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Eset hozzáadása
Eset törlése
Az esetek száma nem lehet több, mint
Az esetek száma nem lehet kevesebb, mint
Űrlap verzió
HIBA
FIGYELMEZTETÉS
Ezt a mezőt kötelező kitölteni.
Az űrlap kitöltése megfelelő.
Ezt az értéket már kiválasztotta.
Ez az érték nem lehet kisebb, mint 0.
Az Adobe Reader biztonsági üzemmódban van, amely megakadályozta, hogy a PDF dokumentum külső szolgáltatóhoz csatlakozzon. A kapcsolat engedélyezéséhez válassza ki a megfelelő opciót a sárga biztonsági sávon található gombra kattintva.
Felhívás
A projekt teljes időtartamának ellenőrzése
A résztvevők száma meghaladja a tevékenységben meghatározottat.
A szervezetek számának ellenőrzése
A részt vevő szervezetek közül - a pályázó szervezetet is beleértve - minimum kettőnek különböző programországban kell működnie.
A részt vevő szervezetek közül - a pályázó szervezetet is beleértve - minimum háromnak különböző programországban kell működnie.
Duplikátum ellenőrzési hiba
A PIC kód és a tevékenység számának kombinációja egyedi kell, hogy legyen.
Igényelt támogatás ellenőrzése
A projektben a teljes igényelt támogatási összeg nem lehet több, mint
A projektmenedzsment és megvalósítás teljes igényelt támogatási összege nem lehet több, mint
A nemzetközi projekttalálkozók teljes igényelt támogatási összege nem lehet több, mint
A multiplikációs rendezvények teljes igényelt támogatási összege nem lehet több, mint
A rendkívüli költségek teljes igényelt támogatási összege nem lehet több, mint
EUR / hó
EUR / év
EUR / projekt
A részt vevő szervezetek száma legalább kettő kell, hogy legyen a pályázó szervezetet is beleértve.
A részt vevő szervezetek száma legalább három kell, hogy legyen a pályázó szervezetet is beleértve.
A projekt vége nem lehet később, mint
A pályázati útmutató előírásainak megfelelően a projektmenedzsment és megvalósítás költségeinek maximális összege 2750 euró havonta. Több, mint kilenc partner bevonása esetén ez a költség automatikusan csökken.
A részt vevő szervezetek között legalább két helyi / regionális köztestület kell, hogy legyen két különböző országból.
A részt vevő szervezetek között legalább egy helyi / regionális közintézmény / köztestület kell, hogy legyen országonként (partner- és programországokban egyaránt).
Részt vevő szervezet(ek) / intézmény(ek)
A résztvevők összlétszáma a tevékenységekben együttesen (a kísérő személyeket is beleértve) nem haladhatja meg a 100 főt.
Résztvevők létszámának ellenőrzése
Melyek azok a tevékenységek és eredmények, melyeket az uniós támogatás lejárta után is végeznek, illetve használnak?
Melyek azok a tevékenységek és eredmények, amelyeket az uniós támogatást követően is végeznek illetve használnak és hogyan tervezik biztosítani a fenntartáshoz szükséges erőforrásokat?
Az űrlap csak az Adobe Reader szoftverrel nyitható meg (http://get.adobe.com/reader/).
Ha az űrlapot védett nézetben nyitotta meg, minden jogosultságot engedélyezni kell, hogy az űrlap megfelelően működjön. Ha az összes beállítás engedélyezését követően még mindig ez az üzenet jelenik meg, ellenőrizze a Szerkesztés - Beállítások - JavaScript menüpontban, hogy a JavaScript engedélyezve van-e.
Az űrlap nem olvasható. Mentés nélkül lépjen ki a programból, mert a mentés adatkárosodást, illetve adatvesztést okozhat. Az űrlap csak az Adobe Reader szoftver használatával szerkeszthető.
Ön a szoftver egy régebbi (nem támogatott) verzióját használja. Az Adobe szoftver nem támogatott verzióinak használatával benyújtott űrlap formai hibás lesz. Kérjük, töltse le és telepítse az Adobe Reader legújabb verzióját a következő linkre kattintva: http://get.adobe.com/reader/
Az űrlapot internetes böngészőprogrammal nyitotta meg. Töltse le az űrlapot a számítógépre, hogy megfelelően el tudja menteni, miután kitöltötte.
