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Bevezetés 
Ez az útmutató kiegészítő információkkal szolgál az egész életen át tartó tanulás 
programja (LLP) pályázati felhívásához. A pályázókat felkérjük, hogy tanulmányozzák az 
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség és a nemzeti irodák honlapját 
is (ld. 1.E. szakasz). 

Az útmutató célja: 

• hogy a pályázókat segítse támogatásért folyamodni és a pályázati űrlapot kitölteni; 
•  a pályázókat segítse abban, hogy javaslataikhoz megfelelő költségvetést 

készítsenek; 
• tisztázza a pályázati felhívással kapcsolatban felmerülő problémákat; 
• gyakorlati információkkal lássa el a pályázókat a jelentkezési és kiválasztási 

folyamat különböző szakaszaiban. 
 
 

 

1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS 
PROGRAMJÁNAK (LLP) ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSE 

 
Az egész életen át tartó tanulás terén létrehozott uniós cselekvési program 
(Lifelong Learning Programme – LLP)1 célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás 
révén hozzájáruljon az Európai Unió mint fenntartható gazdasági fejlődéssel, több és 
jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudásalapú 
társadalom előmozdításához. Mindenekelőtt elő kívánja segíteni az Európai Unión belüli 
oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, 
hogy e rendszerek az egész világ számára minőségi referenciaértékké válhassanak. 
Célja, hogy ösztönözze a részt vevő országok oktatási és szakképzési rendszereinek 
modernizációját és az új feltételekhez igazítását, különösen az Európa 2020 stratégia2 
célkitűzéseinek összefüggésében, és hogy az európai hozzáadott értéket közvetlenül 
juttassa el azokhoz az állampolgárokhoz, akik a program keretében részt vesznek a 
mobilitási és egyéb együttműködési tevékenységekben. 

A program konkrét céljai az alábbiakban találhatók. Ezek biztosítják, hogy az LLP 
támogatja és kiegészíti a tagállamok és más részt vevő országok által hozott 
intézkedéseket, teljes mértékben tiszteletben tartva hatáskörüket az oktatási és képzési 
rendszereik tartalma tekintetében, valamint kulturális és nyelvi sokszínűségüket. 
 
Az LLP időtartama hét év (2007-2013). Az időszakra előirányzott teljes költségvetés 
6 970 millió EUR. 

                                          
1 A programot az Európai Parlament és Tanács 2006. november 15-i 1720/2006/EK határozata hozta létre (HL 
L327., 2006.11.24.), és az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1357/2008/EK határozata 
módosította. 
2 A Bizottság 2010. március 3-i közleménye: Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája. COM(2010) 2020. 



 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS 
PROGRAMJA

2013. ÉVI ÚTMUTATÓ, I. RÉSZ – REV1
 

4 

 
 
 
Emellett az LLP-határozat 12. cikkében megfogalmazott módon a programnak hozzá kell 
járulnia az EU horizontális politikáinak előmozdításához is, különösen a következők 
révén:  
 
(a) az Európán belüli kulturális és nyelvi sokszínűség fontosságával, valamint a 

rasszizmus, az előítéletek és az idegengyűlölet elleni küzdelem szükségességével 
kapcsolatos tudatosság előmozdítása; 

(b) gondoskodás a sajátos nevelési igényű tanulókról, különösen a többségi oktatásba 
és képzésbe való integrációjuk előmozdításának segítésével; 

(c) a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítása és hozzájárulás a nemen, faji 
vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés minden formája 
elleni küzdelemhez. 

ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS 
 

Elősegíteni a Közösségen belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, 
hogy e rendszerek a minőség tekintetében az egész világ számára referenciaértékké válhassanak. 

KONKRÉT CÉLKITŰZÉSEK

Hozzájárulni az egész életen át tartó minőségi tanulás fejlesztéséhez, és támogatni a magas fokú 
teljesítmény elérését, az innovációt és az európai dimenziót e terület rendszereiben és gyakorlataiban 1 

Támogatni az egész életen át tartó tanulás európai térségének létrejöttét 
Segíteni az egész életen át tartó tanuláshoz a tagállamokon belül rendelkezésre álló 

lehetőségek minőségének, vonzerejének és hozzáférhetőségének javítását 
Megerősíteni az egész életen át tartó tanulás hozzájárulását a társadalmi kohézióhoz, az aktív 
állampolgársághoz, a kultúrák közötti párbeszédhez, a nemek egyenjogúságához és az egyéni 

kiteljesedéshez 

Ösztönözni a kreativitást, a versenyképességet, a foglalkoztathatóságot, valamint 
a vállalkozói szellem erősítését

Ösztönözni a nyelvtanulást és a nyelvi sokszínűséget 

Hozzájárulni valamennyi korosztály nagyobb arányú részvételéhez az egész életen át tartó 
tanulásban, beleértve a különleges nevelési igényű személyeket és a hátrányos helyzetű 

személyeket is, tekintet nélkül társadalmi-gazdasági hátterükre 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódóan támogatni az IKT-alapú innovatív tartalom, 
a szolgáltatások, a módszertan és a gyakorlat fejlesztését 8 

Megerősíteni az egész életen át tartó tanulás szerepét az emberi jogok és a demokrácia 
megértésén és tiszteletén alapuló európai állampolgárság tudatának megteremtésében, 

valamint a más népek és kultúrák iránti tolerancia és tisztelet ösztönzésében 
9 

Támogatni az együttműködést a minőségbiztosítás terén az európai szakképzés valamennyi ágazatában10 

Az oktatás és képzés minőségének javítása érdekében ösztönözni az eredmények, az 
innovatív termékek és folyamatok legjobb felhasználását, és megosztani a jó gyakorlatokat 

azokon a területeken, amelyekre az egész életen át tartó tanulás programja kiterjed

11 
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1.A. HOGYAN ÉPÜL FEL A PROGRAM? 
 
Az egész életen át tartó tanulás programja a következő részekből áll: 
 

 négy ágazati program, amelyek a közoktatásra (Comenius), a felsőoktatásra 
(Erasmus), a szakképzésre (Leonardo da Vinci) és a felnőttoktatásra (Grundtvig) 
irányulnak; 

 egy transzverzális program, amely a több ágazatot érintő területekre irányul 
(szakpolitikai együttműködés és innováció az egész életen át tartó tanulásban, 
nyelvek, innovatív információs és kommunikációs technológiák (IKT) kifejlesztése, az 
eredmények terjesztése és hasznosítása); 

 egy olyan program, amely az európai integrációval kapcsolatos oktatást, kutatást és 
gondolkodást, illetve a legfontosabb európai intézményeket és egyesületeket 
támogatja (Jean Monnet program). 

 
 

 
 
 

Ágazati programok

LLP Program 

COMENIUS 
Iskolák 

ERASMUS 
Felsőoktatás 

LEONARDO 
DA VINCI  

Szakképzés 

GRUNDTVIG 
Felnőttoktat

ás 

Transzverzális program 

1. kulcstevékenység: szakpolitikai együttműködés és innováció az egész életen át tartó tanulásban 

2. kulcstevékenység: nyelvek 

3. kulcstevékenység: IKT-alapú tartalom fejlesztése 

4. kulcstevékenység: az eredmények terjesztése és hasznosítása 

Jean Monnet Program 

Jean 
Monnet 
tevéken

ység 

Meghatározott 
intézményeknek 

nyújtott működési 
támogatások 

Egyéb európai 
intézményeknek 

nyújtott működési 
támogatások 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm
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COMENIUS 
program 

 
Iskola 

oktatás 

A Comenius program az oktatás első szakaszára irányul, az 
óvodáktól és általános iskoláktól a középiskolákig. az oktatás 
színterének összes tagját érintheti: diákokat, tanárokat, helyi 
hatóságokat, szülői egyesületeket, nem kormányzati szerveket, 
tanító- és tanárképző intézményeket, egyetemeket és minden 
egyéb oktatási személyzetet. 

ERASMUS 
program 

 
Felsőoktatás 

Az Erasmus az Európai Unió oktatási és képzési programja az 
egész Európára kiterjedő felsőoktatási mobilitás és 
együttműködés támogatására. különböző tevékenységei nemcsak 
a külföldön tanulni vagy dolgozni vágyó hallgatókhoz szólnak, 
hanem a külföldön tanítani kívánó, felsőoktatásban dolgozó 
oktatókhoz, illetve vállalati szakemberekhez, valamint külföldi 
képzési lehetőséget kereső felsőoktatási alkalmazottakhoz is. 
emellett az Erasmus segíti a felsőoktatási intézményeket, hogy 
intenzív programokon, hálózatokon és többoldalú projekteken 
keresztül együtt dolgozzanak, illetve közelebb kerüljenek az 
üzleti világhoz. 

LEONARDO  
da Vinci program 

 
Szakképzés 

A Leonardo da Vinci program a szakképzés (VET) területén köti 
össze a szakpolitikát és a gyakorlatot. A projektek skálája széles: 
szerepelnek például olyan tevékenységek, amelyek egyéneknek 
nyújtanak lehetőséget arra, hogy a külföldön töltött időszak alatt 
fejlesszék kompetenciájukat, tudásukat és szakértelmüket, 
továbbá, a szakképzésben érintett felek közötti európai 
együttműködések melyek célja a szakképzési rendszerek és 
gyakorlatok vonzerejének, minőségének és teljesítményének 
növelése. 

GRUNDTVIG 
program 

 
Felnőttoktatás 

A felnőttoktatás minden olyan formájához kapcsolódó tanítási és 
tanulási igényekre irányul, melyek elsősorban nem szakképzés 
jellegűek, illetve olyan intézményekre és szervezetekre, melyek a 
felnőtteknek szóló ilyen jellegű tanulási lehetőségeket nyújtanak 
vagy támogatnak – akár formális, akár nem formális, vagy 
informális jelleggel –, beleértve az alkalmazottak alap- vagy 
továbbképzésében érintetteket. 

1. 
kulcstevékenység: 

 
szakpolitikai 

együttműködés és 
innováció az egész 

életen át tartó 
tanulásban 

Szakpolitikai együttműködési és innovációs tevékenységek: 
támogatja az oktatási és képzési szakemberek tanulmányútjait, 
valamint az európai szintű hálózatokat e területeken. Fő céljai az 
egész életen át tartó tanulásban a szakpolitikák fejlesztése és az 
együttműködés támogatása, valamint összehasonlítható adatok, 
statisztikák és elemzések megfelelő forrásainak biztosítása. 

2. 
kulcstevékenység: 

 
nyelvek 

A nyelvi készségek alapvetően fontosak az európai polgárok és 
vállalkozások mobilitása szempontjából: növelik a 
foglalkoztathatóságot, a versenyképességet, továbbá erősítik a 
kultúrák közötti párbeszédet és a társadalmi kohéziót. Az EU-
tevékenységek célja a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség 
népszerűsítése Európában. 
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3. 
kulcstevékenység: 

 
IKT-alapú tartalom 

kialakítása 

Az EU tevékenységeinek célja az információs és kommunikációs 
technológiák (ikt) lehetőségeinek felhasználása innovatív oktatási 
és képzési gyakorlatok kialakítására, az egész életen át tartó 
tanuláshoz való hozzáférés javítására és fejlett irányítási 
rendszerek kialakításának támogatására. 

4. 
kulcstevékenység: 

 
az eredmények 
terjesztése és 
felhasználása  

 Az egész életen át tartó tanulás programja vagy korábbi 
programok keretében támogatott tevékenységeket és projekteket 
hatásuk maximalizálása érdekében a potenciális felhasználók 
lehető legszélesebb körében meg kell ismertetni. Ezért 
szükséges, hogy minden, az EU által támogatott projekt terjessze 
és hasznosítsa az általa elért eredményeket. 

Jean Monnet 
tevékenység 

A Jean Monnet program az európai integrációval kapcsolatos 
oktatást, kutatást és az integrációval kapcsolatos gondolkodást 
ösztönzi a világ felsőoktatási intézményeiben. Az öt kontinensen 
megvalósuló projektek révén a program évente mintegy 250 000 
hallgatóhoz jut el. 

Meghatározott 
intézményeknek 
nyújtott működési 
támogatások 

A támogatásokat a következő, európai érdekű célokat szolgáló 
intézmények egyes működési és igazgatási költségeinek 
támogatására ítélik oda: 

- Európai Tanulmányok Szakkollégiuma 
- Európai Egyetemi Intézet 
- Európai Közigazgatási Intézet 
- Európai Jogi Akadémia 
- Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók 

Oktatásának Fejlesztéséért  
- Az Európai Képzés Nemzetközi Központja (cife). 

Egyéb európai 
intézményeknek 
nyújtott működési 
támogatások 

Támogatás ítélhető oda az oktatás és képzés területén működő 
európai intézmények vagy egyesületek egyes működési és 
igazgatási költségeinek támogatására. 

 
 

1.B. MILYEN TEVÉKENYSÉGEK RÉSZESÜLHETNEK TÁMOGATÁSBAN? 
 
Az LLP a következő tevékenységi kategóriákat támogatja: 
 

Programterv Az Európai Bizottság által odaítélt, írásos dokumentum, mely 
lehetőséget ad a támogatható felsőoktatási intézménynek, hogy 
részt vegyen az Erasmus-tevékenységekben. A programterv 
megfogalmazza azokat az alapelveket, melyeket az intézménynek 
be kell tartania a színvonalas mobilitás és együttműködés 
megszervezése és végrehajtása során, és meghatározza a 
követelményeket, melyeket az intézménynek érvényesítenie kell a 
jó minőségű szolgáltatások és eljárások, illetve a megbízható és 
átlátható információk nyújtása érdekében. 
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Tanúsítvány A mobilitási tanúsítvány elismeri egy intézmény vagy konzorcium 
képességét arra, hogy kiváló minőségű mobilitási tevékenységeket 
valósítson meg. A minőségi szempontok magukban foglalják mind 
a stratégiai keretet, melyen belül a mobilitási tevékenységet 
végzik (politika, stratégia, munkaprogram), mind pedig az 
intézménynek e tevékenységek szervezését lehetővé tevő 
működési és anyagi potenciálját. Az Erasmus programban 
(Erasmus konzorciumi tanúsítvány) és a Leonardo da Vinci 
programban (Leonardo da Vinci mobilitási tanúsítvány) 
alkalmazzák. 

Mobilitás  Valamely másik részt vevő országban eltöltött időszak 
tanulmányok folytatása, munkatapasztalat szerzése, más tanulási, 
oktatási vagy képzési tevékenység vagy kapcsolódó adminisztratív 
tevékenység végzése céljából, amely adott esetben a fogadó 
ország nyelvén vagy a munkanyelven tartott előkészítő vagy 
továbbképző tanfolyammal egészül ki. 

Kétoldalú és 
többoldalú 
partnerség  

Különböző részt vevő országokbeli intézmények vagy szervezetek 
közötti kétoldalú vagy többoldalú megállapodás, általában kisebb 
léptékű európai együttműködési tevékenységek végrehajtása 
céljából az egész életen át tartó tanulás adott területén 
(közoktatás, szakképzés vagy felnőttoktatás).  

Többoldalú projekt  Meghatározott és felhasználható eredményre vezető európai 
együttműködési tevékenység, melyet formális vagy informális 
szervezetek vagy intézmények csoportjai közösen alakítanak ki. 

Többoldalú hálózat  Az egész életen át tartó tanulás egy bizonyos területén, 
tudományágában vagy ágazatában tevékenykedő szervek 
hivatalos vagy nem hivatalos csoportosulása, mely az adott 
területet érintő stratégiai gondolkodásra, igényfelmérésekre és 
hálózati tevékenységekre összpontosít. 

Egyoldalú vagy 
nemzeti projekt  

Egyetlen intézmény által vagy egyetlen országban kidolgozott, 
meghatározott és felhasználható eredményre vezető tevékenység. 

Kiegészítő 
tevékenységek  

Olyan különböző tevékenységek támogatása, amelyek, bár nem 
támogathatók az ágazati programok fő tevékenységei keretében, 
nyilvánvalóan hozzá fognak járulni az egész életen át tartó tanulás 
programja célkitűzéseinek eléréséhez.  

Működési 
támogatás 

Az egész életen át tartó tanulás programja valamely területén 
tevékenykedő intézmények és egyesületek rendszeres 
működésének anyagi támogatása. 

 
A fenti tevékenységek közül nem mindegyik szerepel a program összes részében. 
 
 

1.C. MELY ORSZÁGOK VESZNEK RÉSZT A PROGRAMBAN? 
 
A program a következő országok számára nyitott: 
• az EU 27 tagállama3 

                                          
3 Beleértve a következő régiókból pályázókat is: Kanári-szigetek, Guadeloupe, Martinique, Francia Guyana, 
Réunion, Azori-szigetek, Madeira. Ha vonatkoznak speciális finanszírozások a tengerentúli országokra és 
területekre, akkor ezek a szabályok ezekre a területekre is érvényesek. 
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• Izland, Liechtenstein, Norvégia, („EFTA-EGT országok”, melyek az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás tagjai, és az Európai Gazdasági Térséghez is 
tartoznak) 

• Törökország, Horvátország. 
• Svájc 
• Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Szerbia (cak a bizottsági 

eljárás keretében irányított tevékenységek esetében, lásd: 3.A. szakasz)4  
• Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (csak a bizottsági eljárás keretében 

irányított tevékenységek esetében, valamint korlátozott számú tevékenység esetében 
a nemzeti iroda szerinti eljárás keretében 15, lásd a 3.A. szakaszt). 

