít. Emellett a 
legtöbb civil szervezet 
nem rendelkezik tapasz-
talattal az EU-s források 
lehívásában, így az ő 
esetükben elengedhe-
tetlen a helyi munka-
szervezet, és velük 
karöltve a mi segítsé-
günk.” – Varga Imre, 
SZPI tanácsadó
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Mosonmagyaróvár hazánk szlovák és osztrák határaihoz közel elterülő város, 
1939-ben jö� létre Moson és Magyaróvár települések egyesülése révén. A 
Győr-Moson-Sopron megyei, majd’ 35 ezer lakosú város mára már az ország 
fontos határmen� kulturális központjává vált. Idegenforgalmi, közlekedési, ipari 
és kereskedelmi szempontból is rendkívüli szerepe van, emelle� egyeteme fontos 
felsőoktatási és tudományos bázis.  

A Mosonmagyaróvári Helyi Közösség 2017-ben vágo� bele egy közösségfejlesztési 
stratégia kidolgozásába, a TOP-7.1.1-16 kódszámú felhívás keretein belül. A 
tervek megvalósításától a mosonmagyaróvári lakosság kisközösségeinek megerő-
södését, kapacitásainak bővülését, valamint a köztük lévő interakciók, közös fellé-
pések intenzitásának növekedését, ezáltal pedig egy megerősödö� helyi iden�tás 
kialakulását várták. 

A Flesch Károly Közművelődési, Könyvtári, Kulturális és Városmarke�ng Közhasz-
nú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság korábban is meghatározó szerepet 
töltö� be a város közösségépítő, és kulturális életében, amely megfelelő alap 
arra, hogy ez a szervezet fogja össze, és segítse a helyi civil szervezetek projektje-
it.

A stratégia három specifikus céljához összesen 5 intézkedést kapcsolt, amelyek 
részben a közösségi terek kialakítását, felújítását, funkcióbővítését, részben ezek-
nek a tereknek közösségi programokkal történő megtöltését, valamint a városi 
örökség feldolgozását, illetve a civil szervezetek kapacitásépítését tűzte ki fő célul:

1. Forum Civita�s – A városi közösségépítés helyszíneinek fejlesztése 
• Cél: A városi közösség integrációjának erősítése a közösségi terek 
fejlesztésén keresztül. 
• Teljes keret: 226 666 667 Ft (ERFA)

/Folytatás a 6. oldalon ->/

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS MOSONMAGYARÓVÁRON
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/Folytatás az 5. oldalról ->/

2. Közösségi cyber-terek – A kulturális múlt, jelen és jövő elérhetővé tétele 
• Cél: A közösségteremtő és kulturális rendezvények látogato�ságának 
növelése a megfelelő információs rendszerek fejlesztésén keresztül.
• Teljes keret: 9 958 333 Ft (ESZA) 

3. VirágzÓvár: közösségépítő kezdeményezések megvalósítása 
• Cél: Virágzó városi közösségek kialakítása a közösségi kezdeményezések 
támogatásán, a közösségi alkalmak és a kapacitások bővítésén keresztül 
• Teljes keret: 58 958 333 Ft (ESZA)

4. Szedd Magad! – a helyi civil közösségek kapacitásfejlesztése az alulról szerveződő 
közösségi együ�működések erősítése érdekében 

• Cél: Virágzó városi közösségek kialakítása a közösségi kezdeményezések 
támogatásán, a közösségi alkalmak és a kapacitások bővítésén keresztül 
• Teljes keret: 14 958 333 Ft (ESZA)

     
5. JátszÓvár: a közösségi alkalmak számának növelése 

• Cél: Virágzó városi közösségek kialakítása a közösségi kezdeményezések 
támogatásán, a közösségi alkalmak és a kapacitások bővítésén keresztül 
• Teljes keret: 49 458 333 Ft (ESZA)

Mosonmagyaróvár polgármesterével dr. Árvay Istvánnal beszélge�ünk a nagy kalibe-
rű projektről és a Széchenyi Programirodával való tapasztalatairól:

SZPI: Milyen volt az együttműködés a Széchenyi Programirodával?

