
Tempoplano de agadoj necesaj por 
resaniĝo de TEJO financoj 

 

2022 
 

 

 

Notoj 

- Administra subvencio 2023 (Erasmus+): Laŭ la aktualaj informoj, la budĝeto por venonta jaro 
devus esti duobla de tiu por 2022 kio signifos ke multe pli da organizoj havos ŝancon ricevi 
ĝin. Konsiderante ke TEJO sukcesis havi ĝin dum 7 sinsekvaj jaroj en la pasinta programa 
periodo, estas sufiĉe realisma ke ĝi povus esti aprobita por 2023.  

- Dum somero 2022, la celoj kaj funkciado de Faka laborgrupo pri financoj, projektoj kaj 
subvencioj estos difinitaj. La laborgrupo kunigos homojn kun relevantaj spertoj en la 
menciitaj kampoj por subteni la venontan estraron kaj parte malpezigi la laboron de kasisto.  

 

2023 
 

Majo - Julio 
2022

•Reviziado de budĝeto por 2022 kun celo projekti plej realisman antaŭviditan perdon

•Pritrakto de la situacio kun la Ĝenerala Direkoro de UEA kaj ĝia estraro

•Decido pri dungoj kaj pri daŭrigo kaj financado de AKSO

•Planado de donackampanjoj (kun klare difinitaj celoj) kaj pretigo de agadplano por venontaj 18 monatoj

•Esplorado pri alternativaj monfontoj por kovri parton de dungoj en 2022 (ekz. ESF)

•Sendo de reviziita budĝeto

Aŭgusto

2022

•Realigo de mondonackampanjoj subtenitaj de taŭgaj prezentaĵoj de la atingoj de la TEJO laboro (dum 
eventoj: UK 2022, IJK 2022; sociaj retoj; retejo de TEJO)

•Realigo de IJK kun atendita pozitiva gajno pro la fakto de 3 aprobitaj projektoj kiuj realiĝos dum la evento

•Aktivigo de faka laborgrupo pri Financoj, Projektoj kaj Subvencioj

Septembro -
Decembro 2022

•Pretigo de subvencipetoj por KA1 projektoj (programo Erasmus+, Eŭropa Unio) kaj por projektoj de Konsilio 
de Eŭropo (KdE)

•Pretigo de administra subvencio de Erasmus+ por kalendara jaro 2023

Decembro 2022

•Preparo de malneto de financa raporto de 2022 kaj budĝeto por 2023



 
 

Notoj:  

- La administra subvencio de KdE estos nova elemento en la “kutimaj” enspezoj de TEJO. Dank’ 
al pluraj jaroj de organizado de diversaj eventoj kunfinancitaj de KdE, TEJO rajtos je struktura 
subvencio de €25,000 jare.  

Tutjare

•Organizado de eventoj kunfinancitaj de KdE por daŭrigi en bonaj rilatoj

•Regula reviziado de la financa stato, 

Januaro - Aprilo 
2023

•Prezento kaj aprobo de budĝeto por 2023 - la celo estos prezenti budĝeton kun 
projekciita gajno

•Prezento de financa raporto de la jaro 2022

•Pretigo de subvencipetoj: KA1 projektoj (minimume 1 kiu celos moviĝeblon dum 
IJK), KA2 projektoj

Septembro -
Decembro 2023

•Pretigo de subvencipeto por administra subvencio de  KdE por kalendaraj jaroj 
2024 kaj 2025

•Pretigo de administra subvencio de Erasmus+ por kalendara jaro 2024

Decembro 2023

•Preparo de malneto de financa raporto de 2022 kaj budĝeto por 2023


