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Az Erasmus+ Nemzeti Irodákról a következő oldalon tájékozódhatnak:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
Részt vevő szervezet(ek) / intézmény(ek)
Pályázó intézmény / szervezet
Az elektronikus űrlap nem éri el a Participant Portal szolgáltatást. Kérjük, ellenőrizze az internet kapcsolatot!
A PIC kód nem található.
A Participant Portal szolgáltatás jelenleg nem érhető el. Kérem, próbálja meg később.
A Participant Portal szolgáltatás jelenleg nem érhető el. Kérem, próbálja meg később.
A Participant Portal szolgáltatás jelenleg nem érhető el. Kérem, próbálja meg később.
Az információ nem érhető el a Participant Portal-ról. Kérem, próbálja meg később.
A PIC kód megadása kötelező.
Az Ön által megadott PIC kódot a következőre cseréltük:
Az újonnan megadott PIC kód már használatban van az űrlap másik részén. Kérjük, győződjön meg róla, hogy nem ugyanazt a PIC kódot használja különböző szervezetek / intézmények esetében.
Minden részt vevő szervezetnek saját PIC (Participant Identification Code) kóddal kell rendelkezni és minden PIC kódot meg kell adni.
A PIC kódot ellenőrizni kell. Kérjük, kattintson a 'PIC kód ellenőrzése' gombra.
A kiválasztott intézmény/szervezet nem valamely pályázásra jogosult országban működik.
A kiválasztott részt vevő intézmény/szervezet részvételre nem jogosult országban működik.
A megadott PIC kóddal rendelkező intézmény adataiban a Participant Portal-on időközben változások történtek. A PIC kód törlésre kerül.
Ha a pályázó szervezet konzorcium képviseletében nyújt be pályázatot, a konzorcium minden tagjának a pályázó szervezet országában kell működnie.
Profil
Az Ön szervezete/intézménye nemzeti/regionális hatókörű közintézmény, régiós egyesület, Európai Területi Társulás vagy a társadalmi felelősségvállalásban aktív for-profit szervezet?
Akkreditáció / tanúsítvány
A jelen pályázat benyújtása előtt szervezetük/intézményük rendelkezett-e valamilyen típusú akkreditációval / tanúsítvánnyal?
Akkreditáció / tanúsítvány típusa
Akkreditáció / tanúsítvány száma
Háttér és tapasztalat
Röviden mutassa be a szervezetét/intézményét!
Mutassa be szervezetének e pályázat tartalmához kapcsolódó, releváns tapasztalatait, tevékenységi körét!
Kérjük, adjon meg további információkat a projektben kulcsszerepet betöltő munkatársakról, és arról, hogy milyen, a projekt megvalósításához szükséges speciális szakértelemmel, szakmai jártassággal bírnak.
Jelen pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban van/volt-e szervezetének/intézményének az Európai Unió támogatásával megvalósuló nemzetközi projektje?
Kérjük, részletezze:
EU program
Év
Projektazonosító vagy szerződésszám
Pályázó / kedvezményezett neve
Hivatalos képviselő
Jelölje be a négyzetet, ha a cím eltér a szervezet / intézmény címétől.
Kapcsolattartó személy
Jelölje be a négyzetet, ha a cím eltér a szervezet / intézmény címétől.
Partnerintézmény / -szervezet
Az elektronikus űrlap nem éri el a Participant Portal szolgáltatást. Kérjük, ellenőrizze az internet kapcsolatot!
A PIC kód nem található.
A Participant Portal szolgáltatás jelenleg nem érhető el. Kérem, próbálja meg később.
A Participant Portal szolgáltatás jelenleg nem érhető el. Kérem, próbálja meg később.
A Participant Portal szolgáltatás jelenleg nem érhető el. Kérem, próbálja meg később.
Az információ nem érhető el a Participant Portal-ról. Kérem, próbálja meg később.
A PIC kód megadása kötelező.
Az Ön által megadott PIC kódot a következőre cseréltük:
Az újonnan megadott PIC kód már használatban van az űrlap másik részén. Kérjük, győződjön meg róla, hogy nem ugyanazt a PIC kódot használja különböző szervezetek / intézmények esetében.
Minden részt vevő szervezetnek saját PIC (Participant Identification Code) kóddal kell rendelkezni és minden PIC kódot meg kell adni.
A PIC kódot ellenőrizni kell. Kérjük, kattintson a 'PIC kód ellenőrzése' gombra.