EZ EGY TESZTŰRLAP KIZÁRÓLAG A NEMZETI IRODÁK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG BELSŐ HASZNÁLATÁRA. KÉRJÜK NE TERJESSZE!
KÖRNYEZET
Az űrlap nem nyitható meg. További információért kérem, vegye fel a kapcsolatot a Nemzeti Iroda ügyfélszolgálatával.
Meta adatok
Általános információk
Az űrlap a következő fő részekből áll:
- A pályázat adatai: ebben a részben az űrlap általános információkat kér a benyújtásra kerülő pályázat típusáról;
- Részt vevő szervezet(ek)/intézmény(ek): ebben a részben a pályázó szervezetre/intézményre és a projektbe bevont további részt vevő szervezet(ek)re/intézmény(ek)re vonatkozó információkat kell megadni;
- A projekt bemutatása: ebben a részben kell bemutatni a projekt egyes szakaszait: az előkészítést, a fő tevékenységek megvalósítását, és az utánkövetést;
- Költségvetés: ebben a részben kell megadni és részletezni az igényelt EU-s támogatás összegét;
- A projekt összefoglalása: ebben a részben kell bemutatni a projekt lényegét, céljait és azt, hogy hogyan kívánják elérni ezeket a célokat;
- Ellenőrző lista / Adatvédelmi nyilatkozat / Nyilatkozat: ezekben a részekben a pályázó a pályázat benyújtásához kapcsolódó fontos feltételekről kap tájékoztatást;
- Mellékletek: A pályázók itt csatolhatnak minden további, kötelezően beküldendő dokumentumot a pályázat véglegesítéséhez;
- A pályázat benyújtása: ebben a részben a pályázó megerősítheti a pályázatban megadott adatokat és benyújthatja online az űrlapot.
A pályázati űrlap kitöltésére vonatkozó további információkat az E-űrlap útmutatóban talál.
A projekt kezdetének a következő dátumok közé kell esnie
A projekt nem érhet később véget, mint
A pályázat adatai
A projekt nemzetközi ifjúsági kezdeményezés (fiatalok által kezdeményezett, kidolgozott és megvalósított)?
Beadási határidő (nn-hh-éééé óó:pp:mpmp - brüsszeli idő, Belgium)
Projektazonosítók
A projekt címe
A projekt címe angolul
A projekt rövidítése
A projekt kezdete (nn-hh-éééé)
A projekt teljes időtartama (hónapok)
A projekt vége (nn-hh-éééé)
A pályázó teljes és hivatalos neve (latin betűkkel)
Űrlap ellenőrző kód
Pályázó intézmény / szervezet nemzeti irodája
Az Erasmus+ Nemzeti Irodákról a következő oldalon tájékozódhatnak:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
Prioritások
Kérjük, válasszák ki a projekt céljaihoz legjobban illeszkedő horizontális vagy szektorális prioritást.
Kérjük, válasszák ki a projekt céljaihoz illeszkedő további horizontális vagy szektorális prioritásokat.
Kérjük, mutassák be, hogy a választott prioritás(ok) hogyan teljesül(nek) a projektjükben.
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.
A részt vevő szervezetnél/intézménynél megadott PIC kód nem ismétlődhet  egy másik részt vevő szervezetnél/intézménynél.
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
Kérjük, röviden mutassa be szervezetét / intézményét / csoportját (pl. a szervezet formája, a tevékenysége által érintett területek, becsült fizetett / önkéntes munkatársi / tanulói létszám vagy a csoport tagjainak száma).
Melyek a szervezetének/intézményének e pályázat tartalmához kapcsolódó, releváns tapasztalatai, tevékenységi köre? Melyek a pályázatban részt vevő kulcsszereplők kompetenciái és korábbi tapasztalatai, amelyet a projekt során hasznosítanak?
Vett-e részt intézménye/szervezete bármilyen Unió által támogatott projektben az elmúlt 3 évben?
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.
A részt vevő szervezetnél/intézménynél megadott PIC kód nem ismétlődhet  egy másik részt vevő szervezetnél/intézménynél.
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 rendelkezett-e valamilyen típusú akkreditációval / tanúsítvánnyal a partnerintézmény / -szervezet?