ÁI: „A Programiroda tanácsadóival való együttműködés már több éve tartó kapcso-
lat. Több projektünkben is végig segítettek bennünket szakmai tanácsaikkal, a problé-
mák elakadásának megoldásával. Nagy előny számunkra, hogy a mosonmagyaróvári 
Helyi Akciócsoport (HACS) munkaszervezete a mosonmagyaróvári Flesch Központban 
működik, ahol maga a Széchenyi Programiroda mosonmagyaróvári irodája is találha-
tó. Ennek köszönhetően a munkaszervezettel való közös munka, a folyamatos kapcso-
lattartás adott, és nagyon jól működő. A tanácsadók szakmai tudása és a projektmeg-
valósításban szerzett tapasztalata nagy segítségünkre volt és van a mai napig.”

/Folytatás a 7. oldalon ->/

ERFA – Európai Regionális 
Fejlesztési Alap

További információ: 
www.bit.ly/2TySfU2 

ESZA – Európai Szociális 
Alap

További információ: 
www.bit.ly/3e9zkZc
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/Folytatás a 6. oldalról ->/

SZPI: Melyik az a része a projekt megvalósításának, amiben az SZPI tanács-
adója kifejezetten sokat tud, tudott segíteni?

ÁI: „A Széchenyi Programiroda tanácsadói jelen vannak a Helyi Akciócsoport 
által kiírt felhívásoknak való megfelelés elősegítésében, elsősorban a civil 
szférában. Óriási segítség mind a munkaszervezet, mind a Helyi Közösségi 
Fejlesztési Stratégiában (HKFS) meghatározott célok elérésében a tanácsdók 
szakmai támogatása. Segítségnyújtásuk már a helyi felhívás szerinti első 
körös beadásban is jelen volt a pályázók számára, majd ezt követte az 
EPTK-ra való feltöltés támogatása a mosonmagyaróvári civil szervezeteknél. 
Több közös fórumon is szakmai előadással segítették a szabályszerű elszámo-
lás és beszámoló minél hatékonyabb benyújtását a kedvezményezettek 
számára.”

SZPI: Mik azok a pozitívumok, amelyek a projekt megvalósulásából szár-
maznak? Milyen visszajelzéseket kaptak?

ÁI: „A projekt lehetőséget biztosít Mosonmagyaróvár helyi közösségi életé-
nek fellendítésére, a közösségtudat megerősítésére. Az ERFA-típusú beruhá-
zások olyan, eddig nem megvalósult közösségi terek kialakítását segítik elő, 
amely újszerű, innovatív közösségi életet mozdít elő a településen. Az 
ESZA-típusú támogatások pedig elősegítik az alulról jövő közösségi kezdemé-
nyezések kiszélesítését, új közösségi rendezvények, programok megvalósulá-
sát. Összesen 5 db pályázati felhívást írtunk ki, amelyre 39 db pályázat érke-
zett, ebből 37 db helyi támogatással, és közülük pedig 28 rendelkezik támo-
gatási szerződéssel.”

SZPI: Milyen hatással volt a projekt megvalósítására a koronavírus-jár-
vány?

/Folytatás a 8. oldalon ->/

AZ ILYENFAJTA PÁLYÁZATOK 
SORÁN MIRE ÉRDEMES 
LEGINKÁBB FIGYELNI?

„A projekt megvalósítása 
egyedi, hisz a projekt 
lehetőséget biztosított két, 
további pályázat kiírására, és 
a további kiírt pályázatok 
adják ezen projekt végső 
indikátorait, mutatóit. A 
lépcsős döntési 
mechanizmusa kapcsán 
fontos a helyi 
beágyazódottság kérdése, a 
helyi munkaszervezet, az 
Irányító Hatóság és a 
közreműködő szervezet 
közötti egységes, jó 
k o m m u n i k á c i ó , 
információáramlás, amely 
elősegíti a „kisprojektek” 
egységes megvalósításának 
megfelelő alátámasztását, 
dokumentációk elkészítését. 
A civil szervezetek számára 
az egyes költségek piaci 
árigazolása szokott még 
problémát okozni.” – Varga 
Imre, SZPI tanácsadó

A MOSONMAGYARÓVÁRI HELYI AKCIÓCSOPORT KÖZGYŰLÉSE 
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MI TETTE EGYEDIVÉ EZT 
A PROJEKTET? MI 
TETTE LEHETŐVÉ, 
HOGY TÁMOGATÁST 
NYERJEN?