• A 2007/249/EK tanácsi határozattal módosított 2001/822/EK tanácsi határozatban 
meghatározott „Tengerentúli országok és területek”: 

— Grönland 
— Új-Kaledónia és a hozzá tartozó szigetek 
— Francia Polinézia 
— Francia Déli és Antarktiszi Területek 
— Wallis és Futuna 
— Mayotte 
— Saint-Pierre és Miquelon 
— Aruba 
— Holland Antillák 
  
— Anguilla 
— Kajmán-szigetek 
— Falkland-szigetek 
— Dél-Georgia és a Déli-Sandwich-szigetek 
— Montserrat 
— Pitcairn-szigetek 
— Szent Ilona, Ascension, Tristan da Cunha-szigetek 
— Brit Antarktiszi Terület 
— Brit Indiai-óceáni Terület 
— Turks- és Caicos-szigetek 
— Brit Virgin-szigetek 
 

 
 
Az egész életen át tartó tanulás programját létrehozó határozat 14. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig és a 
transzverzális program kulcstevékenységei keretében a többoldalú projektek és 
hálózatok szintén nyitottak lehetnek olyan országbeli partnerek számára, amelyek nem 
vesznek részt az egész életen át tartó tanulás programjában (úgynevezett harmadik 
országok). Az útmutató második részében a tevékenységtípusokat bemutató adatlapok 
jelzik, hogy ez mely tevékenységekre vonatkozik. A pályázni szándékozók az Oktatási, 
Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség honlapján találják meg a részvételi 

                                          
4 Albánia, Bosznia és Hercegovina és Montenegró részvétele e pályázati felhívásokban a Bizottság és az említett országok 

illetékes hatóságai közötti egyetértési nyilatkozat aláírásától függ. Amennyiben annak a hónapnak az első napján, 
amikor a támogatás odaítéléséről szóló határozat születik, az egyetértési nyilatkozatot még nem írták alá,  az 
érintett országból származó résztvevők nem részesülnek finanszírozásban, és nem veszik őket figyelembe a 
konzorciumok/partnerségek minimális méretének megállapításakor. Kérjük, az e kérdéssel kapcsolatos 
legfrissebb információkról tájékozódjon a Bizottság weboldalán: 
(http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm). 

5 Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent pályázati felhívás hivatalos közzétételében meghatározottak 
szerint (http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm)  

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
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lehetőség további részleteit. Ha lehetséges, a jelentkezők próbálják bevonni a következő 
harmadik országokból származó partnereket: 
- a 7. cikkben foglalt olyan országok, amelyek a jövőben, bizonyos körülmények között 

támogathatók lesznek az egész életen át tartó tanulás programjában, de jelenleg 
még nem kötötték meg velük a megfelelő szerződést; 

- Koszovó6, az Európai Unió szomszédságpolitikájában7 részt vevő országok, valamint 
Oroszország; 

- azok az országok, amelyeket az EU különösen fontosnak tart az oktatás és képzés, 
illetve a többnyelvűség terén a stratégiai politikai párbeszéd megerősítésének 
szempontjából8. 

 
Ugyanakkor a projektek és hálózatok a pályázatukban kérhetik partnerek bevonását más 
országokból, ahol az érintett szervezetek kimutathatóan jelentős szaktudással 
rendelkeznek, melyet megosztanának európai partnereikkel. Harmadik országokbeli 
partnerek bevonását minden esetben alá kell támasztani azzal, hogy milyen hozzáadott 
értéket jelentenek a programban részt vevő európai országokban meglévő szakértelem 
szempontjából. 
 
A Jean Monnet program nyitott az egész életen át tartó tanulás programban részt vevő 
országok, illetve bármely más („harmadik”) ország felsőoktatási intézményei és 
szervezetei számára. A harmadik országbeli intézményekre és szervezetekre 
ugyanazoknak a kötelezettségeknek kell vonatkozniuk, és ugyanazokat a feladatokat kell 
teljesíteniük, mint amelyek a programhatározat szerint a tagállamokbeli intézményekre 
és szervezetekre érvényesek. 

1.D. KIK VEHETNEK RÉSZT? 
 
 Az LLP gyakorlatilag az oktatás vagy képzés minden érintett szereplője előtt nyitva áll: 
 

 tanulók, hallgatók, gyakornokok és felnőtt tanulók 
 az egész életen át tartó tanulás bármely vonatkozásában érintett tanárok, oktatók és 

egyéb személyzet 
 a munkaerőpiacon jelen lévő személyek 
 az oktatás vagy képzés bármely területén tanulási lehetőségeket kínáló intézmények 

és szervezetek 
 az egész életen át tartó tanulás bármely konkrét vonatkozásához kapcsolódó 

rendszerekért és szakpolitikákért felelős személyek és szervek helyi, regionális és 
nemzeti szinten 

 vállalkozások, szociális partnerek és ezek bármilyen szintű szervezetei, beleértve a 
kereskedelmi szervezeteket, a szakmai szervezeteket, valamint a kereskedelmi és 
iparkamarákat 

 az egész életen át tartó tanulás bármely vonatkozásával kapcsolatban orientációs, 
tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervek 

 az egész életen át tartó tanulás terén működő szövetségek, egyesületek, beleértve a 
hallgatók, gyakornokok, tanulók, tanárok, szülők és felnőttoktatásban tanulók 
egyesületeit 

                                          
6 Ez a megnevezés nem érinti a státusszal kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244. sz. 
ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.  
7 Az európai Szomszédságpolitika az EU közvetlen szárazföldi vagy tenger által elválasztott szomszéd országaira 
vonatkozik, ezek a következők: Algéria, Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Egyiptom, Grúzia, Izrael, 
Jordánia, Libanon, Líbia, Moldova, Marokkó, a megszállt Palesztin Terület, Szíria, Tunézia és Ukrajna. 
8 Az útmutató lezárásakor ezek az országok a következők: Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, India, Izrael, 
Japán, Mexikó, Új-Zéland, Dél-Afrika, Dél-Korea, Amerikai Egyesült Államok. 
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 az egész életen át tartó tanulás kérdéseivel foglalkozó kutatóközpontok és szervek 
 nonprofit szervezetek, önkéntes testületek, nem kormányzati szervezetek (NGO-k). 

 
Az LLP nemzeti irodái,valamint azok munkatársai – kifejezett ellenkező rendelkezés 
hiányában – nem vehetnek részt az egész életen át tartó tanulás programjának 
tevékenységeiben. 
 
Azon jogi személyek, amelyek biztosítják az LLP nemzeti irodák működésének kereteit, 
kizárólag a bizottsági eljárás keretében irányított tevékenységekben vehetnek részt (lásd 
a 3. A. szakaszt).  
 
Kérjük, a jelen útmutató megfelelő fejezeteiben tájékozódjon arról, hogy az egyes 
programokban kik vehetnek részt. 
 
 

1.E. KI MIT CSINÁL? 
 
Az Európai Bizottság (Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) feladata, hogy 
biztosítsa az LLP hatékony és eredményes megvalósítását. A Bizottságot ebben a 
tagállamok képviselőiből álló LLP-bizottság segíti, amelynek elnöki tisztségét a Bizottság 
látja el. 
 

A program operatív irányítását a Bizottság végzi, szoros együttműködésben a nemzeti 
irodákkal (amelyekből minden részt vevő országban legalább egy található) és a 
brüsszeli Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel. 
 
Nemzeti irodák (National Agencies, NA): A részt vevő országok nemzeti hatóságai 
nemzeti irodákat hoztak létre (ezekből minden részt vevő országban legalább egy 
található), hogy ezek nemzeti szinten megkönnyítsék a program úgynevezett 
„decentralizált” tevékenységeinek koordinált irányítását. 
 
A nemzeti hatóságok nyomon követik és felügyelik a nemzeti irodák munkáját, és 
tanúsítják az Európai Bizottságnak, hogy a nemzeti irodák megfelelő módon kezelik a 
program decentralizált tevékenységekre szánt európai uniós támogatásait. 
 
A nemzeti irodák kulcsszerepet játszanak a program gyakorlati megvalósításában, mivel 
felelősek a program népszerűsítéséért nemzeti szinten, hozzájárulnak az eredmények 
terjesztéséhez és hasznosításához, legfőképpen pedig a decentralizált tevékenységek 
teljes projektciklusát irányítják nemzeti szinten. Feladataik: 
• az egész életen át tartó tanulás programjának európai pályázati felhívásait kiegészítő 

nemzeti pályázati felhívások és határidők meghirdetése  
• tájékoztatás a pályázati lehetőségekről és azok népszerűsítése, tanácsadás a 

potenciális pályázóknak 
• a pályázatok fogadása, értékelése és kiválasztása 
•  az elfogadott pályázatok számára a támogatás odaítéléséről szóló határozat 

meghozatala, 
• a támogatási szerződés megkötése a kedvezményezettekkel, kifizetések  
• a kedvezményezettek szerződés szerinti jelentéseinek fogadása és kezelése 
• a program kedvezményezettjeinek nyomon követése és támogatása 
• a támogatott tevékenységek dokumentumalapú ellenőrzése és helyszíni auditja 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm


 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS 
PROGRAMJA

2013. ÉVI ÚTMUTATÓ, I. RÉSZ – REV1
 

12 

• a támogatott tevékenységek eredményeinek terjesztése és hasznosítása 
• a program megvalósításával és az adott országban jelentkező hatásával kapcsolatos 

elemzések és visszajelzések. 
 
A „Végrehajtó Ügynökség” Brüsszelben: az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 
Végrehajtó Ügynökség feladata az Európai Bizottság által támogatott programok 
számos tevékenységének megvalósítása az oktatás és képzés, az aktív polgári 
szerepvállalás, az ifjúság, az audiovizuális média és a kultúra terén. Az Ügynökség az 
általa kezelt programelemeket kivétel nélkül központilag irányítja, azaz a pályázatokat 
közvetlenül Brüsszelbe kell benyújtani, nem a nemzeti irodák útján. 
 
A Bizottság által létrehozott referencia-keretrendszer alapján az ügynökség az alábbi 
feladatok megvalósításáért felelős:  
• egyes pályázati és ajánlattételi felhívások közzététele 
• a pályázatok fogadása, a bírálat megszervezése és a projektek kiválasztása 
• a támogatás odaítélése a Bizottsággal folytatott konzultáció után, 
• a projektekre vonatkozó támogatási szerződés megkötése és a kedvezményezettek 

számára a támogatások kifizetése 
• a kedvezményezettek szerződés szerinti jelentéseinek fogadása és kezelése 
• a program kedvezményezettjeinek nyomon követése és támogatása 
• a támogatott projektek dokumentumalapú ellenőrzése és helyszíni auditja. 
 
Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) Thesszalonikiben 
(Görögország): uniós szinten koordinálja a tanulmányi látogatások programját az 
Európai Bizottság nevében. A tanulmányi látogatások programja a transzverzális program 
1. kulcstevékenységének a része és a „decentralizált” tevékenységek egyike abban az 
értelemben, hogy a pályázatokat a nemzeti irodákhoz kell benyújtani.  

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://www.cedefop.europa.eu/
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Európai Bizottság (Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 

 
 
Végrehajtó 
ügynökség 
 

 

Nemzeti ügynökségek9 
 

 AUSZTRIA  BELGIUM 

 BULGÁRIA  CIPRUS 

 HORVÁTORSZÁG  CSEH KÖZTÁRSASÁG 

 DÁNIA  ÉSZTORSZÁG 

 FINNORSZÁG  FRANCIAORSZÁG 

 NÉMETORSZÁG  GÖRÖGORSZÁG 

 MAGYARORSZÁG  IZLAND 

 ÍRORSZÁG  OLASZORSZÁG 

 LETTORSZÁG  LIECHTENSTEIN 

 LITVÁNIA  LUXEMBURG 

 MÁLTA  HOLLANDIA 

 NORVÉGIA  LENGYELORSZÁG 

 PORTUGÁLIA  ROMÁNIA 

 SZLOVÁKIA  SZLOVÉNIA 

 SPANYOLORSZÁG  SVÉDORSZÁG 

 SVÁJC  TÖRÖKORSZÁG 

 EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 
 
 

  

 
 

                                          
9 Az NI-k címei és honlap linkjei megtalálhatók az alábbi címen: http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-programme/doc1208_en.htm 

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#autr
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#benl
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#bulg
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#cypr
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm#croatia#croatia
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#czech
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#dan
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#eesti
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#fra
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#de
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#gre
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#hongr
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#isl
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#irl
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#ita
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#lat
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#liech
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#lith
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#lux
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#mal
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#nl
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#norv
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#pol
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#pt
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#roum
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#slovak
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#slove
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#esp
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#turkey
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm
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1.F. NÉHÁNY ALAPFOGALOM 
 
Azt ajánljuk, hogy a következő fejezetek elolvasása előtt tekintse át azokat a 
meghatározásokat, melyeket az egész dokumentumban alkalmazni fogunk: 
 
 

 Tevékenység  Az egész életen át tartó program egy konkrét 
programján belül támogatott általános 
tevékenységtípus (ld. fenti i.b szakaszt és az egész 
életen át tartó programot létrehozó határozat 5. 
cikkét). 

Centralizált tevékenység Az egész életen át tartó tanulás programjában az a 
tevékenység, melyet a végrehajtó ügynökség kezel.  

Decentralizált 
tevékenység 

Az egész életen át tartó tanulás programjában az a 
tevékenység, melyet az adott ország nemzeti hatósága 
által kijelölt nemzeti iroda kezel. 

Konzorcium Közös európai együttműködési projektben, 
partnerségben vagy hálózatban tevékenykedő 
szervezetek vagy személyek csoportja. 

Koordináló szervezet A partnerségekben, a projektekben vagy a 
hálózatokban a projekt teljes irányításáért és a napi 
menedzsmentért felelős szervezet. A koordináló 
szervezet felelősségi köre tevékenységtípusonként 
változik. A centralizált projektekben és hálózatokban a 
koordináló szervezet gyakran egyben a pályázó 
szervezet is. 
A centralizált tevékenységeknél az általános vezetésért 
és napi irányításért felelős szervezetre „irányító 
szervezetként” is szoktak hivatkozni. 

Pályázó szervezet A partnerszervezet(ek) jogilag felelős(ek) a pályázatért. 
ha egy pályázatot elfogadnak, a pályázó szervezet 
kedvezményezett szervezetté válik. 

Kedvezményezett Az a szervezet, intézmény vagy személy, mellyel a 
támogatásról szóló „szerződést” (hivatalosan: 
„támogatási megállapodás") aláírják. A decentralizált 
partnerségi tevékenységekben A partnerség összes 
résztvevője kedvezményezett.  
A szervezetre kedvezményezettként vagy 
koordinátorként is szokás hivatkozni. 

Hivatalos képviselő Az a személy, aki a pályázó szervezetben jogi 
felhatalmazással rendelkezik a jogilag kötelező 
megállapodások megkötése esetén a szervezet 
képviseletére. Ennek a személynek kell aláírnia a 
támogatási kérelmet és a pályázat elfogadása esetén a 
támogatási szerződést is. 
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2. A PROJEKTCIKLUS BEMUTATÁSA 

 

2.A. IGAZGATÁSI CIKLUS 
 
 

 
 

A pályázatok 
benyújtása 

A pályázatok 
benyújtása a 
választott 
tevékenységben 
illetékes 
szervezetnek 
(nemzeti irodának 
vagy a végrehajtó 
ügynökségnek) 

Pályázatok 
elbírálása 

A pályázatok 
elbírálását 
szakértők végzik 
az egyes pályázati 
felhívásokban 
rögzített 
kritériumok 
alapján, mind 
formai, mind pedig 
minőségi elemeket 
figyelembe véve 

 

Projekttevékenysé
gek 

támogathatósági 
időszaka 

Az az időszak, amely 
alatt a felmerülő 
költségek fedezhetők az 
uniós támogatásból (a 
támogathatósági 
időszak időtartama a 
projekt időtartamától 
függ), és amely alatt 
végre kell hajtani a 
tervezett 
projekttevékenységeket 

Időközi jelentés 
benyújtása 

A projekt időtartamának 
közepén a pályázóknak 
időközi jelentést kell 
benyújtaniuk a projekt 
megvalósításáról és az 
addig felmerült 
kiadásokról. A beszámolót 
elbírálják, és csak 
jóváhagyása esetén 
fizethető ki a második 
részlet (adott esetben)  

Záróbejelentés benyújtása  
A szerződéses időszak végén a 
pályázóknak zárójelentést kell 

benyújtaniuk, amelyben 
tájékoztatást adnak a projekt 

megvalósításáról, az elért 
eredményekről, valamint a felmerült 

kiadásokról. Az utolsó kifizetésre 
csak a beszámoló pozitív elbírálását 

követően kerülhet sor 

Szerződéskötési 
fázis 

A kiválasztási folyamat 
során sikeres pályázók a 
kérdéses tevékenységtől 

függően a Végrehajtó 
Ügynökségtől vagy a 

megfelelő nemzeti irodától 
támogatási megállapodást 

(szerződést) kapnak. A 
szerződés tartalmazza a 

megítélt támogatás 
összegét, és rögzíti az 
alkalmazandó pénzügyi 

szabályokat. 
A kifizetés általában 
részletekben történik  

Projektek folyamatos nyomon 
követése 

A nemzeti irodák és az Európai Bizottság/a 
Végrehajtó Ügynökség a projekt 
végrehajtását a projekt teljes időtartama 
alatt nyomon követi. Helyszíni 
projektlátogatásokra és tematikus 
ellenőrzési kezdeményezésekre kerülhet sor 

Jelentés 

 

A kiválasztás 
eredménye 

Elkészülnek a sikeres 
pályázatok listái. 
Valamennyi pályázó 
értesítést kap pályázata 
eredményéről. A 
sikertelen pályázók 
szintén kapnak 
visszajelzést az 
elutasítás okairól. 