Akkreditáció / tanúsítvány típusa
Akkreditáció / tanúsítvány száma
Háttér és tapasztalat
Kérjük, röviden mutassa be a partnerintézményt / -szervezetet / -csoportot (pl. a szervezet formája, a tevékenysége által érintett területek, becsült fizetett / önkéntes munkatársi / tanulói létszám vagy a csoport tagjainak száma).
Melyek a partnerszervezetnek / -intézménynek e pályázat tartalmához kapcsolódó, releváns tapasztalatai, tevékenységi köre? Melyek a pályázatban részt vevő kulcsszereplők kompetenciáit és korábbi tapasztalatai, amelyet a projekt során hasznosítanak?
Vett-e részt intézménye/szervezete bármilyen Unió által támogatott projektben az elmúlt 3 évben?
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.
Társult partnerek
Amennyiben releváns, kérjük, mutassa be a pályázatban formálisan nem szereplő társult partnereket és a projektben betöltött szerepüket. Kérjük részletezze, hogy milyen módon járulnak hozzá a projekt céljainak / tevékenységeinek megvalósításához, vagy a projekt disszeminációjához és fenntarthatóságához.
A projekt leírása
Kérjük mutassa be a projekt hátterét és céljait, az érintett szükségleteket és a célcsoportot. Miért szükséges nemzetközi szinten megvalósítani a projektet?
A projekt milyen módon innovatív és/vagy egészít ki más, már megvalósított projekteket?
Milyen módon választották ki a projektpartnereket és milyen hozzáadott értéket képviselnek a projektben? Van köztük olyan szervezet / intézmény, ami korábban még nem vett részt hasonló projektben?
Hogyan osztják meg a feladatokat és a felelősségi köröket a partnerekkel?
Mely témákhoz kapcsolódik leginkább a projekt?
Milyen eredményeket várnak a projekt ideje alatt és annak befejezésekor?
Résztvevők
Kérjük, mutassa be hogyan választja ki és vonja be a projekt különböző tevékenységeibe a résztvevőket.
Hátrányos helyzetű résztvevők: tervezik-e olyan résztvevők bevonását, akiknek részvétele - sajátos helyzetükből fakadóan - nehézségekbe ütközik?
Hány résztvevő tartozik ebbe a kategóriába?
Ezeknek a résztvevőknek milyen helyzetekkel kell szembenézniük?
Miként tervezik támogatni őket abban, hogy teljes mértékben részt tudjanak venni a tervezett tevékenységekben?
Hozzávetőlegesen hány támogatásban nem részesülő résztvevőt érintenek a projekttevékenységek, hányan részesülnek azok eredményeiből (pl. a helyi közösség tagjai, fiatalok, szakemberek, döntéshozók, más érintett szereplő)? Kérjük itt adja meg az érintett személyek számát:
Kérjük, fejtse ki, hogy miként és mely tevékenységekbe vonják be ezeket a résztvevőket.
Előkészítés
Kérjük, ismertesse, hogy szervezete /csoportja és partnerei milyen előkészítő lépéseket terveznek mielőtt elkezdenék megvalósítani a projektet. (pl. adminisztrációs teendők, kommunikáció a tevékenységekről, a résztvevők, coach-ok kiválasztása, más érintettek bevonása, stb.)
A tevékenység időtartama (utazási napok nélkül) 5 naptól 2 hónapig (60 nap) tarthat.
A tevékenység időtartama (utazási napok nélkül) 1 naptól 2 hónapig (60 nap) tarthat.
A mezőben megadott időtartam (napokban) nem lehet nagyobb, mint a vonatkozó tevékenységben megadott időtartam (napokban).
A mezőben megadott időtartam (hónapokban) nem lehet nagyobb, mint a vonatkozó tevékenységben megadott időtartam (hónapokban).
A tevékenység időtartama (utazási napok nélkül) 3 naptól 2 hónapig (60 nap) tarthat.
A tevékenység időtartama (utazási napok nélkül) 1 naptól 12 hónapig tarthat.
A tevékenység időtartama (utazási napok nélkül) 2 hónaptól 12 hónapig tarthat.
A tevékenység kezdetének és befejezésének dátuma a projekt kezdésének és befejezésének dátumai közé kell, hogy essen.