„A projekt egyedisége 
maga az eljárásrend, a 
Helyi Akciócsoport meg-
jelenése. Korábban a 
vidékfejlesztésben volt 
tapasztalható az ilyen 
fajta alulról jövő, közös-
ségvezérelt kezdemé-
nyezések támogatása, 
amely most megjelent 
ezen kiírásokkal kapcso-
latban a Területi Opera-
tív Programban is. A 
felhívásokat a Helyi 
Akciócsoport dolgozta 
ki a pályázathoz 
beadott és elfogadott 
Helyi Fejlesztési Straté-
gia mentén, amely 
kidolgozásának alapját 
is a helyi közösségvezé-
relt kezdeményezések 
adták.” – Varga Imre, 
tanácsadó

/Folytatás a 7. oldalról ->/

ÁI: „Sajnos a járvány elsősorban az ESZA-típusú projektek megvalósításában 
jelentett komoly problémát, hiszen a programok, rendezvények megvalósu-
lását folyamatosan a hatályos rendelkezésekhez kell igazítani, amely komoly 
akadályokat és minőségi változást eredményez a programok megvalósításá-
ban. A cél nem változott, a célok elérésének módjában azonban változásokat 
kell, kellett alkalmazni (pl. online megrendezés). Ezen kívül alapvető problé-
ma, hogy az eredeti támogatási szerződés szerint ezen projekteknek 2020. 
november 30-ig le kell zárulniuk. A projektek jó részét már el kellett kezdeni 
annak érdekében, hogy a vállalt indikátort teljesíteni tudják, ezek azonban a 
civil szervezeteknek komoly költséget jelentettek, amelyeket személyi, önkor-
mányzati és egyéb kölcsönökből tudtak finanszírozni. Ez a megoldás a civil 
szervezetek számára nagyon kockázatos, és veszélyeztetheti a projektek aka-
dálytalan megvalósulását a likviditási problémák miatt. A kisprojektek adják 
az átfogó nagy projektünk indikátorait is, amelyek pedig beszámítódnak a 
TOP OP indikátorokban. Tehát a kisprojektek veszélyeztetése kihat a „maga-
sabb” rendű projektek indikátorvállalásaira is.”

SZPI: Sikerül lezárni a projektet így, hogy elkezdődött a második hullám?

ÁI: „A projekt záródátumának módosítása jelenleg is tart. 2021. június 30-ig 
szeretnénk kitolni a végdátumot, amely megfelel a felhívásban meghatáro-
zott megvalósítási időszaknak. Hogy a HKFS-ben meghatározott vállalt indi-
kátorokat teljesíteni tudjuk-e? Úgy gondoljuk minden eszközt és lehetőséget 
kiaknázunk, és a helyi felhívások kedvezményezettjeinek aktivitása lehetővé 
fogja tenni a projekt sikeres zárást.”

Az SZPI ebben a rendhagyó helyzetben is rendszeres kapcsolatban áll a ked-
vezményeze�el, ahogy korábban is telefonon, elektronikusan, illetve szemé-
lyesen is mindig készen állunk tanácsainkkal segíteni a projektek végrehajtá-
sát. 
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Európa célja a tudásalapú társadalom megteremtése, amely kiemelt hangsúlyt fektet 
az oktatás, a képzés, a készségfejlesztés, a krea�vitás elősegítésére. Ezek azok a terü-
letek, amelyek a sikeres munkavégzésben, és a munkahelyteremtésben, a versenyké-
pességben is jelentős szerepet töltenek be. Emelle� a 21. században a tanulásnak és 
a tanításnak új formái jelentek meg, ehhez az oktatási rendszereknek is alkalmazkod-
niuk kell. Ezen területek fejlesztését célozza az Erasmus+ program, amely 2014 és 
2020 közö� 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, i�úsági szakma és 
sport megerősítésére. Magyarországon a program megvalósítását a Tempus Közala-
pítvány koordinálja.

A program több célkitűzés elérésén keresztül erősí� az i�úság részvételét a legkülön-
bözőbb képzési formákban, valamint támogatja a képzések minőségi fejlesztését: 

• A kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekinte�el a munkaerőpiac 
és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi 
célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közö� együ�mű-
ködés segítségével.

• Az oktatási-képzési intézmények esetében a minőségi fejlesztés, az innováció és a 
nemzetközi működés erősítése, elsősorban nemzetközi együ�működések segítségé-
vel, az oktatás-képzés világán kívüli szereplők bevonásával.