A kiválasztott intézmény/szervezet nem valamely pályázásra jogosult országban működik.
A kiválasztott részt vevő intézmény/szervezet részvételre nem jogosult országban működik.
A megadott PIC kóddal rendelkező intézmény adataiban a Participant Portal-on időközben változások történtek. A PIC kód törlésre kerül.
Ha a pályázó szervezet konzorcium képviseletében nyújt be pályázatot, a konzorcium minden tagjának a pályázó szervezet országában kell működnie.
Profil
Akkreditáció / tanúsítvány
A jelen pályázat benyújtása előtt szervezetük/intézményük rendelkezett-e valamilyen típusú akkreditációval / tanúsítvánnyal?
Akkreditáció / tanúsítvány típusa
Akkreditáció / tanúsítvány száma
Háttér és tapasztalat
Röviden mutassa be a partnerintézményt / -szervezetet!
Hivatalos képviselő
Jelölje be a négyzetet, ha a cím eltér a szervezet / intézmény címétől.
Kapcsolattartó személy
Jelölje be a négyzetet, ha a cím eltér a szervezet / intézmény címétől.
A projekt leírása
Miért szeretnék megvalósítani a projektet? Mik a projekt céljai? Hogyan kapcsolódik az Erasmus+ program, és az adott pályázati kategória céljaihoz? Milyen problémákat és szükségleteket kívánnak érinteni a projekt segítségével?
Hogyan választották ki a projektpartnereket? A partnerek milyen tapasztalatokat és kompetenciákat hoznak majd a projektbe? Kérjük, azt is fejtse ki, hogy a projekt hogyan fogja szolgálni a partnerek szükségleteit és célkitűzéseit.
Mely témákhoz kapcsolódik leginkább a projekt?
A résztvevők bemutatása
Kérjük, fejtse ki az résztvevők szükségleteit és hátterét minden egyes tervezett tevékenység kapcsán, valamint a résztvevők kiválasztásának folyamatát. Amennyiben hátrányos helyzetűek is részt vesznek, mutassa be őket és hátterüket is.
Kérjük, hogy minden tervezett tevékenységhez adjanak általános információt a résztvevők koráról, és ismertessék, hogyan biztosítják a nemek kiegyensúlyozott arányát a főbb projekttevékenységekben.
Hátrányos helyzetű résztvevők
Részt vesznek-e a projektben olyan személyek, akiknek nagyobb nehézséget okoz a projekttevékenységekben való részvétel?
Ezeknek a résztvevőknek milyen helyzetekkel kell szembenézniük?
Tanulási eredmények
A projekt egyes tevékenységei során a résztvevők várhatóan milyen tanulási eredményeket fognak elérni vagy mely kompetenciáikat fogják fejleszteni (pl. tudás, készség, attitűd)?
"A külföldön megszerzett tanulási eredmények és kompetenciák érvényesítése céljából az Erasmus+ program támogatja az európai eszközök és dokumentumok használatát, mint az Europass, ECVET, vagy a Youthpass. Kívánnak élni ezekkel a lehetőségekkel? Ha igen, melyekkel?"
Tervezik valamely hazai eszköz vagy dokumentum használatát? Ha igen, melyiket?
Hogyan tervezik a kiválasztott (akár hazai, akár európai) okirat vagy tanúsítvány használatát? Hogyan kívánják biztosítani a tanulási folyamat és a kompetenciák fejlődésének tudatosítását a résztvevőkben? Kérjük az értékelés és a tanulási eredmények dokumentálásának módszertanát a részletes programtervben is tüntesse fel minden tevékenység esetében.
Előkészítés
Kérjük, ismertesse, hogy a pályázó szervezet/intézmény és - amennyiben releváns - partnerei/a konzorciumi tagok, milyen előkészítő lépéseket terveznek a projekt fő tevékenységei (mobilitások) előtt.
Gyakorlati teendők
Hogyan tervezik az egyes tevékenységek kapcsán felmerülő gyakorlati és logisztikai tennivalókat ellátni (pl.: utazás, szállás, biztosítás, a résztvevők védelme és biztonsága, vízum, társadalombiztosítás, mentorálás és támogatás, előkészítő látogatások a partnerekkel stb.)?
Projektmenedzsment
Hogyan gondoskodnak a minőségről és a projektvezetési teendők ellátásáról  (pl. szerződések megkötése a partnerekkel, tanulmányi szerződés a résztvevőkkel stb.)?