A projekt végének dátuma nem előzheti meg a projekt kezdetének dátumát.
A helyszín (ország) az egyik részt vevő szervezet / intézmény származási országa kell, hogy legyen, vagy valamely EU intézmény székhelyének országa (Belgium, Németország, Luxemburg, Franciaország, Hollandia).
Projektmenedzsment és megvalósítás
Kérjük, adjon részletes tájékoztatást azokról a projekt-tevékenységekről, amelyeket a "Projektmenedzsment és megvalósítás" költségvetési soraiból terveznek finanszírozni.
Kérjük, mutassa be azokat a módszereket, amelyeket a projekt során alkalmazni kívánnak.
Nemzetközi projekttalálkozók: Kérjük, ismertessék, hogy az egyes nemzetközi partnertalálkozókat mely partnereknél, kiknek a részvételével, milyen céllal, tartalommal és rendszerességgel kívánják megvalósítani.
A projektpartnerek és más érintett felek között hogyan fog zajlani az együttműködés és a kapcsolattartás?
Hogyan kívánják biztosítani a projekt megfelelő pénzügyi nyomon követését és ütemterv szerinti megvalósítását?
Milyen módon valósul meg a projekttevékenységek minőségének és eredményeinek nyomon követése és értékelése?  Kérjük, mutassa be a használni tervezett kvalitatív és kvantitatív indikátorokat, a folyamatba bevont munkatársak szakmai hátterét, illetve hogy milyen rendszerességgel tervezik a megvalósítás nyomon követését és értékelését.
Milyen módon valósul meg a projekttevékenységek céljainak és eredményeinek nyomon követése és értékelése? Milyen indikátorokat terveznek használni a projekteredmények minőségének mérésére?
Milyen terveik vannak a projekt kockázatainak kezelésére (pl. késések, költségvetési problémák, konfliktusok kezelése)?
Ki és milyen módon fogja nyomon követni és ellenőrizni a projekt tevékenységeit?
Hogyan tervezik értékelni a projekt sikerességét?
Amennyiben releváns, tervezik az Erasmus+ online felületek (pl. EPALE, School Education Gateway, eTwinning) használatát a projekt előkészítéséhez, megvalósításához és / vagy utánkövetéséhez?
Szellemi termékek
Terveznek-e szellemi termékeket a projektben?
A szellemi termékek rész kitöltésekor kérjük, vegye figyelembe, hogy a megadott információ lehetővé teszi a kapcsolódó költségek megfelelőségének meghatározását és értékelését a költségvetés megfelelő részében.
Szellemi termék azonosítása
Szellemi termék megnevezése
Szellemi termék leírása (beleértve: innovációs elemek, várható hatás, átadhatóság mértéke)
Kérjük ismertesse a munkamegosztást, a szellemi termék előállításához szükséges feladatokat és az alkalmazott módszereket
A munka kezdete (nn-hh-éééé)
A munka befejezése (nn-hh-éééé)
Nyelvek
Információs csatorna
A tevékenységet vezető szervezet / intézmény
Részt vevő szervezet(ek) / intézmény(ek)
Multiplikációs rendezvények
Terveznek multiplikációs rendezvényt a projektben?
Multiplikációs rendezvényre csak abban az esetben kérhetnek támogatást, amennyiben a projekt során jelentős szellemi terméket fejlesztenek ki. Más disszeminációs tevékenységek a "Projektmenedzsment és megvalósítás" költségvetési tételből támogathatók.
Rendezvény azonosítója
Rendezvény címe
Helyszín (ország)
A rendezvény részletes bemutatása
Rendezvény kezdete (nn-hh-éééé)
Rendezvény vége (nn-hh-éééé)
Kapcsolódó szellemi termék(ek)
A tevékenységet vezető szervezet / intézmény
Részt vevő szervezet(ek) / intézmény(ek)
Tanulási / oktatási / képzési tevékenységek
Terveznek-e nemzetközi tanulási / oktatási / képzési tevékenységet a projektben?
Hogyan szolgálják a projekt céljainak elérését a tervezett tanulási/oktatási/képzési tevékenységek (a hosszú távú tevékenységeket is beleértve)?
Kérjük, mutassa be részletesen külön-külön a projektjükben tervezett tanulási/oktatási/képzési tevékenységeket.