• A szakpoli�kai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támo-
gatása, elsősorban szakpoli�kai együ�működésekkel, az Unió átláthatóságot és 
elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorla-
tok megosztásával.

• A nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális 
érzékenység támogatása.

/Folytatás a 10. oldalon ->/

ERASMUS+ PROGRAM
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/Folytatás a 9. oldalról ->/

Az Erasmus+ támogatja az oktatást, a kutatást, a hálózatépítést és az uniós témákkal 
kapcsolatos poli�kai vitát is.

Az Erasmus+ program a sport támogatásának különálló fejezetet szentel, amelynek 
célja a helyi spor�al kapcsolatos európai partnerségek támogatása. Egyebek melle� 
segí� a sportéletet fenyegető veszélyek, mint a dopping, az erőszak, valamint bármi-
lyen természetű intolerancia vagy diszkrimináció elleni küzdelmet. Kiemelt cél a spor-
tolók ke�ős karrierjének támogatása, valamint a sport terültén zajló önkéntes tevé-
kenységek előmozdítása a társadalmi befogadás, az esélyegyenlőség és az egészség-
növelő fizikai ak�vitás fontosságának tudatosítása, a sportban való fokozo�abb rész-
vétel ösztönzése.

Az Erasmus+ támogatja az Eurydice Hálózatot, amely összehasonlító elemzést kínál a 
nemze� rendszerekről és poli�kákról a koragyermekkortól a felnő�oktatásig terjedő 
fejlesztések területén.

A program felhívásaira intézmények, szervezetek nyújthatnak be pályázatot, amelyen 
keresztül egyéni részvételek (is) megvalósulhatnak. 

Az Erasmus+ program három fő területen támogat tevékenységeket: mobilitás, 
együ�működések, és szakpoli�kai reformfolyamat. A mobilitás terén pedagógusok, 
oktatók, szakértők, i�úsági szakemberek, felsőoktatásban, szakképzésben tanuló 
diákok mobilitása valósulhat meg. Az együ�működések, jó gyakorlat cserék témájá-
ban stratégiai partnerségek, tudásfejlesztési, ágaza� szakképze�ség-fejlesztési 
szövetségek, informa�kai támogató pla�ormok, valamint kapacitásépítés kialakítása, 
működtetése a cél. A szakpoli�kai reformfolyamatokat a különböző kezdeményezé-
sek, eszközök támogatásával, nemzetközi szervezetekkel való együ�működésekkel, a 
szakmai párbeszéd, szakpoli�kák népszerűsítésével segí� elő. 

Az Erasmus+ program pályázatai a köznevelési, felsőoktatási, szakképzései, felnő� 
tanulási és i�úságügyi és sport szektorokat fedik le. 

/Folytatás a 11. oldalon ->/
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/Folytatás a 10. oldalról ->/

A köznevelésben a jelenlegi pályáza� időszak kezdetétől egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvendenek ezek a projektek – véli a Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium Erasmus+ koordinátora. Kovács Petra szerint 2020-ra az 
intézmények nagy része �sztában van a program nyújto�a lehetőségekkel, és 
miután megtapasztalták az Erasmus+ élményét, nagy eséllyel pályáznak újabb 
projektekre, hiszen látják, mennyi pozi�v hozadéka van. 

„Az Erasmus+ programok sokféle lehetőséget nyújtanak. Egyes pályázattípusai a 
pedagógusok képzését célozzák, mások pedig közvetlenül a diákokra irányulnak. 
Ami közös bennük, hogy mindegyik típus az oktatás minőségének fejlesztését, a 
tanulás élményszerűvé tételét, az iskola szereplőinek motiválását célozza. Egy 
másik nagyon pozitív jellemzője, hogy támogatja az együttműködést az intézmé-
nyeken belül és a határokon át is. A projekteket nem izoláltan, 1-1 pedagógus 
valósítja meg, hanem minden egyes alkalommal projektcsapat jön létre. Ez 
pedagógusmobilitási projektek esetén pedagógusokból áll, más típusoknál 
diákok és pedagógusok alkotják. Partnerségi projekteknél pedig nemzetközi 
projektcsapatokban dolgoznak a tanárok és a diákok. Így akarva, akaratlanul is 
fejlődik a résztvevők együttműködési készsége és kommunikációs stratégiája. 
Végül kiemelném, hogy az Erasmus+ projektek nagymértékben támogatják és 
értékelik az innovációt, a folyamatos megújulást. Mi több, nem egyszeri teljesít-
ményt, hanem fenntartható eredményeket várnak el. Például ha egy pedagógus 
robotika vagy drámapedagógia képzést végez külföldön, Erasmus+ keretén belül, 
akkor lényeges, hogy a képzés nyomán a saját intézményében is megvalósuljon 
ez a tevékenység, amely aztán fenntartható lesz. Ilyen lehet egy robotika szakkör 
elindítása vagy drámapedagógiai módszerek használata a tanórákon.” 