Résztvevők felkészítése
Milyen felkészítést (elvégzendő feladatokkal kapcsolatos, szakmai, kulturális, (szak)nyelvi, megelőzési célú stb.) kapnak a résztvevők? Ki végzi a felkészítést? Részletezze a különböző típusú felkészítések indokoltságát, tartalmát, módszerét, időtartamát, gyakoriságát!
Fő tevékenységek
Kérjük, hogy mutassa be a tervezett tevékenységek hátterét és céljait, s azt is, hogyan szolgálják a projekt céljainak megvalósítását.
Melyek a legfontosabb elemei ezeknek a tevékenységeknek? Az összes tevékenység esetében mutassák be legalább a következő elemeket: a tevékenység típusa, helyszíne(i), tervezett dátumok, alkalmazott munkamódszerek, bevont országok és az összes projektpartner szerepe.
Amennyiben releváns, írja le, hogyan fognak együttműködni és kommunikálni a projektpartnerekkel, és / vagy a konzorciumi partnerekkel, illetve más érintett szereplőkkel. Mutassa be, hogyan állapodtak meg a fogadó partnerekkel a résztvevők igényeinek megfelelő munkaprogramban és a tanulási eredményekben!
Amennyiben szükség van további támogatásra pl. kísérő személyek, megerősített mentori együttműködés, stb. kapcsán, kérjük indokolja.
A projekt végének dátuma nem előzheti meg a projekt kezdetének dátumát.
Minden tevékenység kezdetének és végének dátuma a projektidőszakon belül kell, hogy legyen.
A küldő és fogadó ország nem lehet azonos.
Minden egyes tevékenység maximum 50 ifjúságsegítő résztvevőt tartalmazhat (nem számítva a kísérő személyeket).
Minden tevékenység legalább 16 és legfeljebb 60 résztvevőt tartalmazhat (a csoportvezetőket és kísérőket egyik esetben sem számítva)
Minden egyes projekt maximum 30 EVS résztvevőt tartalmazhat a kísérőket nem számítva.
Minden tevékenység legfeljebb két résztvevőt tartalmazhat csoportonként.
Minden tevékenységnek legalább két külön csoportot kell tartalmazni.
Minden tevékenységnek legalább 4 résztvevőt kell tartalmazni (nem számítva a csoportvezetőket és a kísérő személyeket).
Ifjúsági csereprogramok esetében minden csoportban kell lennie csoportvezetőnek.
Ha egy tevékenység rövid távú jelölést kapott, akkor minden turnus hossza legalább 14 és legfeljebb 59 nap kell, hogy legyen (az utazási időt nem számítva).
Ha egy tevékenység hosszú távú jelölést kapott, akkor minden turnus hossza legalább 60 és legfeljebb 366 nap kell, hogy legyen (az utazási időt nem számítva).
Minden turnus hossza (az utazási időt nem számítva) 1 vagy 2 nap kell, hogy legyen,
Egy adott tevékenységen belül minden turnus hossza legalább 10 munkanap és legfeljebb 12 hónap kell, hogy legyen (az utazási időt nem számítva).
Egy adott tevékenységen belül minden turnus hossza legalább 2 nap és legfeljebb 60 nap kell, hogy legyen (az utazási időt nem számítva).
Egy adott tevékenységen belül minden turnus hossza legalább 5 nap és legfeljebb 21 nap kell, hogy legyen (az utazási időt nem számítva).
Az Európai Önkéntes Szolgálat - Partnerországok minden turnusa esetében a küldő ország az EU-val szomszédos partnerország, a célország pedig programország kell, hogy legyen.
Egy adott tevékenységen belül a célország mindig azonos kell, hogy legyen.
A kiválasztott tevékenységen belüli kiutazások közül legalább egy partnerország legyen az EU szomszédos országai közül megjelölve küldő vagy fogadó országként.
Tevékenységtípusonként csak egy tevékenység adható meg.
Csak egy tevékenység adható meg az egyes tevékenységtípusok kombinációiból, amelyeknél az időtartam meghaladja az egy hónapot (az utazási időt nem számítva).
A tevékenységek részletes bemutatása
Kérjük, sorolja fel a projekt keretében tervezett nemzetközi tevékenységeket!
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Hosszútávú tevékenység?
