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2-es szint – Középhaladó: Az információ források és networking (kapcsolatépítés)
proaktív használata
Modul 1: Az információs források proaktív használata
D.U. 1.1: Információs források
Szakasz: Az Európai Unió hivatalos weboldala
A www.europa.eu az Európai Unió hivatalos weboldala, alap információt adva arról, hogyan működik az EU,
és a legújabb EU hírekről és eseményekről. A weboldal átjárásként is szolgál az EU intézmények és
ügynökségek hivatalos oldalaira.
A weboldal célja, hogy növelje a polgárok és az EU intézmények közötti interakciókat, azzal hogy a
látogatókat gyorsan a szolgáltatásokhoz vagy ahhoz az információhoz irányítják, amelyet keresnek.
Az információ utáni keresést el lehet végezni felhasználva az egyik fő témát, pl. Hogyan működik az EU, Élet
és üzlet az EU-ban, EU téma szerint, vagy a kereső motor használatával.
A weboldal minden tagállam nyelvére le van fordítva: minden politikai fontosságú jogalkotás és
dokumentum közzé van téve az Unió mind a 24 hivatalos nyelvén, amíg a jogilag nem kötelező érvényű
dokumentumok általában angolul, franciául és németül elérhetőek.

Az Európai Unió hivatalos weboldala: http://europa.eu/index_en.htm

Szakasz: EurLex, az EU hivatalos lapja
Az EUR-Lex az EU weboldala, amely ingyenes hozzáférést és online utánajárást biztosít az Európai Uniós
joghoz és jogi dokumentumaihoz. A rendszer lehetőséget biztosít, hogy utánanézz az Európai Unió

Hivatalos Lapjának, ami magában foglalja többek között a szerződéseket, jogalkotást, joggyakorlatot és a
jogalkotási javaslatokat. Széles körű keresési lehetőséget biztosít.
Az EUR-Lex ingyenes hozzáférést biztosít az EU 24 hivatalos nyelvén a következőkhöz:


az Európai Unió Hivatalos Lapjához



Az EU törvényekhez (EU-szerződések, irányelvek, rendeletek, határozatok, egységes szerkezetbe
foglalt jogszabályok, stb.)



Előkészítő aktusokhoz (jogalkotási javaslatok, jelentések, zöld és fehér könyvek, stb.)



Uniós ítélkezési gyakorlatokhoz (ítéletek, végzések, stb.)



Nemzetközi megállapodásokhoz



EFTA dokumentumokhoz



Egyéb hivatalos iratokhoz.

Azt is lehetővé teszi, hogy kövesse a jogalkotási eljárásokat.

EUR-Lex weboldal: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
Az Európai Unió Hivatalos Lapja (OJEU) az uniós jogszabályok, és az intézmények, szervek és ügynökségek
más hivatalos dokumentumainak hivatalos gyűjteménye. A lap naponta jelenik meg keddtől szombatig,
elérhető számos formátumban és minden hivatalos EU nyelven.
A lap két sorozatot foglal magában:



Az L sorozat az EU EU-jogszabályokat tartalmazza: rendeleteket, irányelveket, határozatokat,
ajánlásokat és véleményeket.



A C sorozat tartalmaz mindent a kommunikációról, jelentéseket és közleményeket a pályázatok
közzétételét is beleértve.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának weboldala: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
D.U. 1.2: EU által támogatott programok weboldalai
Szakasz: EU Programok weboldalai
Az EU támogatású programok weboldalai minden releváns és hasznos információt és dokumentumot
tartalmaz, ami a program speciális témájára és a kapcsolódó tevékenységekre vonatkozik.
Az információ elérhető az EU támogatású programok weboldalain és a következőket tartalmazza:


Szabályzati Információ



Útmutató dokumentumok



Hírek



Partnerkeresés



Pályázati felhívások

Alul megtalálsz egy listát a releváns EU támogatású programok weboldalairól, amelyek kapcsolódnak az
önkéntes tevékenységekhez:

Jogérvényesülés http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
Jogok, Egyenlőség és
2020/rec/index_en.htm

Polgárság

Program

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-

Európa a polgárokért http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/futureprogramme-2014-2020/index_en.htm
Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Kreatív Európa http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
Life http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Előcsatlakozási támogatási eszköz - IPA II
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm#ipa2
Európai szomszédsági támogatási eszköz – ENI
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/overview/index_en.htm
Harmadik Országokkal Folytatott Együttműködésre Irányuló Partnerségi
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/partnership_instrument_en.htm

