
Új pályázati lehetőség: Erasmus+ a sport szektorban 

2023-tól a tömeg- és szabadidősport területén működő sportszervezetek is bekapcsolódhatnak az 

Európai Bizottság Erasmus+ programjába. A sikeresen pályázó szervezetek külföldi szakmai utak, ún. 

tanulási célú mobilitások megvalósításán keresztül fejleszthetik munkatársaik szakmai kompetenciáit, 

és juthatnak ezáltal közelebb hosszú távú szakmai fejlesztési céljaik megvalósításához. 

 

Sport szakemberek mobilitása (KA182-SPORT) pályázattípus 

1. A pályázattípus célja 

A pályázattípus célja a pályázó intézményben/szervezetben dolgozók és oktatók kompetenciáinak, 

készségeinek, képzettségének bővítése, szakmai fejlődésének támogatása a sportoktatás 

minőségének fejlesztése és megújítása érdekében. További cél, hogy a tanulás támogatásával a 

Program hozzájáruljon a sportszervezetek fejlődéséhez. Ebben a pályázattípusban korlátozott a 

megvalósítható mobilitások száma (max. 10 mobilitás/pályázat). 

2. A pályázásra jogosultak köre 

• A tömeg- és szabadidősport területén működő nonprofit szervezetek (pl. sport szervezetek, 

sportklubok, helyi közigazgatási intézmények, nonprofit szervezetek) 

• Egyéb szervezetek, melyek a munkatársaik tevékenysége révén hozzájárulnak a tömeg- és 

szabadidő sport fejlődéséhez (pl. nemzetközi szervezetek) 

3. Megvalósítható tevékenységek 

• Szakmai látogatás (2-14 nap) 

o megvalósítható egy programországban lévő sport szervezetnél/intézménynél annak 

érdekében, hogy a résztvevők új gyakorlatokra, ismeretekre tegyenek szert a fogadó 

intézmény munkatársaival, önkénteseivel folytatott interakció keretében, betekintést 

nyerve az ő mindennapi munkájukba. 

• Edzői tevékenység (15-60 nap) 

o megvalósítható egy programországban lévő sport szervezetnél/intézménynél edzői 

tevékenység megvalósítása érdekében, közösen megosztva a tapasztalataikat a 

fogadó intézmény edzőivel és munkatársaival, ezzel is támogatva a tömeg- és 

szabadidősportot. 

 

• Előkészítő látogatás 

o megvalósítható egy programországban lévő sport szervezetnél/intézménynél a fenti 

tevékenységekkel szoros összefüggésben, azok előkészítése céljából. 

A megvalósított tevékenységek célja nem lehet profitszerzés. 

4. A pályázás menete 

A pályázat menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C) 

érhető el. 

A pályázati űrlap ide kattintva érhető el.  

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ program keretében egyének közvetlenül nem nyújthatnak be 

pályázatot; csak intézmények pályázhatnak. 

https://erasmusplusz.hu/erasmusplus_palyazati_utmutato_en_2023.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/


A pályázás folyamatának legfontosabb lépései: 

• EU login fiók létrehozása (útmutató EU Login fiók létrehozásához) 

• Előzetes regisztráció az Európai Bizottság Organisation Registration System (ORS) portálján 

(ORS regisztráció és útmutató angol és magyar nyelven) 

• Részvételi kritériumok ellenőrzése 

• Űrlap kitöltése és online benyújtása 2023. február 23. déli 12 óráig 

5. Pályázati határidő 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 23. déli 12:00 

A projekt lehetséges kezdete: 2023. június 1. és december 31. között 

6. Pályázati információs rendezvény 

A Tempus Közalapítvány pályázati információs rendezvényeket szervez az Erasmus+ Sport 

szakemberek mobilitása projekteket tervezők számára az alábbi időpontokban: 

• 2023. január 19. – 14:00 – 17:00 – Pályázati információs webinárium Erasmus+ Sport 

szakemberek mobilitása projektekhez (KA182)– Regisztráció itt 

• 2023. február 8 – 10:00 – 12:00 - Online konzultáció Erasmus+ Sport szakemberek mobilitása 

projektekhez (KA182)– Regisztráció a honlapunkon a rendezvények lapfülön hamarosan. 

7. Pályázati útmutató 

A pályázattípusról részletesen az Erasmus+ honlap Pályázati dokumentumok oldalán olvashatnak: 

https://erasmusplusz.hu/dokumentumok_palyazatok_benyujtasahoz_a_sport_szektorban? 

Az Európai Bizottság hivatalos szabályzatát a pályázattípusra vonatkozóan a Pályázati útmutatóban 

olvashatják: 

https://erasmusplusz.hu/erasmusplus_palyazati_utmutato_hu_2023.pdf 

A sport szektorra vonatkozó részt az útmutató 221-233 oldalain találják. 

8. Kapcsolat, további információ 

Tempus Közalapítvány 
E-mail: info@tpf.hu 
Telefon +36 1 237 1300 
vagy érdeklődjön a pályázattípussal foglalkozó munkatársainktól 
 
Adminisztratív kérdésekben: 
Baráth Anita - adminisztrátor anita.barath@tpf.hu - 06-1-237 1300/125 
 

Tartalmi kérdésekben: 

Szilágyi Róbert - pályázati koordinátor - robert.szilagyi@tpf.hu - 06-1-237 1300/155 

Gajda Szilárd - junior pályázati referens - szilard.gajda@tpf.hu - 06-1-237 1300/130 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://erasmusplusz.hu/eu_login_kezikonyv_2020.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/search-for-an-organisation
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?spaceKey=NAITDOC&title=Organisation+Registration+Guide
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/
https://erasmusplusz.hu/erasmus_rendezvenyek/palyazati-informacios-nap-erasmus-sport-rovid-futamideju-mobilitasi-projektek-ka182
https://erasmusplusz.hu/dokumentumok_palyazatok_benyujtasahoz_a_sport_szektorban?
https://erasmusplusz.hu/erasmusplus_palyazati_utmutato_hu_2023.pdf