Turnus száma
Csoport
Küldő ország
Célország
Helyszín
Távolság kategória
Tevékenység kezdete
Tevékenység vége
Teljes időtartam az utazással töltött idő nélkül (napokban)
Az utazással töltött idő (napokban)
Teljes időtartam az utazással töltött idővel együtt (napokban)
Résztvevők száma
Speciális igényű résztvevők (a résztvevők összlétszámából)
Hátrányos helyzetű résztvevők (a résztvevők összlétszámából)
Kísérő személyek (a résztvevők összlétszámából)
Csoportvezetők/Képzők/Facilitátorok (a résztvevők teljes létszámából)
Összesen
Utánkövetés
Kérjük, mutassa be a fő tevékenységek (mobilitások) megvalósítása után tervezett feladatokat.
Hatás
Mi a projekt tervezett hatása a résztvevőkre, a részt vevő szervezet(ek)re/intézmény(ek)re és célcsoportokra?
Milyen (társadalmi) hatást kívánnak elérni a projekttel helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi szinten?
A projekt eredményeinek terjesztése
Milyen tevékenységek segítségével tervezik terjeszteni a projekt eredményeit az együttműködő partnerszervezeteken/intézményeken, valamint konzorciumon belül és kívül? Milyen célcsoportok számára, milyen csatornákon keresztül fogják terjeszteni a projekt eredményeit?
Értékelés
Mutassa be, hogy kik és hogyan értékelik majd, hogy a projekt elérte-e (és ha igen milyen mértékben) a tervezett célokat és eredményeket? Hogyan tervezik a projekt egyes szakaszainak, valamint egészének értékelését?
Résztvevők száma csak azonos vagy kevesebb lehet a tevékenységek részleteit tartalmazó táblázatban megadott számnál.
A nyelvi szintfelmérést végző résztvevők létszáma legyen kisebb vagy egyenlő a hosszútávú mobilitásban résztvevők, kísérő személyek nélküli összlétszámánál.
Az online nyelvi felmérésben részt vevők száma (a kísérő személyeket nem számítva) legyen kevesebb vagy egyenlő a 19 napot meghaladó időtartamú (utazási napokat nem számítva) turnusokban részt vevők számával.
A nyelvi felkészítésben részesülő résztvevők összlétszáma legyen kisebb vagy egyenlő a hosszútávú mobilitásban résztvevők összlétszámánál (a kísérő személyeket nem számítva).
Az online nyelvtanulásban részt vevők száma nem lehet több a 19 napot meghaladó időtartamú (utazási napokat nem számítva) turnusokban részt vevők számánál (a kísérő személyeket nem számítva).
Költségvetés
További információt a támogatás szabályairól a Pályázati útmutatóban talál. Kérjük, figyeljen arra, hogy minden összeget euróban kell megadni.
Utazás
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Turnus száma
Küldő ország
Célország
Távolság kategória
Utazási költség / fő
Résztvevők száma (kísérő személyekkel együtt)
Kiegészítő támogatás "Magas belföldi utazási költség" esetén
A "Magas belföldi utazási költségek"-hez kapcsolódó kiegészítő támogatások száma (beleértve a kísérő személyek számára megítélt támogatást is)
Összes igényelt utazási költség
Összesen
Egyéni támogatás
Résztvevők (a kísérőket nem számítva)
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Turnus száma
Célország
Időtartam résztvevőnként (napok)
Résztvevők száma (a kísérőket nem számítva)
Igényelt támogatás / fő
Összes igényelt támogatás
Összesen
Szervezési támogatás
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Turnus száma
Célország
Teljes időtartam (napokban)
Résztvevők száma
Igényelt támogatás / fő / nap
Összes igényelt támogatás
Összesen
Nyelvtanulási támogatás
Nyelvi szintfelmérés
Az online nyelvi felmérés kötelező minden EVS résztvevő számára, aki a bolgár, cseh, dán, német, görög, angol, spanyol, finn, francia, horvát, magyar, olasz, holland, lengyel, portugál, román, szlovák vagy svéd  nyelv egyikét használja idegen nyelvként a 2 és 12 hónap közötti időtartamú mobilitása során.