Tevékenység száma
Terület
Tevékenység típusa
Tevékenység leírása (beleértve a résztvevők hátterét szervezetenként)
Helyszín (ország)
Résztvevők száma
Speciális igényű résztvevők (a résztvevők összlétszámából)
Kísérő személyek (a résztvevők összlétszámából)
Hosszútávú tevékenység?
Időtartam (napok száma)
Időtartam (hónapok száma)
Részt vevő szervezet(ek) / intézmény(ek)
Hogyan fogják kiválasztani, felkészíteni és támogatni a résztvevőket, hogy a biztonságukat garantálják? Kérjük, ismertessék a gyakorlati teendőket - ideértve a képzést, tanári / tanulói szerződéseket is amennyiben releváns.
Kérjük, írja le, hogyan kívánják elismerni és érvényesíteni a tanulási, oktatási vagy képzési tevékenységekben részvevők tanulási eredményeit. Terveznek-e használni olyan európai dokumentumokat, mint az Europass, ECVET, Youthpass, ECTS stb. vagy bármely hazai (a tanulási eredményeket elismerő) dokumentumot/tanúsítványt?
Utánkövetés
Hatás
A projekt várhatóan milyen hatást gyakorol a résztvevőkre, a részt vevő szervezetekre / intézményekre, egyéb célcsoportokra és más releváns érintett felekre?
Milyen (társadalmi) hatást kívánnak elérni a projekttel helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi szinten?
Milyen módon tervezik mérni az említett hatásokat?
A projekt várhatóan milyen hatást gyakorol a résztvevőkre, a részt vevő intézményekre, egyéb célcsoportokra és más releváns érintett felekre?
A projekt eredményeinek terjesztése és felhasználása
Kérjük, hogy a projekt eredményeinek terjesztését célzó disszeminációs terv összeállítása után válaszoljon az alábbi kérdésekre.
Melyek a disszeminációs tevékenységek tervezett célcsoportjai a partnerségen belül és a partnerségen kívül? Kérjük, ismertesse konkrétan a helyi / regionális / nemzeti / uniós szintű célcsoportokat és indokolja választását.
Milyen tevékenységeket terveznek a projekt eredményeinek a partnerségen kívüli terjesztésére?
A partnerségen belül kik lesznek felelősek a disszeminációs tevékenységekért, és milyen szakértelemmel rendelkeznek ezen a területen? Milyen forrásokat kívánnak elérhetővé tenni annak érdekében, hogy biztosítsák a disszeminációs tervek megfelelő végrehajtását?
Az Erasmus+ program megköveteli a projektjeiben előállított összes anyaghoz való nyílt hozzáférést. Amennyiben a projekt keretében szellemi termék(ek)et / kézzelfogható eredményeket állítanak elő, kérjük, írja le, hogyan szándékoznak szabad hozzáférést biztosítani azok digitális változataihoz. Ha a nyílt licenc bármely fokú korlátozását tervezik, kérjük, írja le a korlátozás indokait, mértékét és jellegét.
Hogyan kívánják biztosítani, hogy a projekt eredményei elérhetők maradjanak, és mások is használják azokat?
Amennyiben releváns, az alábbi mezőben további részleteket adhat meg a disszeminációs tervekről és a kapcsolódó hatásokról (pl. hogyan határozták meg a disszeminációs szempontból legrelevánsabb várt eredményeket; hogyan tervezik biztosítani a partnerek részvételét; milyen együttműködéseket terveznek más érintett szereplőkkel; stb.).
Fenntarthatóság
Melyek azok a tevékenységek és eredmények, amelyeket az uniós támogatást követően is végeznek illetve használnak és hogyan tervezik biztosítani a fenntartáshoz szükséges erőforrásokat?
Költségvetés
További információt a támogatás szabályairól a Pályázati útmutatóban talál. Kérjük, figyeljen arra, hogy minden összeget euróban kell megadni.