 
(Csak néhány  

tevékenységtípus esetében,  
1 évnél hosszabb projekteknél) 
 

Tevékenység utáni 
ellenőrzés és helyszíni 
ellenőrzések A támogatott 
projektek egy mintáját 
alaposabb ellenőrzésnek vetik 
alá, hogy az európai 
támogatás megfelelő 
felhasználását biztosítsák.. 
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2.B. PÉNZÜGYI CIKLUS 

Az alábbiakban felvázolt pénzügyi ciklus érvényes az egész életen át tartó tanulás 
programjának minden pályázattípusára, ugyanakkor bizonyos követelmények csak egyes 
sajátos tevékenységekre vonatkoznak: 

(1) a költségvetési terv benyújtása: a finanszírozásról szóló fejezet tartalmazza, hogy 
milyen típusú költségvetési információra van szükség a pályázat benyújtásának 
szakaszában; 

(2) a költségvetés elbírálása: rögzített és átlátható kritériumok alapján történik, és a 
költségvetés módosításához (korrekció/csökkentés) vezethet annak biztosítására, 
hogy a költségvetés támogatható, és kizárólag olyan elemeket tartalmaz, melyek 
a megpályázott tevékenység „teljesítéséhez szükségesek”. A költségvetés 
módosításakor alkalmazandó szabályokat a pénzügyi rendelkezésekről szóló 
fejezet fejti ki részletesen; 

(3) a támogatási megállapodás megkötése („szerződés") 

(4) fizetési eljárások: időrendi sorrendben a pénzügyi garancia biztosítása 
(amennyiben szükséges, olyan kedvezményezett szervezetek esetében, melyek 
nem állami szervek), előfinanszírozási megállapodások, az egyenleg kifizetése, 
visszatérítési eljárások stb.; 

(5) a megállapodás módosítása: a projekt megvalósítása során lehetséges. A 
vonatkozó útmutatásokat a támogatási megállapodás tartalmazza, vagy ahhoz 
csatolják; 

(6) beszámolási kötelezettségek: az időközi jelentésre (amennyiben van ilyen), és a 
zárójelentésre vonatkoznak. Az útmutatásokat a támogatási megállapodás 
tartalmazza; 

(7) pénzügyi ellenőrzés és auditkövetelmények: a pénzügyi ellenőrzésekre és a 
helyszíni auditokra a végső kifizetés vagy a kedvezményezett általi végső 
visszatérítés után 5 éven belül bármikor sor kerülhet, ezért a kapcsolódó 
dokumentumokat ezen időszak alatt meg kell őrizni. 

 
 

2.C. ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK 

Az ebben a útmutatóban meghatározott szabályok az egész életen át tartó tanulás 
programjának keretében uniós támogatásban részesülő minden tevékenységtípusra 
érvényesek.  

Az egész életen át tartó tanulás programjában támogatott tevékenységek 
finanszírozására és kezelésére vonatkozó szabályokat a következő dokumentumok 
tartalmazzák: 

• Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK határozata ( 2006. november 15.) 
az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról; 

• Az Európai Parlament és a Tanács 1357/2008/EK határozata (2008. december 16.) 
az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról szóló 
1720/2006/EK határozat módosításáról; 
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•  A Tanács 1995/2006/EK, Euratom rendeletével (2006. december 13.) módosított 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2002. június 25.) az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről; 

 
•  A Bizottság 2342/2002/EK, Euratom rendelete (2002. december 23.) az Európai 

Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról; 

• Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. 
október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről; 

• A Bizottság C(2012)7507final felhatalmazáson alapuló rendelete10 az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól.  

Az egész életen át tartó tanulás programját létrehozó határozat elsőbbséget élvez a többi 
alkalmazandó szabállyal szemben.  

Ezt az útmutatót a pályázati felhívás és a pályázati űrlap szövegével együttesen kell 
értelmezni. A szövegek közötti ellentmondások esetén a pályázati felhívással 
kapcsolatosan az elsőbbséget élvező dokumentumok sorrendje a következő: 

(1) az egész életen át tartó tanulás programot létrehozó 1720/2006/EK határozat; 

(2) a pályázati felhívás hivatalos bejelentése az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

(3) a felhívás szövege ahogyan az egész életen át tartó tanulás programjának bizottsági 
honlapon megjelent; 

(4)  az egész életen át tartó tanulás programjának ez az útmutatója 

(5) a pályázati űrlapok  

 

Beadási határidők: Minden pályázattípusra külön határidő érvényes. Kérjük, ellenőrizze 
a pályázati felhívásban az Önt érdeklő pályázattípus határidejét. 

Bizonyos esetekben, különösen centralizált tevékenységeknél, a bírálati eljárás két 
szakaszból is állhat. Ebben az esetben a pályázóknak az információk egy részét az első 
szakasz határidejére kell benyújtaniuk (ilyenek a konzorciumhoz kapcsolódó információk, 
a projekt tartalma és költségvetése). A második szakaszban a további dokumentációt 
már csak az első körben kiválasztott pályázóknak kell benyújtaniuk 
(szándéknyilatkozat/megbízólevél, számviteli és pénzügyi dokumentáció stb.). 

A projekt életciklusa: Az útmutató programonkénti és tevékenységenkénti fejezetei 
tartalmazzák a pályázat benyújtásától a tevékenység megkezdéséig tartó időszak 
mérföldköveit és a támogatott tevékenység maximális időtartamát. Ne feledje, hogy ezek 
az időszakok csupán jelzésértékűek a pályázati felhívás kiírásának idején: a 
módosításokat az illetékes iroda vagy ügynökség honlapján teszik közzé. Módosításra 
legkésőbb az ebben az útmutatóban jelzetteknek megfelelően a beadási határidő előtt 10 
munkanappal kerülhet sor.  

Időtartam: Nem fogadhatók el olyan pályázatok, melyek az útmutatóban meghatározott 
időtartamnál hosszabb idejű tevékenységekre vonatkoznak. 
                                          
10 Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012 végéig kihirdetendő 
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A projekt vége: Amennyiben a támogatási szerződés aláírása vagy a támogatási 
határozatról szóló értesítés és a projekt/tevékenység megkezdése után a 
kedvezményezett (teljes mértékben igazolt és rajta kívülálló okokból) nem tudja a 
tervezett időtartamon belül végrehajtani a projektet, a támogathatósági időszak esetleg 
kiterjeszthető. A hosszabbítás azonban nem automatikus, hanem eseti elbírálás tárgya. 
Emellett a projekt időtartamának meghosszabbítása nem jelenti a támogatási összeg 
vagy a társfinanszírozási hányad növekedését.  

Támogathatósági időszak: A költségekre és a tevékenységekre vonatkozó 
támogathatósági időtartam a támogatási szerződésben meghatározott időpontokban 
kezdődik és végződik. A költségek és tevékenységek támogathatóságának időtartama 
semmilyen körülmények között nem kezdődhet a pályázat benyújtási határideje előtt. 
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3. HOGYAN ZAJLIK A PÁLYÁZATOK 
BENYÚJTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE? 

 

3.A. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA 

A pályázat benyújtása 

Az egész életen át tartó tanulás programja decentralizált tevékenységeinek keretében a 
támogatás iránti pályázatokat a pályázó országának nemzeti irodájához kell benyújtani. A 
program centralizált tevékenységeinek keretében a pályázatokat a végrehajtó 
ügynökséghez kell beadni. A következő táblázat a pályázati és támogatás-odaítélési 
eljárásokat foglalja össze.  
 
1. nemzeti irodai eljárás (NA1) 
A következő tevékenységekre, melyekben a támogatás odaítéléséről a megfelelő nemzeti iroda 
dönt, az „1. nemzeti irodai eljárás” vonatkozik: 

 
• -egyéni mobilitás, 
• kétoldalú és többoldalú partnerségek, 
• egyoldalú és nemzeti projektek a transzverzális program keretében11 
 

E tevékenységek esetében a pályázatokat a pályázó országának nemzeti hatósága által kijelölt 
nemzeti irodához kell benyújtani. A nemzeti irodák végzik a kiválasztást és a kiválasztott 
pályázóknak a pénzügyi támogatások nyújtását. A nemzeti irodák a saját országukbeli 
kedvezményezetteknek nyújtanak támogatást.  
 
Ez az eljárás vonatkozik az Erasmus- és a Leonardo da Vinci- tanúsítványokra pályázókra is.  

 
2. nemzeti irodai eljárás (NA2) 
A következő tevékenységre, melyben a támogatás odaítéléséről a Bizottság dönt, de az 
értékelést és a szerződéskötési eljárást a megfelelő nemzeti iroda folytatja le, a „2. nemzeti 
irodai eljárás” vonatkozik: 

 
• - többoldalú projektek: innovációtranszfer (Leonardo da Vinci) 
 

Ebben a tevékenységtípusban a pályázatokat a pályázó országa szerinti nemzeti irodához kell 
benyújtani. A nemzeti iroda elvégzi a pályázatok értékelését, és az előválogatott jelöltek 
listáját megküldi a Bizottságnak jóváhagyásra. A projektek esetleges kettős támogatásának 
elkerülése érdekében összevetik a különböző nemzeti irodák által javasolt listákat, mielőtt a 
Bizottság meghozza a támogatás nyújtásáról szóló döntését. Amint a Bizottság meghozta a 
döntését, a Nemzeti Irodák odaítélik a támogatást a megfelelő támogatható /részt vevő 
országban található, támogatott pályázóknak, akik ezután felelősek a támogatásnak a 
projektben részt vevő összes partner közötti elosztásáért. 

 
Bizottsági eljárás (COM) 
Az alábbi tevékenységtípusokban a pályázatokat a végrehajtó ügynökségnek kell benyújtani, 
és a támogatásról a Bizottság dönt, így a ‘Bizottsági eljárás’ vonatkozik rájuk: 
                                          
11 A határozat 33. cikke 
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• többoldalú projektek és hálózatok 
• kapcsolódó intézkedések: 
 
• működési támogatások 
• egyoldalú és többoldalú projektek a Jean Monnet program keretében 

 
Ezt az eljárást követik az Erasmus felsőoktatási intézményi programtervre pályázók esetében 
is.  

 
 

A pályázók a beadási határidő után 30 napon belül rendszerint tájékoztatást kapnak a 
pályázat beérkezéséről. 

A pályázat megfelelő benyújtására vonatkozó útbaigazítás 

1. A pályázatokat minden tevékenység esetében a megfelelő iroda vagy ügynökség 
(a nemzeti iroda vagy a végrehajtó ügynökség) által közreadott előírások alapján kell 
benyújtani.  
 
2. A papíralapú pályázatok esetében a határidő betartását a postai feladás dátuma 
alapján ellenőrzik. Ezért javasolt, hogy a pályázók elismervényt kérjenek, melyen 
szerepel a feladás dátuma és a küldő teljes címe. 
 
3. A beadási határidő után a pályázók nem változtathatnak a pályázaton.  
 
4. Azon tevékenységek esetében, amelyek keretében szervezetek támogatásra 
pályázhatnak, a szervezeteknek a nemzeti jogszabályok értelmében jogi személyeknek 
kell lenniük. A pályázatnak tartalmaznia kell annak a személynek az aláírását, aki 
törvényesen fel van hatalmazva arra, hogy az adott szervezetet képviselje jogi 
kötelezettségvállalás esetén (felhatalmazott aláíró)12. 

Pályázati űrlapok  

A tevékenységtől függően a dokumentumok megtalálhatók:  

• a nemzeti iroda honlapján: nemzeti irodák országonként 

• a végrehajtó ügynökség honlapján: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 

• tanulmányutak esetén a Cedefop honlapján: http://studyvisits.cedefop.europa.eu 
 

                                          
12 A költségvetési rendelet 131. cikke (2) bekezdésének a) pontjának megfelelően, ha olyan pályázó nyújt be 
támogatási pályázatot, amely az alkalmazandó nemzeti jog szerint jogi személyiséggel nem rendelkezik, 
amennyiben e pályázó képviselői jogosultak a pályázó nevében jogi kötelezettségeket vállalni, és adott esetben 
a jogi személyek által nyújtottakkal egyenértékű biztosítékot tudnak felajánlani az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme tekintetében. Az egész életen át tartó tanulásról szóló határozathoz mellékelt igazgatási és pénzügyi 
rendelkezések 7. cikke (Közintézmények vagy tanulási lehetőségeket nyújtó intézmények) értelmében „a 
tagállamok meghatározása alapján iskolának vagy felsőoktatási intézménynek minősülő valamennyi 
intézményt, valamint minden olyan tanulási lehetőségeket nyújtó intézményt és szervezetet, amely éves 
bevételeinek több mint 50 %-át közpénzből kapta az elmúlt két évben, vagy amelynek felügyeletét 
államháztartási szervek vagy azok képviselői látják el, a Bizottság úgy tekinti, mint amely rendelkezik a 
szükséges pénzügyi, szakmai és adminisztratív kapacitással, valamint pénzügyileg megfelelően stabil ahhoz, 
hogy az egész életen át tartó tanulás programja keretében projekteket valósítson meg; ezen intézményektől 
nem kívánják meg, hogy ezt a tényt további okmányokkal igazolják. 
Az ilyen intézmények és szervezetek mentesülhetnek a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 173. cikkének (4) 
bekezdése szerinti könyvvizsgálati követelmények alól.” 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
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 DECENTRALIZÁLT TEVÉKENYSÉGEK CENTRALIZÁLT 
TEVÉKENYSÉGEK 

 1. nemzeti irodai eljárás – 
NA1 

2. nemzeti irodai eljárás – 
NA2 

Bizottsági eljárás – COM 

Alkalmazh
ató:  
(tevékeny
ségtípusok
) 

 Transznacionális mobilitás  
 - Kétoldalú és többoldalú 

partnerségek 
 - Egyoldalú és nemzeti 

projektek (transzverzális 
program) 

 - Többoldalú projektek: 
innovációtranszfer 
(Leonardo da Vinci) 

 

 - Többoldalú projektek és 
hálózatok 

 Működési támogatás 
 - Egyoldalú és többoldalú 

projektek – Jean Monnet 
 Kísérő intézkedések 

Kinek kell 
elküldeni a 
pályázatot
? 

Az egyes pályázó intézmények 
vagy magánszemélyek illetékes 
nemzeti irodái  

A pályázat koordinátorának 
illetékes nemzeti irodája 

Az Oktatási, Audiovizuális és 
Kulturális Végrehajtó 
Ügynökség  

Az eljárás 
fő lépései 

a. A pályázatok elbírálása 
mind formai 
(támogathatóság és kizárási 
feltételek), mind minőségi 
kritériumok (az ezen 
útmutatóban meghatározott 
kiválasztási és odaítélési 
feltételek) alapján 

b. A kiválasztott pályázatok 
listájának jóváhagyása a 
nemzeti iroda által  

c. Pénzügyi támogatások 
odaítélése a kiválasztott 
kedvezményezetteknek a 
nemzeti iroda által  

a. A pályázatok elbírálása mind 
formai (támogathatóság és 
kizárási feltételek), mind 
minőségi kritériumok (az 
ezen útmutatóban 
meghatározott kiválasztási 
és odaítélési feltételek) 
alapján A nemzeti iroda által 
támogatásra javasolt 
pályázatok listájának 
összeállítása. 

b. A kiválasztott pályázatok 
listájának jóváhagyása a 
Bizottság által  

c. Pénzügyi támogatások 
odaítélése a kiválasztott 
javaslatoknak a nemzeti 
iroda által 

a. A pályázatok elbírálása 
mind formai 
(támogathatóság és 
kizárási feltételek), mind 
minőségi kritériumok 
(kiválasztási és odaítélési 
feltételek) alapján 

b. A kiválasztott pályázatok 
listájának jóváhagyása 

c. - Pénzügyi támogatások 
odaítélése a kiválasztott 
projekteknek 

 
 

3.B. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA 
 
A támogatás odaítélésének folyamatában számos szereplő vesz részt: a Bizottság, a 
végrehajtó ügynökség, a nemzeti irodák, a tagállamok és a részt vevő országok, 
valamint az illetékes programbizottságon keresztül a tagországok és a további részt vevő 
országok nemzeti hatóságai. Bizonyos esetekben az Európai Parlament „ellenőrzési 
joggal”13 rendelkezik a támogatás nyújtásáról szóló döntéssel kapcsolatban.  

                                          
13 Az Európai Parlament és a Tanács ellenőrzéshez való jogához ld. a 182/2011/EK határozat 11. cikkét. 
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Az ábrán a pályázatok elbírálásának alapfolyamatát láthatjuk14. Ha egy tevékenység 
közzétett prioritásokat foglal magában, az értékelő bizottság dönthet úgy, hogy inkább 
egy alacsonyabb pontszámot elért pályázatot finanszíroz, mint egy, a rendelkezésre álló 
költségvetés keretében finanszírozható pályázatot, hogy a prioritások kiegyensúlyozottan 
érvényesülhessenek. A fenti ábrán ez például azt jelenthetné, hogy az I pályázat kap 
támogatást, ha olyan prioritást céloz, amely eddig nem fordult elő egyetlen magasabb 
pontszámot kapott pályázatban sem; a H pályázat viszont nem kap támogatást. 
 

                                          
14 Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség honlapján található meg annak a bírálati 
eljárásnak a leírása, amely azokra a pályázatokra vonatkozik, amelyek „harmadik” országbeli további 
partnerszervezetek bevonásához kérnek támogatást többoldalú projektek és hálózatok esetében, a program 
bizonyos tevékenységeiben (lásd 1C pont). 