Nyelvi kurzus
A résztvevők számára nyelvi támogatás igényelhető. A nyelvi támogatás az online nyelvi támogatáson (OLS) keresztül elérhető nyelvtanfolyamokon (az 1. csoportba tartozó nyelvek esetében) vagy az online eszközben nem elérhető nyelvek (a 2. csoportba tartozó nyelvek)/ szintek esetében  támogatás igénylésén keresztül érhető el azon EVS résztvevők számára, akik 2 és 12 hónap közötti időtartamú mobilitásban vesznek részt. Kérjük körültekintően válassza ki, hogy melyik nyelvre igényli a támogatást. További információért látogasson el az OLS honlapjára.
http://erasmusplusols.eu/
Nyelvcsoport
Nyelvi felkészítésben részesülő résztvevők száma
Igényelt támogatás / fő
Összes igényelt támogatás
Összesen
Összesen
Speciális igényű résztvevők támogatása
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Speciális igényű résztvevők száma
Költségek leírása
Összes igényelt támogatás
Összesen
Rendkívüli támogatás
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Résztvevők száma
Költségek leírása
Összes igényelt támogatás
Összesen
Kérjük, hogy szükség esetén itt tegyen kiegészítő megjegyzéseket a fenti költségvetés tételeivel kapcsolatban!
Nem érhetők el az Ön Nemzeti Irodája által meghatározott ráták. Kérjük, további információért keresse fel a Nemzeti Irodát.  Miután újra elérhetőek a ráták, kérjük, az "Ellenőrzés" gomb újbóli megnyomásával érvényesítse azokat!
Az Ön által megadott paraméterekkel nem lehetséges a rátákat kiszámolni. Kérjük, keresse fel a Nemzeti Irodát a helyes paraméterekkel kapcsolatban. A paraméterek javítása után, kérjük, az "Ellenőrzés" gomb megnyomásával érvényesítse azokat.
A nemzeti ráták jelenleg nem érhetők el belső hiba miatt. Kérjük, később próbálkozzon újra az "Ellenőrzés" gomb megnyomásával. Amennyiben a nemzeti ráták továbbra sem érhetők el, forduljon a Nemzeti Irodához.
A nemzeti ráták jelenleg nem érhetők el. Kérjük, később próbálkozzon újra az "Ellenőrzés" gomb megnyomásával. Amennyiben a nemzeti ráták továbbra sem érhetők el, forduljon a Nemzeti Irodához.
Az e-űrlap nem tudja betölteni a nemzeti rátákat. Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelelő-e az internetkapcsolat, majd próbálkozzon újra az "Ellenőrzés" gomb megnyomásával. Amennyiben a nemzeti ráták továbbra sem érhetők el, forduljon a Nemzeti Irodához.
A nemzeti ráták nem érhetők el. Kérjük, később próbálkozzon újra az "Ellenőrzés" gomb megnyomásával vagy forduljon a Nemzeti Irodához.
Technikai részletek
A projekt összefoglalása
Írjon rövid összefoglalót a projektről! Vegye figyelembe, hogy az összefoglalót (vagy annak egyes részeit) az Európai Bizottság, a Végrehajtó Ügynökség vagy a Nemzeti Iroda felhasználhatja saját kiadványaiban. Támogatás esetén a leírás az Erasmus+ Project Results Platform felületen is megjelenik.
A szöveg legyen tömör és világos, és tartalmazza legalább a következő elemeket: a projekt kontextusa/háttere, céljai, a résztvevők száma és (szakmai) háttere, a megvalósítás folyamatának főbb lépései, a várható eredmények rövid leírása, valamint a projekt rövid és hosszú távú hatásainak bemutatása. Az összefoglaló nyilvánosan elérhetővé válik, amennyiben a projekt támogatást kap.
Kérjük, adja meg a szöveg angol nyelvű fordítását. Az összefoglaló nyilvánosan elérhetővé válik amennyiben a projekt támogatást kap.
A részt vevő szervezetek leírása
A szervezet / intézmény neve
Ország
A szervezet / intézmény típusa
A résztvevő szervezetek száma (az esetleges konzorciumi tagok kivételével).
Tevékenységek és résztvevők összesítése
Tevékenység típusa
Tevékenységek száma
Résztvevők száma
Hátrányos helyzetű résztvevők (a résztvevők összlétszámából)
Összesen
A költségek összefoglalása
A költségvetés előző részeiben igényelt tételek összege, a pályázatban igényelt teljes támogatási összeg.
