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A Jean Monnet tevékenységek fő célja 

Az oktatás és kutatás ösztönzése az európai integrációs 
tanulmányok területén 

A tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd 
előmozdítása 



Jean Monnet (1888-1979) 

A program indulása: 1989 

2007 óta LLP része 

2014-től kezdve az Erasmus+ 
programon belül külön tevékenység 

Centralizált program, központi 
pályázás (EACEA) 



 

1989-2017  

1000 felsőoktatási intézmény 

87 országban 

4958 projekt 



Célok 

A szakmai képzés 
minőségének javítása 

Innováció 
Párbeszéd: 

tudományos világ és 
döntéshozók 

Oktatás és kutatás 
ösztönzése 

felsőoktatási szakemberek 
elkötelezettségének 

támogatása 



Témakörök (példák) 

Uniós témakörök 
 összehasonlító regionalizmussal kapcsolatos tanulmányok 
 kommunikációs és információs 
 gazdasági 
 történelmi 
 jogi 
 politikai és közigazgatási 
 nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó és diplomáciai tanulmányok; 
 egyéb területek (pl. szociológia, pszichológia, földrajz, irodalom, 

művészetek stb.) 



Jean Monnet tevékenységek 

Jean Monnet modul 
Jean Monnet professzor (Chair) 
Jean Monnet kiválósági központ 

Jean Monnet hálózat 
Jean Monnet projekt 

Jean Monnet támogatás egyéb szervezetek részére 



Kik pályázhatnak? 

Jean Monnet modul 
Jean Monnet professzor (Chair) 
Jean Monnet kiválósági központ 

Jean Monnet hálózat 
Jean Monnet projekt 

Jean Monnet támogatás egyéb 
szervezetek részére 

Felsőoktatási intézmények  
(E+ programországbeli FOI: ECHE )  
 

Felsőoktatási intézmények 
(ECHE) vagy egyéb szervezetek, 
melyek aktívak az EU integrációs területen 

EU témára szakosodott 
professzorok, kutatók 
egyesületei, szervezetei 



Jean Monnet modul 

o Rövid oktatási program 
o 3 év 
o Évente legalább 40 tanóra oktatása az 

európai uniós tanulmányok terén 

Fiatal kutatók támogatása  
 (A támogatott JM modulok 20%-a olyan modul, melynek koordinátora az elmúlt 5 évben kapta 
 meg a doktori fokozatot.) 
 

Tématerületek, ahol az EU tartalom nem volt előtérben 
 

Disszemináció 



Milyen tevékenységek támogathatók? 
Európai uniós téma: 
általános vagy bevezető kurzusok 
szakosodott kurzusok  
elismert nyári és intenzív kurzusok 

Finanszírozási szabályok 
Maximális támogatási összeg: 30 000 EUR (összköltség 75%-a) 
Egységköltség, átalány 
Oktatási költségek  
 országonként meghatározott egységköltség szorozva a tanórák számával (pl. Magyarország 

 esetén 104 EUR/tanóra) 

Járulékos költségek  
 (például utazási, személyzeti költségek, közvetett költségek stb.) 



Jean Monnet professzor 
(Chair) 

o Tanári poszt egyetemi tanárok, 
tapasztaltabb oktatók részére 

o 3 év 
o egyetemi tanévenként legalább 90 tanórát 

kell tanítania a posztot betöltő oktatónak 

Disszemináció (példák):  
publikáció  
disszeminációs és információs rendezvények nemzeti és európai 

szinten 
előadások, szemináriumok, műhelyfoglalkozások 
együttműködés más JM tevékenységek koordinátoraival 

 



Milyen tevékenységek támogathatók? 
A FOI hivatalos tantervében szereplő EU tanulmányok oktatásának 

elmélyítése 
EU-val kapcsolatos ismeretek oktatása olyan szakmák jövőbeli 

képviselőinek, melyet növekvő munkaerő-piaci kereslet jellemez 

Finanszírozási szabályok 
Maximális támogatási összeg: 50 000 EUR (összköltség 75%-a) 
Egységköltség, átalány 
Oktatási költségek  
 országonként meghatározott egységköltség szorozva a tanórák számával (pl. Magyarország 

 esetén 104 EUR/tanóra) 

Járulékos költségek  
 (például utazási, személyzeti költségek, közvetett költségek stb.) 