Az iroda szakértők segítségével ellenőrzi: 
• a pályázókra és a pályázatokra 

vonatkozó támogathatósági 
feltételeket 

• a pályázók ra vonatkozó kizárási 
feltételeket 

• a pályázó működési és pénzügyi 
kapacitásaira vonatkozó kiválasztási 
kritériumokat 

pályázat 
 

szakértő 
 

Az elbírálási kritériumok 
szerinti értékelés 

Pontok 
 

szakértő 

Az elbírálási kritériumok 
szerinti értékelés 

Pontok 
 

Pontszámok 
 

• A legtöbb tevékenység 
esetében a tartalmi 
bírálatot legalább két 
szakértő végzi  

• Végső pontszám 
konszenzussal 

Az értékelő bizottság 
biztosítja a pályázatok igazságos elbírálását  

és a pályázókkal való egyenlő és méltányos bánásmódot 
 

• A rangsor elkészült 
• A megfelelő minőségű 

pályázatokat csökkenő 
pontszám szerinti 
sorrendben addig 
fogadják el, amíg a 
keretet teljesen fel nem 
használják 

Az előre 
meghatározott  
minőségi 
küszöb alatti  
pontszámú 
pályázatok 
elutasítása 
 

E feltételeknek 
meg nem  
felelő pályázatok 
elutasítása 

K pályázat 53

J pályázat 58

I pályázat 67

H pályázat 69

G pályázat 70

F pályázat 72

E pályázat 75

D pályázat 78

C pályázat 82

B pályázat 84

A pályázat 85

pályázatok pontok

Rangsor (példa) 

Rendelke
zésre 
álló 
költségve
tés 
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SZAKÉRTŐI TESTÜLET 
 
Az egyéni mobilitás kivételével a program összes tevékenysége esetében a pályázatot 
általában legalább két szakértő értékeli. Ezek a legtöbb esetben külső szakértők (azaz a 
bírálati eljárást szervező irodán kívüli szakértők). Az elbírálás a pályázat minőségét és 
(szükség esetén) az adott tevékenység esetén közzétett prioritások lefedettségét 
figyelembe vevő, előre meghatározott pontozási rendszer alapján, továbbá a minőségi 
szempontokat tartalmazó szabványosított ellenőrzési lista segítségével történik. A 
pályázat végső pontszámát az egyéni bírálatokat elvégző szakértők közötti konszenzus 
alapján határozzák meg.  
 
A bírálók értékelése alapján a szervező iroda felállítja a támogatási kérelmek rangsorát, 
a pályázatokat az elfogadásra javasolt, elutasított és tartalék kategóriákba sorolva. A 
rangsor tartalmazza az elfogadásra javasolt és a tartalék listán szereplő pályázatok 
tervezett támogatási összegét. A pályázók tartaléklistája akkor használható, ha 
támogatásra elfogadott projektek visszavonása vagy a program költségvetésének 
növelése következtében további támogatási összegek állnak rendelkezésre (pl. az 
Európai Parlament további finanszírozást biztosít). 
 
Többoldalú partnerségek esetén (Comenius, Leonardo da Vinci és Grundtvig), a pályázat 
elbírálását a koordinátor országának nemzeti irodája szervezi az összes részt vevő ország 
által használt közös minőségi kritériumok alapján. A nemzeti prioritásokat (ha vannak) is 
figyelembe kell venni. 
 
 
AZ ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁG 
 
A fenti bírálati eljárás eredményeként felállított rangsort az úgynevezett „értékelő 
bizottságnak” küldik meg. A értékelő bizottság mérete és összetétele programonként és 
pályázattípusonként változó. Tagjai lehetnek a Bizottság vagy a nemzeti iroda 
munkatársai, illetve külső szakértők és érdekképviseletek képviselői. A értékelő bizottság 
szerepe a teljes értékelési eljárás felügyelete, valamint az összes pályázat egyenlő 
kezelésének biztosítása az eljárások igazságos és átlátható alkalmazásával. A bizottság 
támogatás nyújtására is tesz javaslatot a döntéshozásért felelős személynek a 
következők alapján:  

i. a meghirdetett támogathatósági, kiválasztási, kizárási és odaítélési kritériumok 
igazságos és átlátható alkalmazása 

ii. következetes értékelés és pontozás 

iii. pontos pénzügyi elemzések (ha szükséges) 

iv. a külső szereplők (mint a programban részt vevő, harmadik országbeli nemzeti 
irodák vagy az Európai Bizottság harmadik országokban működő képviseletei) 
által adott kiegészítő információk megfelelő értékelése (ha szükséges) 

v. a tevékenységen belüli prioritások kiegyensúlyozott lefedettsége (ha szükséges) 

 
valamint figyelembe véve 

vi. a program/tevékenység célkitűzéseit  

vii. a rendelkezésre álló pénzügyi keretet 
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A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ VÉGSŐ DÖNTÉS  
 
A hivatalos döntéshozatali folyamat változik attól függően, hogy az adott 
program/tevékenység támogatás-odaítélési döntése az Európai Parlament 
felülvizsgálatának hatálya alá tartozik-e vagy sem. Ha nem, a döntést közvetlenül az 
illetékes nemzeti iroda (decentralizált tevékenységek), a Bizottság vagy a végrehajtó 
ügynökség (centralizált tevékenységek) hozza meg a értékelő bizottság javaslata 
alapján. A támogatás nyújtására vonatkozó döntésről tájékoztatni kell a 
programbizottságot és az Európai Parlamentet is.  
 

Értékelési kritériumok 
 
A pályázatokat négy kritériumtípus alapján értékelik: 

a. támogathatósági kritérium 
b. kizárási kritérium 
c. kiválasztási kritérium 
d. odaítélési kritérium. 

 a. Támogathatósági kritériumok  
Csak azokat a pályázatokat veszik figyelembe, melyek az alábbiakban felsorolt 
támogathatósági kritériumok mindegyikének megfelelnek. 

 

ÁLTALÁNOS TÁMOGATHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK 
 
A pályázatoknak a következő kritériumoknak kell eleget tenniük :  

1. meg kell felelniük a vonatkozó pályázati felhívásban és ezen útmutató 3a. 
szakaszában az „A pályázat megfelelő benyújtására vonatkozó útbaigazítás” 
részben meghatározott beadási eljárásnak;  

2. meg kell felelniük a vonatkozó pályázati felhívásban meghatározott 
határidőknek. Az útmutató II. része minden tevékenységhez tájékoztató jelleggel 
megadja a beadási határidőt, de tanulmányozni kell a kiadott végső Pályázati 
felhívást is; 

3. meg kell felelniük a jelen útmutató II. részében megadott minimális és maximális 
projektidőtartamnak, illetve a részt vevő partnerek és országok 
minimális/maximális számának.  

4. ha a pályázatot konzorcium adja be, akkor legalább egy szervezetnek valamely EU 
tagországban kell székhellyel rendelkeznie. Többoldalú projektek esetében a 
projektben részt vevő európai szervezetek, amelyek a programban részt vevő 
több országból rendelkeznek aktív tagokkal, úgy tekintendők, mint amelyek 
teljesítették az országok minimális számára vonatkozó feltételt, anélkül, hogy 
további szervezeteket kellene bevonniuk, noha ez lehetőség szerint ajánlott. 
Egyoldalú projekteknek és Jean Monnet többoldalú projekteknek nem kell annak a 
feltételnek megfelelniük, hogy bennük legalább egy EU tagállamban alapított 
szervezetnek részt kell vennie; 
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5.  a pályázatokat az Európai Unió egyik hivatalos nyelvén kell megszövegezni15 16 17 
18. A konzorciumi pályázatokat a konzorcium munkanyelvén kell benyújtani;  

6. pályázatot kizárólag a megfelelő, az adott tevékenységre érvényes hivatalos 
pályázati űrlapon lehet benyújtani, hiánytalanul, elektronikus eljárással (nem 
kézírással) kitöltve19;  

7. a kért támogatást szükség esetén EUR-ban kell megadni.  
 
Ha egy pályázatot elutasítanak, az indoklást tartalmazó levelet küldenek a pályázónak. 

 
TÁMOGATHATÓ ORSZÁGOK 

 
A pályázóknak az egész életen át tartó tanulás programjában részt vevő országokban kell 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezniük20.  
 

A MOBILITÁSRA VONATKOZÓ TÁMOGATHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK 
 
A mobilitási támogatás elnyeréséhez az szükséges, hogy a személyek: 

• vagy az egész életen át tartó tanulás programjában részt vevő országok 
állampolgárai legyenek; 

• vagy pedig más ország állampolgárai legyenek, akik egy részt vevő országban 
iskola, felsőoktatási intézmény, szakképző intézmény vagy felnőttoktatással 
foglalkozó szervezet beiratkozott hallgatói, vagy egy részt vevő országban élnek 
vagy állnak alkalmazásban, az egyes részt vevő országok által rögzített feltételek 
szerint, a program jellegét figyelembe véve (lásd az adott nemzeti iroda 
honlapján). 

 
Egyéni transznacionális mobilitás esetén vagy a származási országnak, vagy a 
célországnak uniós tagállamnak kell lennie, kivéve, ha a támogatást olyan céllal adják, 
hogy a támogatást elnyerő személy több ország részvételével szervezett tanulási 
eseményen vegyen részt. Ez a kivétel többoldalú partnerségeken és projekteken belül 
megvalósuló mobilitást jelent, illetve olyan tevékenységekre vonatkozik, mint a 
Comenius és Grundtvig továbbképzések, az Erasmus Intenzív programok, a Grundtvig-
műhelyek és a transzverzális programban a tanulmányutak. Kérjük, tanulmányozza az 
útmutató II. részében a különböző tevékenységek leírását annak eldöntése érdekében, 
hogy egy adott tevékenységre vonatkoznak-e ezek a szabályok! 
 
Egyes kivételes esetekben az egy országon belüli mobilitást is támogathatják, különösen 
az előkészítő látogatások esetében, melyet az érintett ország nemzeti irodája által 
szervezett nemzetközi partnerkereső szemináriumon való részvétel céljából ítélnek oda.  
 

 
 
A PÁLYÁZÓ SZERVEZETEK TÁMOGATHATÓSÁGI KRITÉRIUMAI 

 
                                          
15 Az EFTA/EGT és a társult országok nemzeti irodáihoz benyújtott mobilitási pályázatok kivételével.. Ezeket a 
pályázatokat a pályázó nemzeti nyelvén lehet elkészíteni. 
16 Az Erasmus felsőoktatási intézményi programtervre pályázóknak az Erasmus-nyilatkozatot angolul, franciául 
vagy németül is be kell nyújtaniuk. 
17 A Jean Monnet programban pályázóknak a pályázatukat angolul, franciául vagy németül kell benyújtaniuk. 
18 A transzverzális programon belüli tanulmányútra jelentkező pályázóknak a pályázati űrlapot a tanulmányút 
nyelvén kell benyújtaniuk. 
19 Egyes pályázattípusok esetében a pályázóknak online pályázati űrlapot kell kitölteniük. 
20 A Jean Monnet program kivételével, amely világszerte nyitott a felsőoktatási intézmények számára. 



 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS 
PROGRAMJA

2013. ÉVI ÚTMUTATÓ, I. RÉSZ – REV1
 

26 

Intézmények vagy szervezetek (és nem magánszemélyek) pályázatai esetén a pályázó 
intézményeknek/szervezeteknek a nemzeti jog értelmében vett jogi személyeknek kell 
lenniük.  
Az útmutató II. része tartalmazza a konkrét programokra és tevékenységekre vonatkozó 
további támogathatósági feltételeket. 
 

b. A pályázók kizárására vonatkozó kritériumok 
Kizárás a részvételből 

 A pályázókat az alábbiakban ismertetett körülmények bármelyikének fennállása esetén  
ki kell zárnia pályázatban való részvételből: 

1. csődeljárás, felszámolási eljárás vagy bírósági felügyelet alatt állnak, hitelezőkkel 
való egyezségkötésre irányuló eljárás alatt állnak, gazdasági tevékenységüket 
felfüggesztették, ilyen ügyekkel kapcsolatos eljárás alanyai, vagy a tagállami 
jogszabályok szerinti hasonló eljárás következtében bármilyen, ezekhez hasonló 
helyzetben vannak; 

2. szakmai kötelezettségük megszegése miatt valamely tagállam illetékes hatósága  
jogerős bírósági ítélettel elítélte őket vagy azokat a személyeket, akik képviseleti, 
döntéshozatali vagy ellenőrzési felhatalmazással rendelkeznek felettük; 

3. súlyos szakmai mulasztást követtek el, amit a szerződő hatóság bármely igazolható 
eszközzel – beleértve az EBB és nemzetközi szervezetek határozatait – bizonyítani 
tud; 

4. nem teljesítik társadalombiztosítási hozzájárulási vagy adófizetési kötelezettségüket 
azon ország jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol székhellyel rendelkeznek, vagy a 
szerződő hatóság országában, illetve abban az országban, ahol a szerződést 
teljesíteni kell; 

5. csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás vagy bármely más, az 
Unió pénzügyi érdekét sértő jogellenes tevékenység miatt jogerős ítélet született 
velük szemben vagy azokkal a személyekkel szemben, akik képviseleti, 
döntéshozatali vagy ellenőrzési felhatalmazással rendelkeznek felettük; 

6. a költségvetési rendelet 109. cikkének (1) bekezdésében említett közigazgatási 
szankcióval sújtották őket; 

A támogatás odaítéléséből való kizárás: 

A pályázóknak nem ítélhető oda támogatás, amennyiben a támogatás odaítélésére 
vonatkozó eljárás során: 

1. összeférhetetlenséget állapítanak meg;  

2. az ajánlatkérő által kért, a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltételeként 
szolgáló információk tekintetében megtévesztő információkat szolgáltattak, vagy nem 
nyújtották be a kért információt. 

3. a költségvetési rendelet 106. cikkében ismertetett valamelyik kizáró körülmény 
érvényes esetükben.  

Adminisztratív és pénzügyi szankciók róhatók ki azon pályázókra, akik a költségvetési 
rendelet 107. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint megtévesztő információkat 
szolgáltattak, vagy egy korábban odaítélt támogatás során súlyosan megsértették 
szerződéses kötelezettségeiket. 
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Azon jogi személyek, amelyek biztosítják az LLP nemzeti irodák működésének kereteit, 
megteszik a megfelelő lépéseket annak dokumentálása érdekében, hogy nem fordul elő 
összeférhetetlenség vagy kettős finanszírozás. . 

 

c. Kiválasztási kritériumok 
Az alábbi támogathatósági feltételek alapján felmérhető a pályázó szervezet/partnerség 
működési és pénzügyi kapacitása, amely ahhoz szükséges, hogy a megpályázott 
tevékenységet vagy munkatervet végre tudja hajtani. Egyéni pályázatok esetében az 
alábbi feltételek nem érvényesek. 

A pályázókat fel lehet kérni arra, hogy dokumentumok segítségével tanúsítsák működési 
és pénzügyi kapacitásukat (lásd alább). Amennyiben ennek alapján az iroda úgy ítéli 
meg, hogy a működési és/vagy a pénzügyi kapacitás nem bizonyított vagy nem kielégítő, 
elutasíthatja a pályázatot, vagy további információkat kérhet. 

Kielégítő pénzügyi, szakmai és adminisztratív kapacitással és pénzügyi 
stabilitással rendelkezőnek minősülő szervezetek 

Az illetékes nemzeti törvénykezések hatálya alatt „állami szervként” elismert szervezetek 
mentesülnek a működési és pénzügyi kapacitás alábbi feltételei alól. Emellett az egész 
életen át tartó tanulás programját létrehozó határozat 7. cikke értelmében „a tagállamok 
meghatározása alapján iskolának vagy felsőoktatási intézménynek minősülő valamennyi 
intézményt, valamint minden olyan tanulási lehetőségeket nyújtó intézményt és 
szervezetet, amely éves bevételeinek több mint 50 %-át közpénzből kapta az elmúlt két 
évben, vagy amelynek felügyeletét államháztartási szervek vagy azok képviselői látják 
el, a Bizottság úgy tekinti, mint amely rendelkezik a szükséges pénzügyi, szakmai és 
adminisztratív kapacitással, valamint pénzügyileg megfelelően stabil ahhoz, hogy az 
egész életen át tartó tanulás programja keretében projekteket valósítson meg; ezen 
intézményektől nem kívánják meg, hogy ezt a tényt további okmányokkal igazolják. Az 
ilyen intézmények és szervezetek mentesülhetnek a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 
173. cikkének (4) bekezdése szerinti könyvvizsgálati követelmények alól.” Mindazonáltal 
e pályázók is kötelesek aláírni egy, rendszerint a pályázati űrlapon található 
nyilatkozatot, mely szerint eleget tesznek a fent említett feltételeknek; és felkérhetik 
őket, hogy dokumentumokkal bizonyítsák nyilatkozatuk valódiságát.  
 
 
Működési kapacitás 

A pályázókat a megpályázott tevékenység végrehajtásához szükséges szakmai 
felkészültségük és képesítéseik tekintetében értékelik. 

Amennyiben a pályázati űrlapok ezt előírják, a pályázóknak be kell nyújtaniuk a 
programban részt vevő legfontosabb munkatársaik szakmai önéletrajzát, amely ismerteti 
releváns szakmai tapasztalataikat. A konzorciumok esetében ez a kötelezettség 
valamennyi partnerre vonatkozik. 

Ezeket a dokumentumokat az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani, 
illetve a támogatás-odaítélési eljárás kikötheti, hogy a pályázat benyújtásához használt 
nyelven kell-e benyújtani őket. 
 
Pénzügyi kapacitás 
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A pályázóknak stabil és elegendő finanszírozási forrással kell rendelkezniük ahhoz, hogy 
tevékenységüket a javasolt projekt végrehajtásának teljes időtartama alatt folytathassák, 
valamint részt vehessenek annak társfinanszírozásában. 

A „Kielégítő pénzügyi, szakmai és adminisztratív kapacitással és pénzügyi stabilitással 
rendelkezőnek minősülő szervezetek” bekezdésben említett szervezetek kivételével a 
pályázóknak pénzügyi kapacitásuk igazolására a következő dokumentumokat kell 
benyújtaniuk, ha ezt a pályázati űrlap előírja: 
 

a 60 000 EUR összeget nem meghaladó támogatások esetében: 

• nyilatkozatot 

a 60 000 EUR összeget meghaladó támogatások esetében: 

• nyilatkozatot, valamint 

• az eredménykimutatás egy példányát, valamint a mérleg egy példányát a legutóbbi 
pénzügyi évre vonatkozóan, amely tekintetében a könyvelést lezárták, 

• új szervezetek esetében a fenti dokumentumokat helyettesítheti az üzleti terv. 