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Utazás
Egyéni támogatás
Szervezési támogatás
Speciális igényű résztvevők támogatása
Rendkívüli támogatás
Összesen
Összesen
Nyelvtanulási támogatás
Összes támogatás
Számolt támogatás
Ellenőrző lista
Mielőtt benyújtják online a pályázatot, kérjük, ellenőrizzék, hogy megfelel-e a pályázat a Pályázati útmutatóban foglalt és az alábbi formai követelményeknek:
a hivatalos KA1 űrlapon készítették el a pályázatot.
a pályázati űrlap minden releváns mezőjét kitöltötték.
a pályázatot azon ország nemzeti irodájához nyújtják be, ahol a pályázó szervezet székhelye található.
a pályázati űrlapot az Erasmus+ programországok hivatalos nyelvének egyikén töltötték ki.
az összes releváns mellékletet csatolták:
a pályázó szervezet hivatalos képviselője által aláírt, a pályázat részét képező jogi nyilatkozatot.
a mindkét fél által aláírt együttműködési nyilatkozatot ("mandate") minden partner esetében.
Az összes tervezett tevékenységek napra lebontott programja
minden részt vevő szervezet feltöltötte a Participant Portalra a szervezete jogi státuszát igazoló dokumentumot (a részletekről az Erasmus+ Pályázati útmutató C pontjának "Kiválasztási szempontok" részében tájékozódhat).
60 000 EUR-t meghaladó összegű támogatás esetében a szervezet pénzügyi kapacitását alátámasztó dokumentumokat feltöltötték a Participant Portalra (a részletekről az Erasmus+ Pályázati útmutató C pontjának "Kiválasztási szempontok" részében tájékozódhat). Ez a szabály közintézménynek vagy nemzetközi szervezetnek minősülő szervezetekre nem vonatkozik.
a pályázatot a hivatalos Erasmus+ Pályázati útmutatóban megadott határidőig nyújtják be.
a kitöltött űrlap végleges változatát elmentették vagy kinyomtatták.
Adatvédelmi nyilatkozat
A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL
A jelen pályázati űrlap feldolgozása elektronikus formában történik. A személyes adatok feldolgozása és kezelése során a magyar jogszabályokban (2011. évi CXII. törvény), valamint az Európai Parlament és az Európai Tanács 45/2001 sz. - a magánszemélyek védelméről az Európai Unió intézményei és testületei által kezelt személyes adatok, valamint a személyes adatok szabad áramlásáról szóló - rendeletében foglaltak szerint járunk el. A személyes adatokat kizárólag az alábbi meghatározott célokkal használjuk fel:
- a pályázati űrlapok esetében: a pályázat értékelése a pályázati felhívásban foglaltak szerint, támogatás esetén a projekt adminisztratív és pénzügyi vetületeinek kezelése, valamint az eredmények disszeminációja a megfelelő Erasmus+ IT eszközök használatával. Az utóbbi tekintetében - a kapcsolattartó személyes adataira vonatkozóan - egyértelmű jóváhagyást kérünk.
- az akkreditációs pályázatok űrlapjainak esetében: Az akkreditációs kérelem értékelése során a felhívásban foglaltaknak való megfelelés vizsgálata.
- a beszámoló nyomtatványok esetében: A projekt statisztikai és (adott esetben) pénzügyi nyomon követése.
Az összegyűjtött személyes adatok részletes leírásának, az adatgyűjtés céljának és a feldolgozás menetének vonatkozásában az alábbi linken elérhető Egyedi Adatvédelmi Nyilatkozat (Specific Privacy Statement) az irányadó.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
A pályázó szervezet hivatalos képviselőjének jogi nyilatkozata
A nyilatkozatot a pályázó szervezet jogilag meghatalmazott képviselőjének kell aláírnia. Az aláírt nyilatkozatot beszkennelés után ehhez az űrlaphoz kell csatolni.
Alulírott, aláírásommal igazolom, hogy legjobb tudásom szerint a jelen pályázatban foglalt információk megfelelnek a valóságnak. A pályázati űrlap költségvetési részében foglaltaknak megfelelően nyújtom be az Erasmus+ támogatás elnyerésére pályázatomat.
Kijelentem, hogy
- A jelen pályázatban foglalt információk, legjobb tudomásom szerint megfelelnek a valóságnak.
- Az ifjúsági területen benyújtott projektek esetében minden résztvevő életkora a program által előírtaknak megfelelő.
- Az általam képviselt szervezet megfelel a pályázat részvételi feltételeinek.
VALAMINT
Az általam képviselt szervezet rendelkezik a tervezett projekt megvalósításához szükséges pénzügyi eszközökkel és szervezeti feltételekkel.