Projektmenedzsment és megvalósítás
A szervezet / intézmény PIC kódja
A szervezet / intézmény szerepe
A szervezet / intézmény neve
Ország
Igényelt támogatás
Összes igényelt támogatás
Nemzetközi projekttalálkozók
A küldő szervezet PIC kódja
Ország
Résztvevők összlétszáma
Távolság kategória
Igényelt támogatás / fő
Igényelt támogatás
Összesen
Szellemi termékek
A részt vevő intézményekben mely munkatársak vennének részt olyan szellemi termékek kidolgozásában, melyek nagymértékben hozzájárulnak a projekt lehetséges társadalmi hatásaihoz és eredményeinek átvételéhez (pl. új tananyag, pedagógiai anyagok, IT eszközök, elemzések és tanulmányok stb.)?
A szervezet / intézmény PIC kódja
Szellemi termék azonosítása
Munkatársi kategória
Ország
A munkanapok száma
Támogatás / nap
Igényelt támogatás
Összesen
Összesen
Multiplikációs rendezvények
A szervezet / intézmény PIC kódja
Ország
Rendezvény azonosítója
Helyszín (ország)
A hazai résztvevők összlétszáma
Támogatás / hazai résztvevő
A külföldi résztvevők összlétszáma
Támogatás / külföldi résztvevő
Igényelt támogatás
Összesen
Összesen
Összesen
Tanulási / oktatási / képzési tevékenységek
Utazás
A szervezet / intézmény PIC kódja
Ország
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
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)
Igényelt támogatás
Összesen
Összesen
Egyéni támogatás
Hosszú távú tanulási / oktatási / képzési tevékenységek
A szervezet / intézmény PIC kódja
Ország
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Célország
Időtartam résztvevőnként (hónapok)
Résztvevők száma (kísérő személyek nélkül)
Igényelt támogatás / fő
Időtartam kísérő személyenként (hónapokban)
Kísérők száma
Támogatás / kísérő
Igényelt támogatás
Összesen
Összesen
Összesen
Rövid távú tanulási / oktatási / képzési tevékenységek
A szervezet / intézmény PIC kódja
Ország
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Időtartam résztvevőnként (napok)
Résztvevők száma (kísérő személyek nélkül)
Igényelt támogatás / fő
Időtartam kísérő személyenként (napokban)
Kísérők száma
Támogatás / kísérő
Igényelt támogatás
Összesen
Összesen
Összesen
Nyelvtanulási támogatás
A szervezet / intézmény PIC kódja
Ország
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Résztvevők száma (kísérő személyek nélkül)
Igényelt támogatás / fő
Igényelt támogatás
Összesen
Összesen
Rendkívüli támogatás (tengeren túli országok és területek utazási költségei)
A szervezet / intézmény PIC kódja
Ország
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Résztvevők száma (kísérő személyekkel együtt)
A költségek bemutatása és indoklása
Igényelt támogatás (a teljes költség maximum 80%-a)
Összesen
Összesen
Speciális igénnyel összefüggő támogatás
A szervezet / intézmény PIC kódja
Ország
Speciális igényű résztvevők száma
Részletek
Igényelt támogatás
Összesen
Rendkívüli támogatás
A szervezet / intézmény PIC kódja
Ország
Költségtétel leírása
Igényelt támogatás (a teljes költség 75%-a)
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.
Az Erasmus+ disszeminációs felületén való megjelenés kapcsán felhívjuk a figyelmét, hogy a projektről szóló beszámoló(k)ban a projekt eredményeiről átfogó, a nyilvánosság számára készített összefoglalót kell majd készíteniük. A támogatás utolsó részletének kifizetését a nemzeti iroda a szerződésben foglalt rendelkezések szerint, a fent említett összefoglaló(k) elérhetőségéhez köti.
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 PIC kódja
A szervezet / intézmény neve
Ország
A részt vevő szervezetek száma
A költségek összefoglalása
A szervezet / intézmény PIC kódja
Ország
Nemzetközi projekttalálkozók
Szellemi termékek
Multiplikációs rendezvények
Tanulási / oktatási / képzési tevékenységek
Utazás
Egyéni támogatás
Nyelvtanulási támogatás
Rendkívüli támogatás (tengeren túli országok és területek utazási költségei)
Speciális igénnyel összefüggő támogatás
Rendkívüli támogatás
Összesen
Összesen
Projektmenedzsment és megvalósítás
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, érvényes KA2-es űrlapot használták.
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.
a projekttevékenységek és eredmények időtervét tartalmazó GANTT-diagramot.
minden részt vevő szervezet / csoport 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!
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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