A 750 000 EUR összeget meghaladó támogatási kérelmek esetében:  
 

• egy minősített külső könyvvizsgáló által készített könyvvizsgálói jelentést, amely 
igazolja a legutóbbi lezárt pénzügyi év elszámolásait.  

Amennyiben a pályázat több társkedvezményezett csoportosulásával jár (konzorcium), a 
fenti küszöbértékek valamennyi társkedvezményezettre vonatkoznak. 

Attól függően, hogy a pályázat elbírálásának és a pályázó pályázatra vonatkozó pénzügyi 
kapacitása vizsgálatának mi a kimenetele, a pályázónak a következőket ajánlhatják fel: 
támogatási szerződést/határozatot az előfinanszírozás garanciájának kötelező 
vállalásával, támogatási szerződést előfinanszírozás nélkül vagy támogatási szerződést 
több részletben kifizetett előfinanszírozás mellett. Ilyen garancia nem szükséges 60 000 
EUR összeget meg nem haladó támogatások esetében. 

d. Odaítélési kritériumok  
Az odaítélési kritériumokat a pályázatok minőségének értékelése során alkalmazzák. 

A támogatható pályázatokat az egyes tevékenységekre érvényes támogatási feltételek 
alapján értékelik, figyelembe véve a megfelelő pályázati felhívásban meghatározott 
prioritásokat. Az egyes tevékenységek leírása az útmutató II. részében tartalmazza az 
odaítélési kritériumokat is. A pontozási rendszert és az odaítélési szempontok súlyozását 
a nemzeti irodák vagy a végrehajtó ügynökségek honlapján teszik közzé. Decentralizált 
tevékenységek esetében a súlyozás minden nemzeti irodában egységes. Az esetleges 
további nemzeti odaítélési kritériumok tartalma országonként eltérő lehet, de teljes 
súlyuk ugyanaz lesz minden ország esetében. Az ilyen további nemzeti kritériumokat az 
adott nemzeti iroda honlapján teszik közzé. 
 
Az azonos vagy hasonló pályázatok speciális elbírálás tárgyát képezik a kettős támogatás 
kockázatának elkerülése érdekében. A Bizottság és a nemzeti irodák fenntartják a jogot, 
hogy ne támogassanak ugyanattól a pályázótól vagy konzorciumtól származó azonos 
vagy hasonló pályázatokat. 
 



 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS 
PROGRAMJA

2013. ÉVI ÚTMUTATÓ, I. RÉSZ – REV1
 

29 

Az egész életen át tartó tanulás programjának létrehozásáról szóló határozat ösztönzi 
olyan magánszemélyek és szervezetek részvételét a decentralizált tevékenységekben, 
akik vagy amelyek korábban még nem vettek részt az egész életen át tartó tanulás 
programjában vagy annak előzményeiben (1.3.f cikk). Emellett ösztönzi a különleges 
szükségletekkel rendelkező személyek és a hátrányos helyzetű csoportok részvételét is. 
 
A támogatásokat a rendelkezésre álló költségvetés és a pályázatok relatív minősége 
alapján, illetve adott esetben a pályázatokban szereplő prioritások alapján ítélik oda, 
figyelembe véve az Európai Unió maximális hozzájárulását, valamint releváns esetben az 
Unió által nyújtandó társfinanszírozás maximális százalékos arányát is. 
 
Az értékelés eredményéről minden pályázó írásbeli értesítést kap. 
 
A támogatás-odaítélési eredményeket az illetékes iroda a honlapján teszi közzé, a döntés 
után minél előbb, de legkésőbb a támogatások odaítélése után 6 hónappal. Ez a 
közzététel tartalmazza a kedvezményezett nevét, a támogatott projekt címét és a 
megítélt maximális támogatást (valamint adott esetben a társfinanszírozás arányát). Az 
egyéni mobilitási ösztöndíjat elnyerő személyek személyes adatait azonban nem teszik 
közzé. 
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4. Pénzügyi rendelkezések 

 

4.A. Az összes tevékenységre Vonatkozó általános közös 
pénzügyi rendelkezések 

 
A támogatás odaítéléséről szóló döntés hivatalossá tétele történhet egyfelől egy mindkét 
fél (az iroda és a támogatás kedvezményezettje) által aláírandó támogatási 
megállapodás formájában, másfelől egyoldalú ügynökségi határozattal, amelyről értesítik 
a kedvezményezettet. 
 
Ennek a megállapodásnak vagy határozatnak tartalmaznia kell a támogatás kifizetésére 
vonatkozó szabályokat, valamint annak a bankszámlának vagy alszámlának az adatait, 
amelyre a pénzeszközöket átutalják. 
 
Minden egyes projektre az európai uniós költségvetésből legfeljebb egy alkalommal 
ítélhető meg támogatás. A támogatásnak nem lehet célja vagy hatása, hogy nyereséget 
termeljen a kedvezményezett számára. A pályázatok beadásakor már megvalósult 
tevékenységekhez visszamenőlegesen nem nyújtható támogatás. 
 
A támogatás semmilyen körülmények között sem haladhatja meg a kérelmezett 
összeget, viszont lehet alacsonyabb a pályázó által kérelmezett összegnél.  
 
A támogatások ösztönzést jelentenek olyan, a társfinanszírozás elvén alapuló projektek 
megvalósítására, amelyeket az Európai Unió pénzügyi támogatása nélkül nem lehetne 
kivitelezni  
 
A támogatási megállapodás rögzíti a megállapodás, illetve a határozat módosításának, 
felfüggesztésének és megszüntetésének szabályait és határidőit. Amennyiben egy 
kedvezményezett súlyosan megsérti szerződéses kötelezettségeit, felmondható a vele 
kötött megállapodás, és/vagy pénzbírságot lehet rá kiróni. 
 
A támogatási szerződések, illetve határozatok kizárólag írásbeli szerződések vagy 
határozatok útján módosíthatók. E kiegészítő szerződések, illetve határozatok célja vagy 
hatása nem lehet olyan változtatás, amely megkérdőjelezné a támogatás odaítélésére 
vonatkozó döntést, vagy ellentétes lenne a pályázókkal szembeni egyenlő bánásmód 
elvével. Kiegészítő szerződés vagy határozat nem állítható ki az eredeti megállapodásban 
vagy határozatban szereplő, a költségekre és a tevékenységekre vonatkozó 
támogathatósági időszak lejárta után.  
 
 

4.B. A FINANSZÍROZÁS TÍPUSAI  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Európai Unió (EU) által nyújtott pénzügyi 
támogatások vonatkozásában jelen dokumentumban a „projekt” szó mindig az 1.B 
szakaszban leírt tevékenységtípusok valamelyikét jelenti. 
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Az uniós támogatás átalányösszeg21, egységköltségeken alapuló átalány-finanszírozás22 
vagy az elszámolható költségek bizonyos százalékának visszatérítése formájában 
történhet. A támogatás típusától függően e többféle támogatásforma kombinációja is 
lehetséges. A projekt költségvetését ennek megfelelően kell elkészíteni. 

• Az átalányösszegként odaítélt támogatások esetében a kedvezményezettnek nem a 
ténylegesen kifizetett összegeket kell bejelentenie, hanem azt, hogy a megpályázott 
tevékenységet valóban végrehajtotta. Ha a támogatott tevékenység kielégítő módon 
valósult meg, a kedvezményezett a teljes összeget megkapja. Ha nem valósult meg 
teljes körűen, a pályázónak általában vissza kell fizetnie a támogatást vagy annak 
egy részét az egyes decentralizált tevékenységekre érvényes kritériumok alapján. 

• Egységköltségskálát alkalmazó átalány-finanszírozás esetén (például maximális napi 
tartózkodási költség) a kedvezményezettnek nem a felmerülő költségeket kell 
igazolnia, hanem bizonyítania kell, hogy az adott tevékenység, amely 
vonatkozásában a konkrét támogatást kapta, ténylegesen megvalósult (például a 
külföldön eltöltött napok száma meghatározza azt a maximális összeget, melyre a 
kedvezményezett a külföldi tartózkodásért jogosult). 

• A (részben) tényleges költségeken alapuló támogatás esetén a kedvezményezettnek 
a tényleges költségek kifizetésére vonatkozó számláit meg kell tartania, és kérésre 
be kell tudnia mutatni azokat.  

• Elszámolható költségek: az európai uniós társfinanszírozással megvalósított projektek 
költségvetésében támogathatónak tekintett tételek. Az útmutatóban bemutatott 
szabályok szolgálnak alapul a pályázatban szereplő becsült költségvetési terv 
vizsgálatához. Ha a költség nem felel meg ezeknek a szabályoknak, akkor a kiadások 
vagy azok egy része „nem támogatható” (azaz nem képezheti európai uniós 
társfinanszírozás tárgyát). Az elemzés végére a jóváhagyott projekt-költségvetés 
kizárólag támogatható tételeket tartalmazhat. 

• Az elszámolható költségek egy részének visszatérítése: a pályázó tényleges költségek 
alapján határozza meg kiadásait (amelyekre a maximális támogatható arány 
alkalmazható). Az európai uniós finanszírozás a tényleges támogahtató költség egy 
adott százaléka. A támogatás arányosan csökken, ha a zárójelentés benyújtásának 
szakaszában a projektet nem fejezték be, vagy csak részben teljesítették, illetve, ha 
a támogatást nem támogatható tételekre költötték el. Ha a beszámolóban szereplő 
költség kevesebb mint az előre jelzett, akkor a támogatást a támogatási 
megállapodásban rögzített százalékkal csökkentik. A részletek a támogatási 
megállapodás kezelésére vonatkozó dokumentációban találhatóak. 

 
 

                                          
21 „Az átalányösszegek általánosságban az intézkedés végrehajtásához vagy a kedvezményezett éves 
működéséhez szükséges egyes költségeket fedezik, a megállapodás feltételeivel összhangban és becslés 
alapján." (Költségvetési rendelet , 108a cikk, b) pont és a költségvetési rendelet végrehajtási szabályai, 180a. 
cikk, 2. pont). Lásd: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm 
22 Az átalány-finanszírozás a kiadások meghatározott kategóriáit fedezi, melyek előre világosan 
meghatározottak, előre rögzített százalék vagy szabvány egységköltségskála alkalmazásával. Költségvetési 
rendelet , 108a. cikk (1) bekezdés, c ) pont, és a költségvetési rendelet végrehajtási szabályai, 180a. cikk, 3 
pont). 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm
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4.C.  EGYÉNI MOBILITÁSI TÁMOGATÁSOK 
 
A mobilitási ösztöndíjak több költségtételből állnak. Az alábbiakban megadott arányok 
maximális összegeket jelentenek. 
 
A mobilitási tevékenységek költségvetése a tartózkodási költségen, utazási költségen és 
egyéb költségeken (vagy ezek kombinációján) alapszik. Ha a költségeket 
egységköltségskála vagy tényleges költségek alapján határozzák meg, az (alábbi) 
általános támogathatósági feltételek érvényesek. 
 
Rövid távú mobilitás esetén (kivéve az Erasmus hallgatói mobilitást és a Grundtvig-
műhelyeket), az útiköltség a tényleges költségen alapszik. 13 hetes vagy hosszabb 
időtartamú mobilitás, illetve az Erasmus hallgatói mobilitás és a Grundtvig-műhelyek 
esetében az útiköltséget az átalányösszegként kifizetett tartózkodási összeg fedezi, és az 
utazásra külön támogatást nem nyújtanak. 

A. Tartózkodási költségek 
A tartózkodási költségekhez való hozzájárulás valamennyi mobilitási pályázattípus 
esetében átalánydíj, amelyet napi, heti23 vagy havi értékek alapján számítanak ki. A 
tartózkodási költségek fedezik a szállást, az étkezést, a helyi közlekedést, a 
telekommunikációs költségeket (a faxot és az internetet is beleértve), a biztosítást, 
valamint minden egyéb csekély összegű költséget. 
 
A 13 teljes hétnél rövidebb időtartamú (maximum 90 napos) mobilitási tevékenységek 
esetén (kivéve az Erasmus hallgatói mobilitást és a Grundtvig-műhelyeket) az odaítélt 
támogatások az útiköltséget nem fedezik; ezeket a tényleges költségek alapján térítik 
meg. A minimum 13 (teljes) hétig tartó vagy hosszabb időtartamú mobilitás esetében a 
megítélt támogatás átfogó, átalányösszegű kifizetés, amely az összes költséget fedezi, 
beleértve az útiköltséget is. 
 
A tartózkodási költségek támogatása a célország egységköltségskálája alapján számított 
átalányösszeg. 
 
A különleges szükségletekkel rendelkező személyekre speciális finanszírozási 
intézkedések vonatkoznak. Az egész életen át tartó tanulás programjának decentralizált 
tevékenységei keretében benyújtandó pályázat szempontjából a különleges 
szükségletekkel rendelkező személy olyan potenciális résztvevőt jelent, akinek egyéni 
fizikai, szellemi vagy egészségi állapota olyan, hogy extra pénzügyi támogatás nélkül 
nem lenne lehetséges részt vennie a projektben vagy a mobilitási tevékenységben.  
A tartózkodási és az utazási költségekhez nyújtott kiegészítő támogatást eseti 
elbírálással, a felmerülő tényleges költségek alapján állapítják meg. Ilyen esetben egy 
kísérő személy tartózkodási és utazási költségére is nyújtható támogatás, amennyiben ez 
indokolt. A pályázatban be kell mutatni az egyéni helyzetet, és részletezni kell a 
különleges szükségleteket és az ezekhez kapcsolódó extra költségeket. E magyarázat, a 
rendelkezésre álló támogatási összeg és a nemzeti szabályok és esetleges nemzeti 
prioritások alapján a nemzeti iroda dönt az extra támogatás odaítéléséről.  
Bizonyos tevékenységek esetén az ilyen speciális támogatás felső összeghatárhoz kötött.  
 

                                          
23 Ebben a kontextusban az egy hét hét teljes egymás követő nap által alkotott mobilitási időtartammal 
egyezik, beleértve az utazást is. 
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Megjegyzés: A pályázók vegyék figyelembe, hogy a következő táblázatokban megadott 
összegek a programban részt vevő országokban megengedett abszolút felső határértéket 
jelentik. Az illetékes nemzeti iroda által megítélt tényleges összegek országonként és 
pályázattípusonként eltérőek, és néha jelentősen alacsonyabbak is lehetnek, mint az itt 
jelzett maximális összegek. A ténylegesen megítélhető összegek meghatározása során a 
nemzeti irodák mindenekelőtt figyelembe veszik a rendelkezésre álló teljes költségvetési 
keretet, az adott országban benyújtott pályázatok számát és az összes kedvezményezett 
iránti egyenlő bánásmód szempontját. Ezért a pályázók mindenképpen tájékozódjanak 
saját nemzeti irodájuk honlapján a sikeres pályázat esetén elnyerhető tényleges 
összegről. 
 
Comenius 
A Comenius többoldalú projekteken belül a Comenius alapszintű tanárképzési mobilitásra 
jelentkező pályázók az 5b táblázatból („Tartózkodási költségek”) tájékozódhatnak a 
maximálisan adható heti összegekről. 
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1a táblázat: Az egész életen át tartó tanulás programja - Mobilitás - 
Tartózkodási költségek - Maximális összegek (EUR-ban) célországonként és a 
tartózkodás időtartama szerint (Az Erasmus hallgatói mobilitáshoz lásd az 1b 
táblázatot) 
 
 Nem tartalmazza az utazási és vízumköltségeket Tartalmazza az utazási és 

vízumköltségeket 

 Teljes összeg első hét Összesen 

 
1  

nap 
2  

nap 
3  

nap 
4  

nap 
5  

nap 
6  

nap 

Egy 
hét 
(7 

nap) 

Két 
hét 

További 
összeg 
hetente 
(3 – 12. 
hét)* 

Teljes 
költség 13 
teljes hétre 

**  

További 
összeg 
hetente  

(14 – 45. 
hét)* 

BE 170 340 510 680 850 1.020 1.190 1.666 190 4.286 190 
BG 110 220 330 440 550 660 770 1.078 123 2.852 123 
CZ 150 300 450 600 750 900 1.050 1.470 168 3.796 168 
DK 230 460 690 920 1.150 1.380 1.610 2.254 258 5.806 258 
DE 160 320 480 640 800 960 1.120 1.568 179 4.023 179 
EE 130 260 390 520 650 780 910 1.274 146 3.342 146 
EL 160 320 480 640 800 960 1.120 1.568 179 4.064 179 
ES 170 340 510 680 850 1.020 1.190 1.666 190 4.293 190 
FR 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.960 224 5.033 224 
IE 190 380 570 760 950 1.140 1.330 1.862 213 4.766 213 
IT 190 380 570 760 950 1.140 1.330 1.862 213 4.793 213 
CY 150 300 450 600 750 900 1.050 1.470 168 3.788 168 
LV 130 260 390 520 650 780 910 1.274 146 3.382 146 
LT 130 260 390 520 650 780 910 1.274 146 3.348 146 
LU 170 340 510 680 850 1.020 1.190 1.666 190 4.294 190 
HU 140 280 420 560 700 840 980 1.372 157 3.607 157 
MT 140 280 420 560 700 840 980 1.372 157 3.539 157 
NL 180 360 540 720 900 1.080 1.260 1.764 202 4.528 202 
AT 180 360 540 720 900 1.080 1.260 1.764 202 4.538 202 
PL 130 260 390 520 650 780 910 1.274 146 3.301 146 
PT 150 300 450 600 750 900 1.050 1.470 168 3.775 168 
RO 120 240 360 480 600 720 840 1.176 134 3.104 134 
SI 160 320 480 640 800 960 1.120 1.568 179 4.055 179 
SK 140 280 420 560 700 840 980 1.372 157 3.539 157 
FI 210 420 630 840 1.050 1.260 1.470 2.058 235 5.293 235 
SE 210 420 630 840 1.050 1.260 1.470 2.058 235 5.295 235 
UK 230 460 690 920 1.150 1.380 1.610 2.254 258 5.829 258 
IS 180 360 540 720 900 1.080 1.260 1.764 202 4.756 202 
LI 260 520 780 1.040 1.300 1.560 1.820 2.548 291 6.560 291 
NO 260 520 780 1.040 1.300 1.560 1.820 2.548 291 6.563 291 
CH 260 520 780 1.040 1.300 1.560 1.820 2.548 291 6.507 291 
HR 160 320 480 640 800 960 1.120 1.568 179 4.056 179 
TR 140 280 420 560 700 840 980 1.372 157 3.693 157 