VAGY
Az általam képviselt szervezet a felhívásban megfogalmazott feltételek szerint közintézménynek / köztestületnek minősül - melyről szükség esetén bizonyító erejű okiratot is bemutatunk, azaz:
Tanulási lehetőséget biztosít és
-vagy (a) az elmúlt két évben megszerzett bevételeinek legalább 50% -a állami költségvetési forrásból származik,
-vagy (b) állami szervezetek vagy azok képviselői irányítása alá tartozik.
Felhatalmazással rendelkezem, hogy a szervezet nevében közösségi támogatásról szóló szerződést kössek.
Kijelentem, hogy (a 60 000 eurót meghaladó összegű támogatások esetében):
az általam képviselt szervezet:
- nem áll csőd-, felszámolási-eljárás vagy bírósági felügyelet alatt, nem folyik ellene adósságrendezési eljárás, üzleti tevékenysége nem került felfüggesztésre, nem áll ezekkel kapcsolatos vagy ezekhez hasonló eljárás alatt sem a hazai, sem nemzetközi jogszabályok vagy szabályozás alapján,
- nem lett jogerősen elmarasztalva bűncselekmény/szabálysértés miatt szakmai tevékenységével kapcsolatosan
- nem követett el a Nemzeti Iroda által bizonyíthatóan súlyos szakmai kötelezettségszegést,
- minden a székhelye, illetve a támogatási szerződés megvalósulása szerinti ország jogszabályaiban előírt társadalombiztosítással és adózással kapcsolatos fizetési kötelezettségének eleget tett,
- nem érintett csalással, korrupcióval, bűnszervezetben való részvétellel vagy a Közösség pénzügyi érdekeit sértő tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmény miatt született, jogerős elmarasztaló bírósági ítélet által,
- nincs ellene jelenleg érvényes, a Tanács Pénzügyi Rendeleteinek (a Tanács 966/2012. Rendelete) 109(1) cikkével kapcsolatos szankció foganatosítva.
Tudomásul veszem, hogy:
az általam képviselt szervezet nem részesülhet támogatásban, ha a támogatás odaítélésére irányuló eljárás időtartama alatt a fent megfogalmazottakban változás következik be vagy az alábbiak szerinti helyzet alakul ki:
- családi, személyes, politikai vagy nemzeti, gazdasági vagy bármely más, a támogatás odaítélésben közvetve vagy közvetlenül érintett szervezettel vagy személlyel létrejövő kapcsolat miatti okokból kialakuló összeférhetetlenség,
- a Nemzeti Iroda által a támogatás megítéléshez kért adatszolgáltatás során hamis, megtévesztő adatok megadása vagy az adatszolgáltatás elmulasztása.
Jelen támogatási kérelem jóváhagyása esetén a Nemzeti Iroda jogosult a szervezet nevét és címét, a támogatott projektet, valamint a támogatás összegét és a finanszírozás mértékét közzétenni.
Kötelezettséget vállalok, hogy:
- az általam képviselt szervezet és partnerszervezetei a Nemzeti Iroda, a Végrehajtó Ügynökség és/vagy az Európai Bizottság által végzett disszeminációs és az eredmények terjesztésére irányuló tevékenységében előzetes felkérés esetén részt vesz, szükség esetén biztosítja ezen tevékenységek megvalósításához az egyéni résztvevők jelenlétét is.
Tudomásul veszem, hogy a hamis nyilatkozattétel vagy a korábbi támogatási szerződésekből fakadó kötelezettségek súlyos megszegése adminisztratív és pénzügyi szankciók kiszabását eredményezheti az általam képviselt szervezetre nézve.
Kelt:
Dátum (nn-hh-éééé):
A pályázó szervezet/intézmény neve:
Hivatalos képviselő neve:
Aláírás:
A képviselő személyi igazolványának száma:
A pályázó intézmény / szervezet pecsétje:
Mellékletek
A dokumentum nem csatolható. A támogatott dokumentumok a következők:
A dokumentum(ok) összmérete meghaladja a maximálisan megengedett méretet (kB):
Kérjük, csökkentse a csatolandó dokumentum(ok) méretét.
Üres dokumentumok nem csatolhatók!
A dokumentum nyitva van vagy egy másik program használja.
A dokumentum nem csatolható. A fájlnév hosszúsága (kiterjesztéssel együtt) maximum 250 karakter lehet.
Az űrlaphoz csatolt fájlokkal kapcsolatban hiba lépett fel. Kérjük, ellenőrizze, hogy a Mellékletek részben felsorolt fájlok csatolásra kerültek-e, illetve - amennyiben szükséges - pótolja a hiányzó csatolmányokat.