/Folytatás a 12. oldalon ->/
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/Folytatás a 11. oldalról ->/

Azt azonban a szakértő is elismeri, rengeteg munka van a pályázatokkal, az oktatási intéz-
ményekben nem is mindig van rá kapacitás. Ezen változtatnak az új rendszerben; az ado� 
intézményt lehet akkreditálni, és csak egyszer kell majd egy több évre szóló, nagyobb 
pályázatot beadni. Szerinte a projektek témáját mindig az intézményi szükségletek határoz-
zák meg. Kovács Petra környezetében különösen népszerűek a so�-készségekkel (kommu-
nikáció, rugalmasság, alkalmazkodókészség, krea�vitás, szervezőképesség, együ�működé-
si készség, problémamegoldás), az info-kommunikációs technológiával (IKT-val), a kiégés 
elleni küzdelemmel, a nyelvtanulással, az élményközpontú tanulással és az interkulturális 
tudással kapcsolatos projektek. Országos szinten pedig talán az önkéntességet, az érzéke-
nyítést, a munkaerőpiaci készségek fejlesztését, a lelki egészséget, és a korai iskolaelhagyás 
megelőzését emelné ki a kedvelt projek�émák közül.

A gimnáziumi koordinátor többéves tapasztalatai révén úgy véli, sikerre csak azok a 
pályázatok számíthatnak, amelyeket megfelelően készítenek elő, illeszkednek az 
intézmény stratégiájába, valamint amelyeket azok vezetői és fenntartói is támogatják. 
„Fontos, hogy az iskolai igényekhez igazodjon a pályázat témája. Csak olyan célt 
próbáljunk megvalósítani, amelyet hosszútávon is fenntarthatónak látunk. Lényeges 
az is, hogy ne csak egy pedagógus érezze magáénak az Erasmus+ ügyét, hanem több 
pedagógusból álló projektcsapat jöjjön létre, és a csapaton belül pedig legyen munka-
megosztás. A fenti feltételek nélkül projektünk valószínűleg kudarcra van ítélve. 
Egyéb buktató lehet például, ha a résztvevő pedagógusok vagy diákok úgy vélik, a 
projekt csak az utazásról (mobilitásról) szól. Mivel kulcsfontosságú a résztvevők aktív 
munkája az előkészítő szakaszban és a disszemináció (valamely termék eredményei-
nek terjesztése azért, hogy a ráfordított munka megtérülhessen) során is, a nem meg-
felelő hozzáállás komoly buktató lehet. Végül, ha külföldi intézményekkel alkotunk 
stratégiai partnerséget, lényeges, hogy meggyőződjünk megbízhatóságukról. Lega-
lább részben egyezzen meg a partnerintézmények értékrendje, máskülönben a legki-
sebb döntéshelyzet is ellentétté fajulhat.”

/Folytatás a 13. oldalról ->/

„A diákok a külföldi 
tapasztalatszerzésen túl 
legfőképpen motivációt 
nyernek az Erasmus+ 
által. Nagy élmény 
számukra, hogy nemzet-
közi csapatban dolgozva, 
idegen nyelvet használva 
közös eredményeket 
érhetnek el. Emellett 
pedig új barátokat szerez-
nek, bővítik kapcsolati 
hálójukat. Mindez haza-
térve is motiválja őket a 
nyelvtanulásra és a célja-
ik megvalósítására.”