Jean Monnet kiválósági 
központ 

oAz európai uniós témákkal kapcsolatos 
kompetenciák és ismeretek központjai. 

o 3 év 

Disszemináció (példák):   
disszeminációs és információs rendezvények nemzeti és európai 

szinten 
előadások, szemináriumok, műhelyfoglalkozások 
együttműködés más JM tevékenységek koordinátoraival 

 



Tevékenységek: 
specifikus EU témákra vonatkozó kutatási tevékenységek irányítása 
EU-s tanulmányokkal kapcsolatos koordinációs feladatok 
kutatási tevékenységek eredményeinek rendszeres publikálása 
EU-s témákra vonatkozó tartalmak és eszközök kidolgozása 

Finanszírozási szabályok 
Maximális támogatási összeg: 100 000 EUR (összköltség 80%-a) 
Valós költségek alapján 



Jean Monnet hálózatok 

oNemzetközi konzorcium (EU 
tanulmányok) 

o3 év 
o3 partnerintézmény 

Milyen tevékenységek támogathatók? 
 

magas szintű kutatás és oktatás során alkalmazott módszertanokra 
vonatkozó információk és eredmények gyűjtése és ismertetése 

FOI-k és egyéb illetékes szervek közötti együttműködés megerősítése 
ismeretek és szakértelem cseréje 



Jean Monnet projektek 
o innováció, kölcsönösen egymást ösztönző 

együttműködés, az EU tartalmak terjesztése 
o12-24 hónap 

Tevékenységek (példák): 
 
kifejezetten EU-s témákkal általában nem foglalkozó karok/iskolák 

hallgatói számára oktatási tartalmak, eszközök kifejlesztése  
tevékenységek a tanárképzés és a tanártovábbképzés területén 
virtuális osztálytermek létrehozása 
új módszerek, tartalmak, eszközök kidolgozása, tesztelése 

konferenciák, szemináriumok, kerekasztal viták szervezése 



Finanszírozási szabályok  
 
Jean Monnet hálózat:  
 Maximális támogatási összeg: 300 000 EUR (összköltség 80%-a) 

 valós költség 
 
 Jean Monnet projekt: 
 Maximális támogatási összeg: 60 000 EUR (összköltség 75%-a) 

 Egységköltség, átalány 



Jean Monnet támogatás 
egyéb szervezetek 

részére 

o EU témára szakosodott professzorok, 
kutatók egyesületei, szervezetei 

o 3 év 
o A szervezetnek az általuk képviselt európai 

uniós témák referenciapontjává kell válnia 

Finanszírozási szabályok:  
maximális támogatási összeg: 50 000 EUR (összköltség 80%-a)  
Valós költségek 



Összefoglalás 

A tevékenység típusa  Max. összeg  
Résztvevő 
országok 

száma 
Időtartam 

Jean Monnet modul     30 000,00 €  

1 3 év Jean Monnet chair     50 000,00 €  

Jean Monnet kiválósági központ  100 000,00 €  

Jean Monnet támogatás egyéb 
szervezet részére 

    50 000,00 €  1 3 év 

Jean Monnet hálózat     300 000,00 €  3 3 év 

Jean Monnet projekt     60 000,00 €  1 12-24 hónap 



 2018-as Jean Monnet teljes keret: 12,1 millió EUR 
 Évente több, mint 200 nyertes projekt (~1100 pályázat) 

 
 
 Jean Monnet „védjegy” >> minőségi „védjegy” 
 Jean Monnet hálózat részese lenni 
 Jean Monnet éves konferenciák, egyéb találkozók, online 

tevékenységek 



LLP és Erasmus+ / Jean Monnet pályázatok adatbázisa 

https://eacea.ec.europa.eu/JeanMonnetDirectory/#/search-screen/ 

https://eacea.ec.europa.eu/JeanMonnetDirectory/#/search-screen/
https://eacea.ec.europa.eu/JeanMonnetDirectory/#/search-screen/
https://eacea.ec.europa.eu/JeanMonnetDirectory/#/search-screen/
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https://eacea.ec.europa.eu/JeanMonnetDirectory/#/search-screen/


2016. tavaszi szám: két magyar Jean 
Monnet Chair projekt bemutatása  



Pályázás 

 Évente egy pályázati felhívás (az Erasmus+ pályázati felhívás részeként) 

 
 

 Pályázatok beadási határideje :  
2018. február 22. (déli 12 óra) 

 
 
 Projektek kezdete: 2018. szeptember 



További információ a Jean Monnet tevékenységekről: 
 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2018_en 
 
 
 

Erasmus+ Programme Guide: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-
plus-programme-guide_en.pdf 
 
 
 
 

Jean Monnet mailbox: EACEA-AJM@ec.europa.eu 
TKA-nál kapcsolattartó: Koós-Herold Zsuzsa 
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