 
* A 3-12. és a 14-45. hét esetén a teljes hetek a „További összeg 3-12. és 14-45. hétre” oszlopokban található összegek alapján 
számítandók. 
** Ez tartalmaz egy speciális összeget, mely a 13. héttől kezdve fedezi az utazást és a vízumköltségeket.: 
 A „befejezetlen” hét számítási módja a napok száma szorozva a „További összeg hetente a 3-12 és a 14-45 hétre” 
oszlopokban jelzett összeg 1/7-ével.. Kivételt képez a második befejezetlen hét, melyre a számítás alapja a napok száma 
szorozva az egy hétre és két hétre adott összegek különbségének 1/7-ével. 
Ha a tartózkodás időtartama 12 és 13 hét közé esik (befejezetlen 13. hét), a számítás alapja a 12 hétre járó összeg, megemelve 
a „További összeg hetente” oszlopokban található összeg 1/7-ével minden egyes további napra. Az így nyert végösszeg nem 
tartalmazza az utazási költségeket és a vízumköltséget. 
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1b táblázat: Az egész életen át tartó tanulás programja - Erasmus – Hallgatói 
mobilitás, tartózkodási költségek – Maximális összegek (EUR-ban) 
célországonként, tartalmazva az utazást24 
 

CÉLORSZÁG Havi díj 

Belgium – BE 640 
Bulgária – BG 401 
Cseh Köztársaság – CZ 539 
Dánia – DK 858 
Németország – DE 607 
Észtország – EE 484 
Görögország – EL 607 
Spanyolország – ES 625 
Franciaország – FR 743 
Írország – IE 698 
Olaszország – IT 682 
Ciprus – CY 536 
Lettország – LV 476 
Litvánia – LT 464 
Luxemburg – LU 640 
Magyarország – HU 507 
Málta – MT 526 
Hollandia – NL 666 
Ausztria – AT 680 
Lengyelország – PL 493 
Portugália – PT 544 
Románia – RO 445 
Szlovénia – SI 573 
Szlovákia – SK 512 
Finnország – FI 764 
Svédország – SE 759 
Egyesült Királyság – UK 860 
Izland – IS 648 
Liechtenstein – LI 939 
Norvégia – NO 939 
Schweiz/Suisse/Svizzera 
(Svájc) - CH 939 

Horvátország – HR 591 
Törökország – TR 525 

 

 

B. Utazási költségek  
A kevesebb mint 13 teljes hét – azaz legfeljebb 90 nap – időtartamú mobilitási 
programok esetén (kivéve az Erasmus hallgatói mobilitást és a Grundtvig-műhelyeket) a 
nemzeti iroda a felmerült tényleges költségek alapján (beleértve a belépési/kilépési 
vízumok esetleges költségeit is, amennyiben ilyenre szükség volt) az útiköltséget 
egészében vagy részben megtéríti (a visszatérítésre meghatározott felső határértéket 
vagy maximális százalékos arányt alkalmazva). Az utazáshoz kapcsolódó bármely más 
kapcsolódó költség nem támogatható. 

 Amennyiben a magánszemély a 2001/822/EK tanácsi határozatban felsorolt tengerentúli 
országok és területek valamelyikében rendelkezik állandó lakhellyel (ld. Országok), 

                                          
24 Az Erasmus intenzív programok esetén ezek az összegek nem tartalmazzák az utazási költséget, amelyet 
(részben) visszatérítenek a valódi kiadások alapján. 
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illetve e területek valamelyikébe utazik, a felmerült tényleges útiköltséget teljes 
mértékben megtérítik, a mobilitási tevékenység időtartamától függetlenül (kivéve az 
Erasmus hallgatói mobilitást és a Grundtvig-műhelyeket).  

Ha az utazási költségeket a tényleges költségek alapján határozzák meg, akkor 
ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, mint a többoldalú projektek, hálózatok és a 
kiegészítő tevékenységek utazási költségei esetén, kivéve, hogy az utazási biztosítás és 
az útlemondás költségeit a tartózkodási költségek tartalmazzák.  

 

C. Egyéb költségek 
 
A fent említett utazási és tartózkodási támogatás mellett a program bizonyos 
tevékenységeiben további költségek is támogatást kaphatnak a következők szerint: 
 
COMENIUS 
 
Továbbképzés az iskolai oktató személyzet tagjainak 
- Tanfolyam vagy szeminárium díja: hozzájárulás adható a tényleges költségek 

alapján, legfeljebb 150 EUR/nap összegig (ez az európai szinten meghatározott 
maximális összeg; a felső határ néhány országban ennél alacsonyabb lehet) 

- Nyelvi felkészülés: Átalányösszeg adható legfeljebb 500 EUR/résztvevő határig (a 
felső határ néhány országban ennél alacsonyabb lehet). (Megjegyzés: nyelvi 
felkészülés nem támogatható, ha a képzés maga kizárólag vagy elsősorban a 
nyelvi készségek fejlesztését célozza). 

 
Asszisztensek 
- Pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészülés: Átalányösszeg adható legfeljebb 500 

EUR/résztvevő határig (a felső határ néhány országban ennél alacsonyabb lehet). 
A támogatható tevékenységek: felkészítő értekezletek, nyelvi felkészítés és a 
tartalomalapú nyelvoktatással (CLIL) összefüggő felkészítés. 

 
LEONARDO DA VINCI 
 
Mobilitás (szakmai alapképzés, a munkaerő-piaci helyzet, szakképzési 
szakemberek) 
- Pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészülés: Átalányösszeg adható legfeljebb 500 

EUR/résztvevő határig (a felső határ néhány országban ennél alacsonyabb lehet). 
 
GRUNDTVIG 
 
Továbbképzés felnőttoktatóknak 
- tanfolyam díja: Átalányösszeg adható legfeljebb 150 EUR/résztvevő határig (a 

felső határ néhány országban ennél alacsonyabb lehet). 
 
- Pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészülés: Átalányösszeg adható legfeljebb 500 

EUR/résztvevő határig (a felső határ néhány országban ennél alacsonyabb lehet). 
(Megjegyzés: nyelvi felkészülés nem támogatható, ha a képzés kizárólag vagy 
elsősorban a nyelvi készségek fejlesztését célozza). 
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Asszisztensek 
- Pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészülés: Átalányösszeg adható legfeljebb 500 

EUR/résztvevő határig (a felső határ néhány országban ennél alacsonyabb lehet). 
 
Látogatások és cserék 
- Konferencia vagy szeminárium: Átalányösszeg adható legfeljebb 150 

EUR/résztvevő határig (a felső határ néhány országban ennél alacsonyabb lehet). 
- Pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészülés: Átalányösszeg adható legfeljebb 500 

EUR/résztvevő határig (a felső határ néhány országban ennél alacsonyabb lehet). 
 
Műhelyek 
- Pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészülés: Átalányösszeg adható legfeljebb 500 

EUR/résztvevő határig (a felső határ néhány országban ennél alacsonyabb lehet). 
 
50 éven felüliek önkéntességi projektjei 
- A projektekben részt vevő egyéni önkéntesekkel kapcsolatos „egyéb költségek” 

tekintetében lásd alább a 4.D szakaszt. 
 

D Speciális pénzügyi szabályok a Comenius egyéni diákmobilitásra 
vonatkozóan 

 
Pályázatot csak a tevékenységben részt vevő országok iskolái nyújthatnak be. Kérjük, 
tanulmányozzák át a Comenius egyéni diákmobilitási tevékenység speciális pénzügyi 
szabályait az Egész életen át tartó tanulás programjának 2013. évi pályázati 
útmutatójának II. részében, a tevékenységek leírásainál. 
 
Támogatás küldő és fogadó iskoláknak 
 
A tanulókat küldő és fogadó iskolák átalányösszegű támogatást kapnak, amely a 
következő elemekből áll: 
 
1. Küldő iskola 
• Szervezési költségekre 150 EUR/tanuló átalányösszeg, a Comenius egyéni 

diákmobilitásról szóló útmutató második részében, a „Feladatok és kötelezettségek” 
fejezetben leírt feladatok alapján.  

• Nyelvi felkészítésre 120 EUR/tanuló átalányösszeg. A nyelvi felkészítés 
szükségességét a küldő iskolának indokolnia kell a pályázati űrlapon. 

 
2. Fogadó iskola 
• Szervezési költségekre 500 EUR/tanuló átalányösszeg, a Comenius egyéni 

diákmobilitásról szóló útmutató második részében, a „Feladatok és kötelezettségek” 
fejezetben leírt feladatok alapján.  

 
A küldő és a fogadó iskola átalányösszeg alapú támogatását a küldő iskolának fizeti ki a 
saját nemzeti irodája. A küldő iskola a felelős azért, hogy a megfelelő összeget a fogadó 
iskolának írásbeli kérvény alapján továbbítsa (a kérvény formanyomtatványa 
megtalálható a Comenius egyéni diákmobilitásról szóló útmutatóban). 
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Támogatás a részt vevő tanulóknak 
 
A részt vevő tanulók támogatása a következő költségeket fedezi: 
 
• menettérti jegy (beleértve a belföldi utazást is) a tényleges elszámolható költségek 

100 %-áig. Kötelező a legolcsóbb lehetőségek és tarifák (turista osztályú repülőjegy, 
másodosztályú vonatjegy) használata. A nemzeti iroda megállapíthat felső határt a 
túlzott költségek elkerülése érdekében. 

 
• havi ösztöndíj átalányösszegként (hozzájárulásként pl. a taneszközök költségéhez 

vagy a helyi közlekedéshez). Az összeg az első hónapra magasabb, hogy fedezze a 
külföldi tartózkodás elején felmerülő kiadásokat. A támogatási összegeket fogadó 
országonként az alábbi 1c. táblázat tartalmazza: 

 
1c táblázat: Havi ösztöndíjak (fogadó országonként):  
 

Ország Első hónap További hónapok 
Belgium – BE 175 105 
Bulgária BG 110 66 

Cseh Köztársaság- CZ 147 88 

Dánia – DK 235 141 

Észtország – EE 133 80 

Görögország – EL 166 100 

Spanyolország – ES 172 103 

Franciaország – FR 203 122 

Olaszország – IT 187 112 

Lettország – LV 130 78 

Litvánia – LT 127 76 

Luxemburg – LU 175 105 

Magyarország – HU 139 83 

Málta – MT 144 86 

Hollandia – NL 182 109 

Ausztria – AT 186 111 

Lengyelország – PL 135 81 

Portugália – PT 149 89 

Románia – RO 122 73 

Szlovénia – SI 158 95 

Szlovákia – SK 140 84 

Suomi – FI 208 125 

Svédország – SE 208 125 

Izland – IS 177 106 

Liechtenstein – LI 257 154 

Norvégia – NO 249 154 
Svájc – CH 257 154 
Horvátország – HR 163 98 

Törökország – TR 144 86 

 
A tanulók utazására és havi juttatására szánt összeget a küldő iskolának fizeti ki a saját 
nemzeti irodája. A havi juttatást a küldő iskola továbbítja a tanuló 
szüleinek/gondviselőjének vagy a tanulónak. 
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4.D. MOBILITÁST MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 
(ERASMUS, LEONARDO DA VINCI ÉS GRUNDTVIG) 

 
Az Erasmus, a Leonardo da Vinci és egyes Grundtvig mobilitási tevékenységek esetében 
a mobilitási tevékenységeket intézmények/szervezetek szervezik, például felsőoktatási 
intézmények, szakképzéssel vagy felnőttoktatással foglalkozó szervezetek vagy 
konzorciumok. Ezekhez a mobilitási tevékenységekhez a küldő és a fogadó szervezetek 
részéről világos elkötelezettségre van szükség a mobilitási időszak alatt a minőség összes 
dimenziójának (pedagógiai és logisztikai) biztosítására. Ezek a szervezetek felelősek a 
személyek mobilitási támogatásának kezeléséért. Az egyéni támogatások szintjeit és 
szabályait a fentiekben ismertettük. Ezen túlmenően a szervezetek a mobilitási 
tevékenységek megszervezési költségéhez is hozzájárulást kapnak. Ezt a támogatást a 
szervezetnek, nem pedig személyeknek nyújtják25. 
 
ERASMUS ÉS LEONARDO DA VINCI 
 
A mobilitás megszervezésére nyújtott támogatás a küldő intézménynek/konzorciumnak 
 A küldő intézmény/konzorcium számára a mobilitás megszervezéséhez nyújtott 
támogatás kiszámításához az egységköltségskála maximumát alkalmazzák A skálát a 
kiutazó személyek csoportjára és az Erasmus esetében emellett cégektől meghívott 
beutazó oktatókra állapítják meg. Az összes érintett mobilitásból az első 25 személy 
esetében az 1. skálát, a 26–100. személyre pedig a következő skálát kell alkalmazni stb. 
 
 
 
2. táblázat: Erasmus és Leonardo da Vinci – Az egységköltség maximális 
mértéke a felsőoktatási intézmények és a gyakorlatot biztosító konzorciumok 
támogatásának kiszámításához, a diákok és alkalmazottak (beleértve az 
Erasmus hallgatói gyakorlaton résztvevőket) mobilitásának minőségét 
biztosítandó 
 

1. skála (1-től a 25-ik személyig) 390 EUR/kedvezményezett 
2. skála (26-iktól a 100-ik személyig) 315 EUR/kedvezményezett 
3. skála (101-iktől a 400-ik személyig) 225 EUR/kedvezményezett 
4. skála (> 400-ik személy) 180 EUR/kedvezményezett 

 
ERASMUS ÉS GRUNDTVIG 
 
Intézmények támogatása az Erasmus intenzív nyelvi tanfolyamok (EILC), Erasmus 
intenzív programok (IP) és Grundtvig-műhelyek megszervezéséért 
 
A támogatást átalányösszegként nyújtják.  
 

                                          
25 Minden összeg EUR-ban adott személyenként/kedvezményezettként, kivéve, ha másképp nem jelezzük. 
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3a táblázat: Erasmus és Grundtvig – Maximális átalányösszegek (EUR-ban) 
Erasmus intenzív nyelvi tanfolyamok (EILC) és intenzív programok (IP), 
valamint Grundtvig-műhelyek szervezésére 
 

Ország Erasmus 
EILC 

Erasmus IP 
és 

Grundtvig 
felnőtt 

műhelyek 
België/Belgique/ Belgien BE Belgium 6.160 7.180 
Balgarija BG Bulgária 3.860 4.500 
Česká republika CZ Cseh Köztársaság 5.190 6.050 
Danemark DK Dánia  8.260 9.630 
Deutschland DE Németország  5.840 6.810 
Eesti EE Észtország  4.660 5.430 
Ellas EL Görögország  5.840 6.810 
España ES Spanyolország  6.020 7.010 
France FR France  7.150 8.340 
Eire IE Írország  6.720 7.830 
Italia IT Olaszország  6.570 7.650 
Kypros CY Ciprus  5.160 6.010 
Latvija LV  Lettország  4.580 5.330 
Lietuva LT Litvánia  4.470 5.210 
Luxembourg LU Luxembourg  6.160 7.180 
Magyarország HU Magyarország  4.880 5.690 
Malta MT Malta  5.060 5.900 
Nederland NL Hollandia  6.410 7.470 
Österreich AT Ausztria  6.540 7.630 
Polska PL Lengyelország  4.750 5.540 
Portugal PT Portugal  5.240 6.100 
Romania RO Romania  4.280 4.990 
Szlovénia SI Szlovénia  5.520 6.430 
Slovensko SK Szlovákia  4.930 5.740 
Suomi/Finland FI Finnország  7.360 8.570 
Sverige SE Svédország  7.310 8.520 
United Kingdom GB United Kingdom  8.280 9.650 
Island IS Izland  6.240 7.270 
Liechtenstein LI Liechtenstein  9.040 10.530 
Norge NO Norvégia  9.040 10.530 
Schweiz / Suisse / Svizzera / 
Svizra  CH Svájc 9.040 10.530 

Hrvatska HR Horvátország 5.690 6.630 
Türkiye TR Törökország  5.050 5.890 

 
 
 
GRUNDTVIG – 50 ÉVEN FELÜLIEK ÖNKÉNTESSÉGI PROJEKTJEI 

Az önkénteseket küldő és fogadó intézmények egyszeri támogatást kaphatnak, mely az 
alábbi összetevőkből áll: 

1. küldési költségek: 

a) átalányösszegű támogatás a kiutazó önkéntesek számától függően, mely 
fedezi a fogadó szervezetek szervezési költségeit és a projekt egészének 
költségeit, illetve a kiküldött önkéntesek kulturális, nyelvi és személyes 
felkészítését és a visszatérésük utáni tapasztalatok feldolgozásával 
kapcsolatos költségeket (ld. az alábbi 3b táblázatot) 



 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS 
PROGRAMJA

2013. ÉVI ÚTMUTATÓ, I. RÉSZ – REV1
 

41 

b) a kiküldött önkéntesek utazási költségeinek változó összegű támogatása a 
tényleges kiadások alapján (ld. fenti 4C szakaszt); 

2. fogadó költségek: 

a) átalányösszegű támogatás az érkező önkéntesek száma alapján, amely 
fedezi a fogadó szervezet szervezési költségeit és a projekt egészének 
költségeit (ld. az alábbi 3b táblázatot)  

b) átalánydíjas támogatás önkéntesenként, az egységköltségskála alapján, 
mely fedezi az ellátást és szállást, a biztosítást, a helyi közlekedést és az 
érkező önkéntesek támogatását ottlétük alatt (ld. fenti 1a táblázatot). 