Kovács Petra, 
a Szent Gellért Katolikus 

Általános Iskola és 
Gimnázium 

Erasmus+ koordinátora
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/Folytatás a 12. oldalról ->/

Ahogy a projektek témái is változatosak, legalább annyira sokféleképpen gazdagíthat-
ják a tanárok, illetve a diákok életét. „Az Erasmus+ projektekben a támogatás elnye-
résének feltétele, hogy mérhető és fenntartható eredmények szülessenek. Az intézmé-
nyek szintjén rövid- és hosszú távú terveik megvalósulásában érhető tetten. Gondol-
hatunk itt egy külföldi intézménytől tanult jó gyakorlatra, (pl. szakkörötlet, IKT-eszkö-
zök az oktatásban), vagy egy krízishelyzet megoldására (pl. korai iskolaelhagyás elleni 
harc). Az ezekhez kapcsolódó eredmények mérhetők például a szakkör iránti érdeklő-
désben, az iskola statisztikáiban, és így tovább. Az iskola hosszútávú Erasmus+ tervei 
általában az iskola nemzetközi kapcsolatainak bővülésére, a pedagógusok és a diákok 
nyitottságának növelésére, illetve a nyelvtudás fejlesztésére irányulnak. Ezek például 
a jövőbeli nemzetközi projektek mennyiségében, minőségében mérhetők.”

Kovács Petra az Erasmus+ program egyik legnagyobb hatását abban látja, hogy a 
magyar oktatásba egyfajta lassú szemléletváltást hoz, mivel leginkább projektek-
ben gondolkodik, a diákok ak�v részvételére épít, és a legnagyobb természetes-
séggel használja az angolt, mint közös nyelvet.

„A diákok a külföldi tapasztalatszerzésen túl legfőképpen motivációt nyernek az 
Erasmus+ által. Nagy élmény számukra, hogy nemzetközi csapatban dolgozva, 
idegen nyelvet használva közös eredményeket érhetnek el. Emellett pedig új 
barátokat szereznek, bővítik kapcsolati hálójukat. Mindez hazatérve is motiválja 
őket a nyelvtanulásra és a céljaik megvalósítására. A felkészülés és a projekt 
megvalósítása közben pedig számtalan gyakorlati készségük fejlődik. Gyakorol-
ják például, hogyan kell idegen nyelven prezentálni, ppt-bemutatót készíteni, 
közönség előtt beszélni. Vitakészségüket éles helyzetekben tesztelik, és megta-
nulják érvényesíteni saját érdekeiket egy külföldi intézménylátogatás során, 
vagy a fogadócsaládoknál.”

/Folytatás a 14. oldalon ->/



14

NEMZETI PROGRAMOK IGAZGATÓSÁG

https://bit.ly/34ImMoR 

/Folytatás a 13. oldalról ->/

A koronavírus komolyan befolyásolta, és továbbra is befolyásolja a projektek 
életét. Emia� a szakember szerint érdemes rendszeresen figyelni az Erasmus+ 
programmal kapcsolatos új információkat.

„A járványhelyzet miatt 2020 márciusától júniusig szüneteltek a köznevelésben 
az Erasmus+ projektek azon tevékenységei, amelyek nemzetközi találkozókkal, 
külföldi utazással jártak. Júniusban a korlátozást feloldották, a mobilitások egy 
része így megvalósulhatott. A folyamatosan változó helyzet miatt a Tempus 
Közalapítvány arra buzdítja a támogatott pályázókat, hogy a tevékenységek egy 
részét virtuálisan valósítsák meg, és a támogatási összeg egy része így is elszá-
molható. Lehetőség nyílik továbbá projektidő-hosszabbításra és a kiutazások 
halasztására. Sok intézmény dönt emellett, remélve, hogy 2021 során bepótolha-
tók a mobilitások. A jelen pályázati ciklus (2014-2020) utolsó projektjei éppen 
zajlanak, hosszabb projektidő esetén és a hosszabbítások miatt 2022-23-ig is 
elhúzódhatnak. Ugyanakkor hamarosan indul az újabb pályázati ciklus, amely 
2021-től 2027-ig tart majd. Az új ciklusban megújul a pályázati rendszer struktú-
rája. A vírushelyzet ellenére a pályázás menete zavartalan, a kiutazások pedig az 
adott szabályozástól függően kerülnek megrendezésre vagy halasztásra.”

Az Erasmus+ programról bővebb információ, illetve a jelenleg is nyito� pályáza-
tok a www.tka.hu/palyazatok/108/-erasmus oldalon érhetők el. A pályázatok 
tervezésekor a lehetséges partnerek keresésében segítséget jelenthet a Tempus 
Közalapítvány partnerkereső adatbázisa, amely i� érhető el.