Eszköz

–

PI

Fejlesztési Együttműködési Eszköz - DCI https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instrumentsprogramming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
Európai kezdeményezés a demokráciáért és az emberi jogokért http://www.eidhr.eu/
A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz – IcSP http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-wedo/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm

Modul 2: A networking dinamikus lépései: eszközök és technikák
D.U. 2.1: Networking Európában az önkéntes szervezeteknek
Szakasz: A networking jelentősége
A Networking meghatározása: hozz létre egy ismerősökből és munkatársakból álló csoportot és tartsd
aktívan kölcsönös előnyök rendszeres kommunikálásával.
Az alapvető célkitűzése a networking-nek, hogy létrejöjjön linkek, kapcsolatok és kapcsolódások egy
csoportja, ami hasznos a te tevékenységednek nyújtva a legproduktívabb, leginkább jártas és legtartósabb
taktikát kapcsolatok építésére.
A nettó vagyonod csak annyira jó, mint a hálózat!
Szakasz: Hogy valósítsunk meg networking tevékenységeket
A networking titka az, hogy legyünk proaktívak és legyenek világos célkitűzéseink: ez a hozzáállás lehetővé
teszi, hogy meg tudd tervezni a networking tevékenységeket.
Networking a legtöbb esetben ingyenes. Részt venni a megfelelő eseményen és használni a megfelelő
networking eszközöket jövőbeni lehetőségekhez vezethet segítség, tanács és üzleti szempontból. Vagy arra
motivál továbbá, hogy eldöntöd, hogy elkezded saját üzletedet vagy csak bővíted az ismeretedet az adott
iparágról.
A siker érdekében folyamatosan kapcsolatban kell kerülnöd új emberekkel és ápolnod kell a már meglévő
kapcsolatokat. Ne feledd, ne válogatás nélkül lépj kapcsolatba valakivel, hanem a céljaidat szem előtt tartva
válogass.

A networking események után, gondoskodj róla, hogy kapcsolatban maradj azokkal, akikkel találkoztál.
Végy egy pillantást a névjegykártyákra, amiket kaptál, és küldj nekik e-mailt amiről beszéltetek, amíg frissen
emlékszel rájuk.
Ne legyél szégyellős, mindenkinek – aki részt vesz networking rendezvényen – egy célja van: találkozni új
emberekkel!
Szakasz: A networking eszközei
Amikor EU erőforrásokhoz kapcsolódva számos hasznos networking eszköz közül lehet választani és
mindegyiknek megfelelő használata azt jelent, hogy lehetővé válik egy jó networking stratégia elérése.
Alul találsz egy listát a networking eszközökről:


Információs napokon való részvétel: az információs napok információs események pontosan
meghatározott témákról Brüsszelben annak az igazgatóságnak a szervezésében, amelyik felelős az
adott programért. Az információs napok időpontjára és helyszínére vonatkozó információ az Uniós
programok és főigazgatóságok honlapján elérhető. Válogass az Infó napok témái szerint, hogy a
maximalizáld az erőfeszítéseket. A részvétel az Infó napokon mindig díjmentesek és regisztrációhoz
kötött. Infó napon való részvételkor emlékezz rá, hogy készíts egy listát a résztvevőkről, ami egy
precíz networking dokumentumot jelent: egy olyan listád lesz a potenciális kapcsolatokról, akik
abban a speciális témában vagy cselekvési területen érdekeltek.



Adatbázis(ok) összeállítása: az adatbázisok és kapcsolatok listái (közvetlen és közvetett kapcsolatok)
egy hatékony módja annak, hogy elrendezzen minden, networking eszközzel – például egy esemény
vagy konferencia alatt – gyűjtött információt. Létrehozhatók különböző kategóriák alatt különböző
adatbázisok annak érdekében, hogy egyszerűsítse a konzultációit, és hogy megkönnyítse a
szükséges információk megtalálására.



Korábban támogatott projektek listája: a korábban támogatott projektekre vonatkozó információk
megtalálhatóak az EU program weboldalon. A dokumentumokban található információk segítségül
lehetnek két ok miatt, egyrészt egy képet mutat, hogy milyen típusú projektek azok, amelyek már
támogatást nyertek a program segítségével, másrészt hasznos forrást jelent kontaktok
vonatkozásában, akiknek már van sikeres EU projekt menedzsment tapasztalatuk az adott speciális
programban.