3b táblázat: Grundtvig 50 éven felüliek önkéntességi projektjei – Az 50 éven 
felüli önkéntesek mobilitásának szervezésére nyújtott támogatás maximális 
egységköltség-skálája 

 Önkéntesenként 
Küldő szervezet 800 € 
Fogadó szervezet 390 €  

 
 

4.E.  PARTNERSÉGEK 

 
A partnerségek olyan (gyakran kis léptékű) gyakorlati együttműködési projektek, 
amelyekben jellemzően legalább három, különböző országbeli intézmény vesz részt, 
kivéve a Comenius bilaterális partnerséget, melyben két ország működik együtt. Minden 
partnerségben az egyik intézmény/szervezet a „koordinátor”, a többi intézmény pedig 
„partner”. A pályázatot az összes intézmény közösen készíti el, de minden intézmény a 
saját nemzeti irodájától kapja a saját támogatását. A partnerségekhez nyújtott 
támogatás időtartama 2 év.  
 
A partnerség keretében megvalósuló tevékenységek a partner saját szervezetében 
végzett helyi tevékenységek (tanulási tevékenységek, terepmunka, kutatás stb.) és a 
külföldi partnerintézmények meglátogatásával járó mobilitási tevékenységek 
(projektmegbeszélések, tanulmányutak, tanárcserék, osztálycserék, tanulmányi 
csereprogramok stb.). 
 
A partnerségi projektekre vonatkozó szabályok általában ugyanazok, függetlenül attól, 
hogy mely programon belül valósulnak meg (Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci), 
ugyanakkor a nyújtott támogatások országonként és programonként kismértékben 
változhatnak. 

Átalányösszeg  

Minden részt vevő intézmény átalányösszeg formájában kapja meg a támogatást a 
projekt összes költségére: a mobilitás időtartama alatti utazási és tartózkodási 
költségekre és a helyi projekttevékenységekhez kapcsolódó költségekre. A támogatást 
azoknak a „mobilitásoknak” a minimális száma alapján határozzák meg, amelyeket a 
szerződéses időszak alatt a részt vevő intézmény meg kíván valósítani. Egy „mobilitás” 
egy személy külföldi utazását jelenti a partnerség keretein belül. A támogatási szerződés 
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meghatározza a támogatható mobilitási tevékenységek típusait. A zárójelentés 
elkészítésének fázisában a kedvezményezetteknek nem kell számlákkal igazolniuk a 
költségeket, ugyanakkor bizonyítaniuk kell, hogy a pályázatukban tervezett 
tevékenységeket teljes mértékben és kielégítően végrehajtották. 

Megjegyzés: 
A különleges szükségletű oktatók vagy diákok/tanulók igényeit figyelembe véve, illetve 
ha a mobilitást a „Tengerentúli országok és területek” listán szereplő területen található 
partnerektől vagy partnerekhez tervezik megvalósítani (lásd az 1.C. szakaszt: „Mely 
országok vesznek részt a programban?”), a mobilitások minimális száma 50%-kal 
csökkenthető. Például az az intézmény, mely nagyobb extra költségre számít különleges 
szükségletű résztvevők mobilitási tevékenysége miatt, kérheti a nemzeti irodától az 
igényelt támogatási összeghez kapcsolódó minimális mobilitás számának csökkentését. 
Ha a nemzeti iroda elfogadja a kérelmet, akkor a támogatási összeg ugyanaz marad, 
ugyanakkor a minimumként megszabott mobilitások száma alacsonyabb lesz.  
 
4. táblázat: Comenius, Leonardo da Vinci és Grundtvig – maximális 
átalányösszeg partnerségekre 
 
Az alábbi táblázat az egyes partnerségtípusokra vonatkozó maximális támogatási 
összegeket tartalmazza, a tervezett mobilitások száma alapján. A nemzeti irodák által 
odaítélt tényleges összegek országonként változnak, és bizonyos esetekben lényegesen 
alacsonyabbak lehetnek, mint az alábbiakban jelzett maximális összegek. A pályázóknak 
nyomatékosan tanácsoljuk, hogy tájékozódjanak országuk illetékes nemzeti irodájának 
honlapján a tényleges összegekről, amelyeket sikeres pályázás esetén elnyerhetnek. 
 

A mobilitások 
minimális 

száma 
partnerenként 
egy 2 éves 

partnerségben 

Maximális 
átalányössze

g 
partnerenké

nt 

Maximális 
átalányösszeg 
partnerenként 

Maximális 
átalányössze

g 
partnerenkén

t 

 
 
 
 

Partnerség típusa 

 COMENIUS LEONARDO DA 
VINCI GRUNDTVIG 

Kisszámú mobilitás 4 10.000 € 10.000 € 15.000 € 

Korlátozott számú 
mobilitás 8 15.000 € 15.000 € 17.500 € 

Átlagos számú 
mobilitás 12 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

Többoldalú 
partnerségek 

Nagszámú mobilitás 24 25.000 € 25.000 € 25.000 € 

Kétoldalú Comenius 
partnerségek – 10–19 
diákból álló 
kiscsoportos 
diákcsere. 

12 20.000 € - - 

Kétoldalú 
partnerségek Kétoldalú Comenius 

partnerségek – 20 
vagy több diákból álló 
nagycsoportos 
diákcsere 

24 25.000 € - - 

 

Kivétel: Comenius Régió támogatás  
A Comenius Régió támogatás átalányösszeget tartalmaz a mobilitás támogatására, 
valamint tényleges költségek alapján számított támogatást az egyéb tevékenységekre. E 
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további költségekhez való hozzájárulást a mobilitási átalányösszeg nem tartalmazza, 
annak érdekében, hogy a Comenius Régió partnerségek különböző tevékenységeket 
valósítsanak meg, beleértve például a nagyobb konferenciák szervezését vagy kutatási 
tevékenységek végzését és tanulmányok készítését.  
E további projektköltségekre fordítható támogatás maximális összege 25 000 EUR. 
Az alábbi táblázat a maximális átalányösszegeket tartalmazza a Comenius Régió 
együttműködés keretében szervezett mobilitásra. Hasonlóan a többi partnerséghez, egy 
„mobilitás” a pályázatban foglalt valamely szervezet egy munkatársa egy külföldi útjának 
felel meg. Az adott országban alkalmazandó tényleges összeget a részt vevő országok 
hatóságai állapítják meg. 
 

Partnerség kategóriája  nagy távolság 
(>300 km) 

kis távolság 
(<300 km) 

Kisszámú mobilitás 4 4.000 € 2.000 € 

Korlátozott számú mobilitás 8 8.000 € 4.000 € 

Átlagos számú mobilitás 12 10.000 € 5.000 € 

Comenius Régió 
partnerség 

Nagyszámú mobilitás 24 20.000 € 10.000 € 

 

A pályázóknak költségvetést kell készíteniük a további költségekről. E költségvetésre a 
következő szabályok vonatkoznak: 
 

• A költségek támogathatóságának általános feltételei ezen útmutató 4.F 
fejezetében foglaltak szerint. 

• A költségkategóriák meghatározása (személyi költségek, alvállalkozói szerződés, 
technikai felszerelés és egyéb költségek) ezen útmutató 4.F fejezetében foglaltak 
szerint. A vonatkozó részek leírják a költségek támogathatóságának részletes 
feltételeit is. 

• Közvetett költségek nem támogathatók a Comenius Régióban. Ilyen közvetett 
költségek a projekt adminisztrációjával, kezelésével kapcsolatos költségek (pl. 
rezsi, telekommunikáció, irodaszerek). 

• Alvállalkozói költségek legfeljebb a teljes projektköltség (beleértve a mobilitásokra 
szánt átalányösszeget) 30%-áig támogathatók. 

• Az eszközök költségei legfeljebb a teljes projektköltségek (beleértve a 
mobilitásokra szánt átalányösszeget) 10%-áig támogathatók. Az eszközök 
költségeiből le kell írni az értékcsökkenést a költségeket álló kedvezményezettre 
vonatkozó adó- és könyvelési szabályoknak megfelelően. 

• A kedvezményezettnek bizonyítania kell, hogy rendelkezik a projekt 
társfinanszírozásához szükséges önrésszel. Ennek a járulékos költségek legalább 
25%-át fedeznie kell. 

 
 
 

4.F. TÖBBOLDALÚ PROJEKTEK, HÁLÓZATOK, KÍSÉRŐ   
 INTÉZKEDÉSEK 

 
A pályázatoknak részletes becsült költségvetést kell tartalmazniuk, melyben az árakat 
EUR-ban kell megadni. Az eurózónán kívüli országok pályázóinak az Európai Unió 
Hivatalos Lapja C sorozatában a pályázati felhívás meghirdetésének napján megadott 
átváltási árfolyamokat kell alkalmazniuk. 
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A pályázat becsült költségvetésében a bevételeknek és a kiadásoknak egyensúlyban kell 
lenniük, és világosan tartalmaznia kell az EU költségvetéséből elszámolható költségeket.  
 
A megítélt támogatás az elszámolható költségek legfeljebb 75 %-át fedezheti. 
 
A pályázóknak a projekt költségvetését a következőkre kell alapozniuk: 

1. tényleges napi személyi költségek. Ezek semmilyen körülmények között sem 
lehetnek magasabbak az alábbi 5a. táblázatban megadott maximális 
költségeknél. Az ennél magasabb összegek nem támogathatónak minősülnek. A 
költségek megalapozottsága ellenőrzés tárgyát képezheti; 

2. tényleges napi tartózkodási költségek. Ezek semmilyen körülmények között sem 
lehetnek magasabbak az alábbi 5. táblázatban feltüntetett maximális 
költségeknél. Bármilyen többlet nem támogathatónak minősül; 

3. tényleges költségek egyéb költségkategóriákra a pályázati űrlapban 
meghatározottak szerint. 

Elszámolható költségek 

A támogathatóság elbírálása során vizsgálják a kiadások általános keretét, természetét 
és összegét. 

Az alábbi kritériumok arra a költségkategóriára vonatkoznak, amelynek esetében a 
költséget egységköltség alapján (a megfelelő képlet alkalmazásával) vagy becsült 
valós költség alapján tervezik.  

Ahhoz, hogy a költségek elszámolhatóknak minősüljenek, a következő általános 
feltételeknek kell eleget tenniük: 
• olyan tevékenységekhez kell kapcsolódniuk, amelyekben a program keretében 

támogatható országok vesznek részt. Az ezen országokon kívül végrehajtott, illetve 
nem a támogatható országok valamelyikében nyilvántartott szervezetek által 
lebonyolított tevékenységekhez kötődő költségek nem támogathatók, kivéve, ha a 
tevékenység teljesítéséhez szükségesek, és megfelelően megmagyarázták és 
indokolták őket a pályázati űrlapon és a beszámolóban. A más országokat bevonó 
tevékenységek bármely változtatása csak a végrehajtó ügynökség előzetes 
beleegyezésével lehetséges. Az LLP-t létrehozó határozat 14. cikkének (2) bekezdése 
értelmében a harmadik országban felmerülő vagy harmadik országot terhelő egyes 
költségek támogathatók (ld. a fenti 1.C. fejezetet); 

• a költségeknek a hivatalos konzorcium jogi személyeinél/intézményeinél kell 
felmerülniük26; 

• kapcsolódniuk kell a projekthez (azaz relevánsnak kell lenniük, és közvetlenül 
kapcsolódniuk kell a projekt végrehajtásához, a munkatervnek megfelelően); 

• szükségesnek kell lenniük a tevékenység végrehajtásához; 

• ésszerűnek és indokoltnak kell lenniük, és igazodniuk kell a megbízható 
pénzügyi gazdálkodás, különösen a gazdaságosság és a költséghatékonyság 
elveihez27; 

                                          
26 Az egész életen át tartó tanulás programjának létrehozásáról szóló határozat a „projektkoordinátort” és 
„projektpartnereket" is érintő projektekre a „többoldalú csoportosulás” kifejezést használja, amellyel azonos 
értelemben használjuk a „konzorcium” fogalmát. 
27 A költségeket a szilárd, megbízható pénzügyi gazdálkodásra, közelebbről a gazdaságosságra, 
eredményességre és hatékonyságra vonatkozó alapelvekkel összhangban kell meghatározni. A gazdaságosság 
elve megköveteli, hogy a költségeket a megfelelő időben, a megfelelő mennyiségben és minőségben, valamint 
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• a költségeknek a tevékenység időtartama alatt kell felmerülniük28;  

• a kedvezményezettnél és a konzorcium tagjainál ténylegesen felmerülő 
költségeknek kell lenniük, és meg kell jelenniük azok könyvelésében az érvényes 
számviteli elvekkel összhangban; bevallásuknak az érvényes adójogi szabályozással 
és szociális jogszabályokkal összhangban kell történnie; 

• azonosíthatóknak és ellenőrizhetőknek kell lenniük. 

A pályázó belső számviteli és pénzügyi ellenőrzési eljárásainak lehetővé kell tenniük a 
projekttel kapcsolatban feltüntetett költségek és bevételek közvetlen összevetését a 
megfelelő pénzügyi beszámolókkal és bizonylatokkal. Az egységköltségalapú elszámolás 
esetében ez azt jelenti, hogy az „egységek számát” a megfelelő dokumentumokban 
(tehát munkaidő-kimutatásban, jelenléti íveken stb.) rögzíteni kell. 

Amennyiben a nemzeti adózási és számviteli szabályok nem írják elő a számlaadást, 
ezzel egyenértékű számviteli okmánynak minősül bármely olyan dokumentum, amellyel 
bizonyítani tudják a könyvelési tétel helytállóságát, és amely megfelel az alkalmazandó 
számviteli törvényeknek. 

 
HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ 

A héa csak abban az esetben támogatható, ha a vonatkozó tagállami héa-jogszabályok 
értelmében nem igényelhető vissza. Az egyetlen kivétel olyan tevékenységekre vagy 
tranzakciókra vonatkozik, ahol államok, regionális és helyi hatóságok és más 
köztestületek állami hatóságként lépnek fel29. 
 
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK 

Az alábbi típusú költségek semmilyen körülmények között sem minősülnek 
támogathatónak: 
• tőkehozam; 
• adósságok és adósságszolgálati terhek; 
• veszteségekre vagy lehetséges jövőbeli kötelezettségekre (szerződéses és erkölcsi 

kötelezettségekre, bírságokra, pénzügyi szankciókra, jogi költségekre) képzett 
tartalékalap; 

• kamattartozás; 
• kétes követelések; 
• árfolyamveszteségek; 
• héa (lásd a fenti bekezdést a hozzáadottérték-adóról);   
• a pályázó által bejelentett olyan költségek, amelyeket egy európai uniós 

támogatásban részesülő másik tevékenység vagy munkaterv fedez; 
• túlzott vagy gondatlan kiadások; 
• tárgyi eszközök vásárlása; 
• berendezések bérlése vagy lízingje esetén kivásárlási opció költsége a bérleti vagy 

lízingidőszak lejártakor; 

                                                                                                                                  
a legjobb ár szerint határozzák meg. A hatékonyság elve a felhasznált források és az elért eredmények közötti 
lehető legjobb viszonyra vonatkozik. Az eredményesség elve a kitűzött célok megvalósítására és a tervezett 
eredmények elérésére vonatkozik. 
28 Tehát a projekt/tevékenység időtartamán belül megvalósuló tevékenység során merülnek fel. A támogatási 
megállapodásban meghatározott időtartam előtt vagy után zajló intézkedések nem támogathatók. 
29 Lásd a 2006/112/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdését. 
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• az egész életen át tartó tanulás programjában benyújtandó pályázat elkészítéséhez 
kapcsolódó költségek; 

• bankszámlák nyitásának és fenntartásának költségei (a pénzátutalási költségek 
támogathatóak); 

• a pályázattal kötelezően benyújtandó bármely okmánnyal (könyvvizsgálói 
jelentésekkel stb.) összefüggésben felmerülő költségek. 

 
ELSZÁMOLHATÓ KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK 

A tevékenységhez kapcsolódó elszámolható közvetlen költségeknek számítanak azok a 
költségek, amelyek – a fentebb ismertetett támogathatósági feltételek 
figyelembevételével – a tevékenység végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó, konkrét 
költségekként azonosíthatók, és közvetlenül a tevékenységre könyvelhetők. Az 
elszámolható közvetlen költségek kategóriáit az alábbiakban ismertetjük. 

 
ELSZÁMOLHATÓ KÖZVETETT KÖLTSÉGEK 

A tevékenységhez kapcsolódó elszámolható közvetett költségeknek számítanak azok a 
költségek, amelyek – a fentebb ismertetett támogathatósági feltételek 
figyelembevételével – nem azonosíthatók a tevékenység végrehajtásához közvetlenül 
kapcsolódó és ennélfogva rá közvetlenül könyvelhető meghatározott költségként, 
ugyanakkor a projekt irányításával kapcsolatban merülnek fel. Ezek között nem 
szerepelhet semmilyen elszámolható közvetlen költség. 

A projekthez kapcsolódó közvetett költségek uniós támogatás tárgyát képező része 
átalánydíjas összeg, amely az elszámolható közvetlen költségeknek legfeljebb 7%-át 
teheti ki. A megfelelő költségeket nem szükséges számviteli okmányok által igazolni. 

A közvetett költségek nem számolhatók el olyan kedvezményezett szervezetnek odaítélt 
projekttámogatás keretében, amely a kérdéses időszakban már kap működési 
támogatást a Bizottságtól. 

Példák a közvetett költségekre: 
• a projekt irányításához kapcsolódó berendezések (PC-k, hordozható számítógépek 

stb.) valamennyi költsége 
• kommunikációs költségek (postaköltség, fax, telefon, levelezés stb.) 
• a projekt végrehajtásának helyszínéül szolgáló létesítmények rezsiköltségei (ingatlan 

bérleti díja, villanyszámla stb.) 
• irodaszerek 
• fénymásolás 

Személyzeti költségek  

Az alábbiak a konzorciumok valamennyi partnerére vonatkoznak, így pl. a személyzeti 
költségekre vonatkozó szabályok a konzorcium valamennyi partnerére érvényesek 
(beleértve a pályázót is). 
 