Az űrlaphoz csatolt fájlok esetében ellentmondások jelentkeztek és egyes fájlok automatikusan eltávolításra kerültek. Kérjük, ellenőrizze, hogy minden olyan fájl szerepel a Mellékletek részben, amelyet be kíván nyújtani az űrlappal.
Hozzáadás
Törlés
Felhívjuk figyelmét, hogy az "Ellenőrző listában" felsorolt összes dokumentumot csatolni kell, mielőtt pályázatát benyújtja.
Fájlnév
Fájlméret (kB)
Teljes méret (maximum 10 240 kB)
Benyújtás
Mielőtt elektronikusan beküldik az űrlapot, kérjük, ellenőrizzék! Kérjük ügyeljenek arra, hogy csak az űrlap végső változatát küldjék be elektronikusan!
OK
Késedelmes
Hiba
Az űrlapot még nem nyújtották be
Az űrlap benyújtásra került a következő dátummal:
Az űrlap adatai módosultak az utolsó sikeres benyújtás óta.
Státusz
Brüsszeli idő szerint
Helyi idő
IGEN
IGEN - KÉSEDELMES
NEM
Az űrlap sikeresen benyújtásra került.
Benyújtási azonosító
Az űrlap "KÉSEDELMES" címkével sikeresen benyújtásra került.
KÉSEDELMES benyújtás azonosítója
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot Nemzeti Irodájával.
Kérjük, próbálja meg egy későbbi időpontban benyújtani az űrlapot, vagy vegye fel a kapcsolatot a nemzeti irodával.
Benyújtás megerősítése
Az űrlap készen áll a benyújtásra. Kívánja folytatni a folyamatot?
Az Adobe Reader hibát észlelt!
Az Adobe Reader biztonsági (védett) üzemmódban van.
A benyújtás engedélyezéséhez válassza ki a megfelelő opciót az űrlap tetején található sárga biztonsági sávra kattintva.
Hálózati csatlakozási hiba.
Kérjük, ellenőrizze internet kapcsolatát és próbálja meg újból a benyújtást.
Sikertelen kapcsolódás a szerverhez.
Az űrlap adatai sérültek és nem benyújthatóak. Az űrlapot nem megfelelő szoftverrel szerkesztették.
Az űrlap kizárólag az Adobe Reader programmal szerkeszthető. Kérjük, az Adobe Reader programmal nyisson meg egy üres űrlapot és töltse ki újra.
Benyújtás ellenőrzési hiba.
A KÉSEDELMES benyújtás határideje lejárt. Űrlapok benyújtása a továbbiakban nem lehetséges.
Ezt az űrlapot már benyújtották és nem lehet újból benyújtani.
Az űrlap benyújtása nem sikerült, mert a csatolmányokat nem lehet benyújtani.
Az űrlap ezen verziója már nem támogatott.
Kérjük, töltse le az új verziót a Nemzeti Iroda honlapjáról, vagy lépjen kapcsolatba az iroda ügyfélszolgálatával.
Adatok ellenőrzése
Kötelező mezők és szabályok ellenőrzése
Hagyományos benyújtás
Online benyújtás (internet kapcsolatot igényel)
Alternatív benyújtás
Amennyiben nem tudja online beküldeni a pályázatát, arra is van lehetősége, hogy a hivatalos pályázati határidő lejártát követő két órán belül e-mailben nyújtsa be pályázati anyagát a nemzeti irodájához. Az e-mailnek tartalmaznia kell a teljes elektronikus űrlapot, valamint minden olyan fájl mellékletet, amelyet a pályázathoz csatolni kíván. Az e-mailhez szintén csatolnia kell a Benyújtási összefoglalóról készített képernyőképet, amelyen jól látszik, hogy az elektronikus űrlapot nem tudta online beküldeni. Az illetékes nemzeti iroda az eset kivizsgálását követően tájékoztatást ad a további teendőkkel kapcsolatban.
Benyújtási összefoglaló
Ezt az űrlapot még nem nyújtották be.
Ez a táblázat (napló) többletinformációt nyújt az online benyújtási kísérletekről. Ezek az adatok a nemzeti irodák számára többszöri benyújtás esetén különösen hasznosak.
Sorszám
Idő
Űrlap ellenőrző kód
Benyújtva
Részletek
A Helyi idő nem tekinthető irányadónak, és nem lehet az űrlap időben történt benyújtásának bizonyítására használni.
Űrlap nyomtatása
A teljes űrlap kinyomtatása
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