EU-Program Hírlevél: Iratkozz fel az EU programok és Főigazgatóságok hírlevelére. Egy nagyon
egyszerű és hatékony eszköz, hogy hasznos információkhoz juss eseményekről, amelyek
megrendezésre kerülnek és értékes kontaktokat jelent a projekt ötleteidhez. Alul találsz egy mintát
az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság (DG EAC) hírleveléről.

Konferenciák/Események/Szemináriumok: az ilyen típusú eseményeken való részvétel talán a
legjobban ismert networking eszköz. Bár fontos, hogy eredményorientáltan válassza ki az
eseményt, és kilistázza a weboldalakat vagy más információforrásokat, amelyekben megtalálja az
érdeklődésének megfelelő eseményeket.

D.U. 2.2: Partnerkeresés egy projekt ötlethez
Szakasz: Az ideális konzorcium meghatározása
A konzorciumot, mint egy egészet kell meghatározni, és a konzorciumi partnereket ideálisan különböző
kategóriák szerint szükséges beazonosítani, amelyek:
-

Típus
Szektor
Ország

A projekt előkészítés korai szakaszában lényeges, hogy megfogalmazzuk, milyen partnerekre van
szükségünk a konzorciumban, szóval világosan kell látnunk, hogy mit keresünk. És nyilvánvalóan egy ideális
konzorcium meghatározása könnyebbé teszi, hogy aztán megtaláljuk az egyes partnereket.
Ahogy korábban kifejtettük, központosított EU támogatású programok esetén a konzorciumnak
nemzeteken átívelőnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy a konzorciumot alkotta partnerek különböző EU
tagállamokból kell érkezniük.
A konzorciumi partnerek minimum és maximum száma is meg van határozva a jogosultsági feltételekben,
amelyek elérhetőek a pályázati útmutatóban, így alaposan olvasd el, mielőtt a konzorciumot kialakítod.
Szakasz: Az ideális partnered tulajdonságainak beazonosítása
Mihelyt az ideális konzorcium beazonosításra került, lépjünk előre és válasszuk ki az egyéni partnereket.

A pályázatok átfutási ideje általában 4-6 hónap, ami nagyon kevésnek tűnhet a konzorcium felállítására, a
társadalmi tőke és bizalom felállítására, a dokumentum létrehozására, a pályázati javaslat megtervezésére
és a költségvetés elosztásának jóváhagyására.
Akkor a legjobb a pályázatíró munka, ha már meglévő hálózatokra és kapcsolatokra építenek – már fűti a
társadalmi tőke, a bizalom és az energia.
Ezen a ponton a projekt koordinátor leírja egy összefoglalását a projektnek egy e-mailben, csatolmányként
elküldve a potenciális partnereknek, hogy egy ötletet nyújtson a projektjavaslatról jóváhagyásra.
Szakasz: Keresés partnerek után
Ahogy korábban már mondtuk a korábbi szakaszban, a partnerkeresés egy olyan tevékenység, amelyet a
határidő előtt kivitelezni kell.
Amellett hogy a networking eszközöket már korábban kielemeztük a korábbi szakaszban, itt találsz néhány
egyéb eszközt szigorúan a partnerkereséshez kapcsolódóan.


Az olyan portáloknak, mint a CORDIS van egy partnerkeresésre szolgáló részük. A CORDIS az
Európai Bizottság elsődleges nyilvános adattára és portálja információk terjesztésére minden EU
támogatású kutató projektről és a legtágabb értelemben vett eredményeikről.
A CORDIS weboldal linkje: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest



Néhány EU program weboldala tartalmaz partnerkeresésre szolgáló területeket: kontaktokat lehet
találni ezen a típusú eszközökön keresztül akik általában már jól ismerik az EU támogatású projekt
tervek és jó az esély, hogy ismerik egy projekt javaslat véglegesítésének eljárását (dokumentációs
és információs szempontból).



Kereskedelmi szövetségek, kereskedelmi kamarák, régiók képviseleti irodái mind használható
kontakt források, ha a partner típusa meg van határozva, amit keresünk.



Google vagy más keresőmotor használatával



LinkedIn és Facebook: Számos LinkedIn és Facebook csoport van, akiknek tagjai elkötelezettek,
hogy partnerek után kutassanak Európai projektekhez.