1) Az alábbi személyzeti kategóriákra vonatkozó költségek vehetők figyelembe: 
• jogszabályban meghatározott személyi állomány, akik a partnerintézmények 

valamelyikével határozott vagy határozatlan időre kötött egyéni 
munkaszerződéssel rendelkeznek. Ahhoz, hogy valaki ebbe a kategóriába 
tartozzon, a megfelelő partnerszervezetnél alkalmazásban kell állnia. 
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• külső munkaerő-kölcsönző cégen keresztül ideiglenes időre alkalmazott 
személyek. 

Az alvállalkozóknál dolgozó személyi állományhoz kapcsolódó költségek az 
„Alvállalkozói költségek” kategóriába sorolandók (ld. alább). 
A projektpartnerek alkalmazottai nem dolgozhatnak alvállalkozói minőségben a 
projekten. 

2) A pályázóknak a projekt költségvetését a tényleges napi személyzeti költségek 
alapján kell meghatározniuk, a szervezet szokásosa fizetésekre vonatkozó 
gyakorlatával összhangban. Ugyanakkor bármely, az alábbi, 5a. táblázatban 
jelzett maximálisan támogatható napi értéket meghaladó összeg nem 
támogathatónak minősül. A költségek valós mivolta ellenőrzés tárgyát képezheti. 

3) Annak az országnak a személyzeti költségrátáját kell alkalmazni, ahol a 
partnerszervezet nyilvántartásba van véve, a feladatok végrehajtásának helyétől 
függetlenül (azaz egy A országban működő szervezet személyzetének részben, vagy 
teljesen a B országban dolgozó tagját a költségvetésben az A ország költségrátája 
alapján kell szerepeltetni). 

4) A tényleges napi személyzeti költségek a pályázó szokásos díjazási rendjének 
megfelelő átlagos értékeken alapulnak, és a tulajdonképpeni bér mellett 
tartalmazzák a társadalombiztosítási járulékokat és a bérezéshez kötődő egyéb, 
törvényben meghatározott adókat és járulékokat. A jogszabályban nem előírt 
költségek – pl. jutalmak, bérelt autó, költségszámlák, pénzügyi ösztönzők vagy 
nyereségrészesedési rendszerek – nem vehetők figyelembe. 

5) A pályázó a tevékenység és a munkaterv függvényében határozza meg a 
személyzetkategóriát és a projektmunkával töltendő napok számát. 

6) A tervezett személyzeti költségeket úgy kapjuk meg, ha a napok számát 
beszorozzuk a tényleges napi személyzeti költségekkel. 

 
A személyzeti költségek az összes program, az összes projekttípus és hálózat esetében 
figyelembe vehetők. A tevékenységhez a kedvezményezett vagy a konzorcium által 
kijelölt személyzeti költség a tulajdonképpeni bér mellett tartalmazza a 
társadalombiztosítási járulékokat és a bérezéshez kötődő egyéb, törvényben 
meghatározott adókat és járulékokat. 
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5a táblázat: Maximális támogatható személyzeti költségek (EUR-ban) – 
Többoldalú projektek, hálózatok, kísérő intézkedések 
 

Ország Vezető Kutató, 
tanár, 
oktató 

Techniku
s 

Adminisztráto
r 

Belgique/Belgie BE Belgium  460 360 240 214 
Balgarija BG Bulgária  67 60 46 31 
Česká republika CZ Cseh 

Köztársaság 134 110 80 58 
Danemark DK Dánia  398 340 277 217 
Deutschland DE Németország  419 310 221 203 
Eesti EE Észtország  102 75 59 42 
Ellas EL Görögország  279 218 157 122 
España ES Spanyolország  321 212 163 117 
France FR France  435 351 257 193 
Eire IE Írország  309 328 239 178 
Italia IT Olaszország  454 298 200 174 
Kypros CY Ciprus  316 235 146 99 
Latvija LV  Lettország  81 66 52 38 
Lietuva LT Litvánia  75 62 47 34 
Luxembourg LU Luxembourg  496 349 282 220 
Magyarország HU Magyarország  107 86 65 44 
Malta MT Malta  119 99 77 58 
Nederland NL Hollandia  310 271 215 170 
Österreich AT Ausztria  449 302 244 194 
Polska PL Lengyelország  109 86 66 49 
Portugal PT Portugal  258 181 122 77 
Romania RO Romania  124 95 74 47 
Slovenija SI Szlovénia  240 182 146 92 
Slovensko SK Szlovákia  121 98 86 70 
Suomi/Finland FI Finnország  368 255 196 163 
Sverige SE Svédország  360 303 250 192 
United Kingdom GB United Kingdom  355 334 231 158 
Island IS Izland  368 335 289 186 
Liechtenstein LI Liechtenstein  449 302 244 194 
Norge NO Norvégia  440 367 311 239 
Hrvatska HR Horvátország 213 192 154 97 
Schweiz / Suisse / 
Svizzera / Svizra  

CH Svájc 478 354 252 232 

Türkiye TR Törökország  141 90 59 38 
Albania AL Albánia 31 22 18 14 
The former 
Yugoslav Republic 
of Macedonia 

MK Macedónia Volt 
Jugoszláv 
Köztársaság 88 64 41 31 

Serbia RS Szerbia 96 69 45 33 
Bosnia and 
Herzegovina 

BA Bosznia-
Hercegovina 93 67 44 32 

Montenegro ME Montenegró 94 68 44 32 
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Harmadik országokbeli partnerek 
A harmadik országbeli, a fenti táblázatban nem szereplő személyzeti költségeket az ISCO 
(International Standard Classification of Occupations – Foglalkozások nemzetközi 
osztályozási rendszere ) 1-4. kategóriáira kell lebontani. Ezek nem haladhatják meg az 
érintett szervezet tényleges napi személyzeti költségrátáját. Minden esetben a következő 
összegek használandók: 
 
• 1. személyzeti kategória (maximális összeg 450 EUR /nap) 
• 2. személyzeti kategória (maximális összeg 300 EUR/ nap) – egyetemi tanárok 
• 3. személyzeti kategória (maximális összeg 250 EUR /nap) 
• 4. személyzeti kategória (maximális összeg 125 EUR/ nap) 

Tartózkodási költség 

(1) A többoldalú projektek, hálózatok és kisérő tevékenységek keretében egy másik részt 
vevő országba utazó munkatársak tartózkodási költsége elszámolható költségnek 
számít. A költségvetésnek az alábbi 5.b. táblázatban szereplő maximális értékeken 
kell alapulnia. Semmiféle többletösszeg nem támogatható. A célországi értéket kell 
alkalmazni, vagyis azét az országét, ahol a szállásköltségek felmerülnek. 

(2) Csak olyan utazások költségei téríthetők, amelyek a projekttel összefüggő, 
meghatározott és világosan azonosítható tevékenységekhez kapcsolódnak. A személyi 
állományhoz nem tartozó személyek tartózkodási költségének kifizetését illetően lásd 
az „Egyéb költségek” és az „Alvállalkozási költségek” szakaszt. 

(3) A költségek térítése a partnerszervezetek érvényes belső szabályzatát követi, és 
ennek megfelelően történhet a tényleges költségek (számlák megtérítése) vagy 
napidíj alapján. Mindkét esetben bizonyíték szükséges a személy jelenlétére és az 
éjszakai szállására annak érdekében, hogy az elszámolt költségek a beszámolási 
időszakban alátámaszthatók legyenek.  

(4) A tartózkodási költség kiterjed a szállásra, az étkezésre és a helyi közlekedésre a 
külföldi célállomáson (de nem tartozik ide a kiindulóponttól a célpontig való helyi 
közlekedés költsége). Azon napok számának megállapítását illetően, amelyekre a 
napidíjértékek alkalmazhatók,, megjegyzendő, hogy egy TELJES nap rendszerint az 
éjszakai szállást is magában foglalja. Megfelelően indokolt esetekben egész napra 
szóló juttatás éjszakai szállás nélkül is kifizethető; ebben az esetben az összeget 
arányosan csökkenteni kell (a maximális összeg 50%-ára korlátozott költségek) . 

(5) Az összegeket arányosan csökkenteni kell, amennyiben a szállást, az étkezést és a 
helyi közlekedést egy harmadik fél biztosítja. 

 
Az elszámolható költségeket a támogatható egységköltségskála alapján kell kiszámítani. 
Az 5.b. táblázatban szereplő tartózkodási költségek a maximális támogatható napidíjakat 
jelentik. Az eredményként kapott összegeket szerepeltetni kell a költségvetésben, és az 
európai uniós támogatás kiszámításakor is figyelembe kell venni. 
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5b táblázat: Maximum támogatható napi tartózkodási költség (EUR-ban) – 
Többoldalú projektek, hálózatok és kísérő tevékenységek  
 

Ország Napi 
összeg 
(EUR) 

Belgique/Belgie BE Belgium  232 
Balgarija BG Bulgária  145 
Česká republika CZ Cseh 

Köztársaság 
195 

Danemark DK Dánia  311 
Deutschland DE Németország  220 
Eesti EE Észtország  175 
Ellas EL Görögország  220 
España ES Spanyolország  227 
France FR France  269 
Eire IE Írország  253 
Italia IT Olaszország  247 
Kypros CY Ciprus  194 
Latvija LV  Lettország  172 
Lietuva LT Litvánia  168 
Luxembourg LU Luxembourg  232 
Magyarország HU Magyarország  184 
Malta MT Malta  191 
Nederland NL Hollandia  242 
Österreich AT Ausztria  246 
Polska PL Lengyelország  179 
Portugal PT Portugal  197 
Romania RO Romania  161 
Slovenija SI Szlovénia  208 
Slovensko SK Szlovákia  186 
Suomi/Finland FI Finnország  277 
Sverige SE Svédország  275 
United Kingdom GB United Kingdom  312 
Island IS Izland  235 
Liechtenstein LI Liechtenstein  340 
Norge NO Norvégia  340 

Schweiz / Suisse / 
Svizzera / Svizra 

CH Svájc 
340 

Horvátország – HR HR Horvátország 214 
Türkiye TR Törökország  190 

 
Albania AL Albánia 171 
The former Yugoslav 
Republic of 
Macedonia 

MK Macedónia Volt 
Jugoszláv 
Köztársaság 

158 

Serbia RS Szerbia 154 
Bosnia and 
Herzegovina 

BA Bosznia-
Hercegovina 

170 

Montenegro ME Montenegró 158 
 

 

Utazási költségek 
Az utazási költségeket a valós költségek alapján kell téríteni. 
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(1) A projektben részt vevő munkatársak útiköltsége engedélyezhető,, amennyiben ez 
egyezik minden partnernek az útiköltségekre vonatkozó szokásos gyakorlatával. 

(2) Csak olyan utazások költségei fizethetők ki, amelyek a projekttel összefüggő, 
meghatározott és világosan azonosítható tevékenységekhez kapcsolódnak. A 
nem a személyi állományhoz tartozó személyek utazási költségeihez lásd az „Egyéb 
költségek” és az „Alvállalkozási költségek” szakaszt. 

(3) Az utazási költség a kiinduló ponttól a célpontig (és vissza) valamennyi közlekedési 
eszközt és valamennyi költséget tartalmazza, és kiterjedhet a vízum-, az 
utasbiztosítási és az utazás lemondásával kapcsolatos díjakra is. 

(4) A költségek térítése a tényleges költségeken alapul, a választott közlekedési 
eszköztől függetlenül (vasút, busz, taxi, repülőgép, bérelt gépkocsi). A partnerek a 
legolcsóbb utazási módot kötelesek igénybe venni (pl. váltsanak Apex jegyeket, 
vegyenek igénybe kedvezményes árakat, ha nem így járnak el, ennek okáról 
részletes magyarázatot kell adniuk). 

(5) A magántulajdonban lévő gépkocsival (magánszemély vagy cég autójával) történő 
utazás költségei – amennyiben megalapozottak, és az ár nem túlzottan magas – a 
következőképpen téríthetők meg (az olcsóbb módszert kell választani): 
• vagy a szervezet belső szabályaival összhangban kilométeralapú 

költségelszámolással, legfeljebb 0,22 EUR összegig. 
• vagy egy vasúti, busz-, illetve repülőjegy ára alapján (lásd fentebb a 3. 

pontot). Az egy járműben utazó személyek számától függetlenül csak egyetlen 
jegy téríthető meg. 

(6) Bérelt gépkocsi (legfeljebb B kategóriájú vagy annak megfelelő járművek) vagy taxi 
esetében: a tényleges költségek kifizethetők, amennyiben azok nem túlzottan 
magasak más közlekedési módokhoz képest (egyéb befolyásoló tényezőket is 
figyelembe véve, pl. idő, túl sok poggyász a projekt jellege miatt stb.). A költségek 
megtérítése az egy járműben utazó személyek számától függetlenül történik. 

A Comenius többoldalú projektek esetében a tanári alapképzéssel összefüggő mobilitási 
tevékenységeknél az utazási költséget (valós költség alapján) és a megélhetési költséget 
külön, az Egyéb költségek alatt kell feltüntetni. Az utazási és tartózkodási költségekre 
érvényes szabályok alkalmazandók. 

Eszközök költségei 

(1) Az (új vagy használt) eszközök megvásárlása, bérlése vagy lízingje – beleértve az 
üzembe helyezés, a karbantartás és a biztosítás költségeit is – a következő 
feltételekkel számolható el: 
• kizárólag, ha a projekt/tevékenység céljainak eléréséhez kifejezetten 

szükséges és specifikus. Az eszközök megpályázott költségeit mindig 
kielégítően indokolni kell, és megfelelően alá kell támasztani. A beszerzésre 
vonatkozó szabályok alkalmazandók (ld. alább az „Alvállalkozási költségek” 
szakaszban). 

• feltéve – csak vásárlás esetén –, hogy az értékcsökkenést a 
kedvezményezettre / a partnerkonzorciumra vonatkozó és a hasonló tételekre 
általánosan elfogadott adójogi és számviteli szabályokkal írják le. A eszközökre 
vonatkozóan csak a tevékenység időtartamára eső értékcsökkenési rész és a 
tevékenység céljaival összhangban lévő tényleges használati arány vehető 
figyelembe. A pályázónak ismertetnie kell az alkalmazott szabályokat. 
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Amennyiben az eszköz jellege és/vagy használatának körülményei más 
elbírálást indokolnak, ezt megfelelően alá kell támasztani. 
 

(2) A projekt irányításához kapcsolódó (PC-k, hordozható számítógépek stb.), valamint 
a projekt kezdete előtt beszerzett valamennyi eszköz csakis a projekt közvetett 
költségeinek körébe tartozhat. 

(3) Az eszközök összköltsége nem haladhatja meg a projekt összes közvetlen 
költségeinek 10%-át. 

(4) A harmadik országbeli partnerek nem kérhetik az eszközök költségeinek térítését. 

Alvállalkozói költségek 

(1) A tevékenység valamely részének végrehajtását szolgáló közbeszerzési szerződések 
kapcsán felmerülő költségek támogathatók, amennyiben egy partner ezekre egy 
külső szervvel, szervezettel vagy magánszeméllyel szerződik (feltéve, hogy azok 
nem állnak a konzorcium egyetlen partnerszervezetének alkalmazásában sem ). Ide 
tartoznak például a fordítási, tolmácsolási és nyomtatási stb. munkák30.31  

(2) A projektpartnerség elvének fenntartása érdekében a projekt irányítása és általános 
adminisztrációja nem adható alvállalkozásba.  

(3) A költségek ellenőrizhető becslésen, illetve – amennyiben az alvállalkozó ismert – 
árajánlaton alapulnak, az alábbi 4. és 5. pont szerint. A kalkulációnak/árajánlatnak 
valamennyi költséget tartalmaznia kell (tehát személyzeti költségek, útiköltségek 
stb.). 

(4) Az átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel szembeni egyenlő bánásmód 
elveivel összhangban és kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére, a 
kedvezményezett azzal az ajánlattevővel köt szerződést, amelyik az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot teszi, vagy adott esetben a legalacsonyabb árat ajánló 
ajánlattevővel. 

(5) A bizottsági eljárás keretében lebonyolított fellépések esetén a beszerzési eljárás 
tekintetében konkrétan az alábbi közösségi szabályok alkalmazandók: 

• a kiadási tételek tekintetében az 1000 EUR-t meg nem haladó összegek 
kifizetése számla ellenében egyszerűen kifizethetők, ajánlat ezt megelőző 
elfogadása nélkül; 

• az 1000 EUR feletti, de 15 000 EUR-t meg nem haladó értékű szerződések 
esetében tárgyalásos eljárást követően egyetlen ajánlat szükséges, szerződési 
hirdetmény előzetes közzététele nélkül; 

• a 15 000 EUR-nál nagyobb összegű, de 60 000 EUR-t meg nem haladó értékű 
szerződések esetében legalább három ajánlattevő szükséges, szerződési 
hirdetmény előzetes közzététele nélkül; 

• a 60 000 EUR-nál nagyobb értékű szerződések esetében a nemzeti 
közbeszerzési szabályozás alkalmazandó.  

                                          
30 Ezek a magánszemélyek esetenként önálló vállalkozói tevékenységet folytatnak, tehát saját maguk felelősek 
a társadalombiztosítási vagy szociális hozzájárulásuk, nyugdíjjárulékuk és adójuk fizetéséért. Az ilyen 
magánszemélyek körét meghatározó nemzeti jogszabályok különbözhetnek, ezeket minden esetben figyelembe 
kell venni. 
31 Ez olyan tanácsadókra is kiterjed, akik díjazás ellenében egyszeri szolgáltatást nyújtanak. 
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(6) Az alvállalkozás összköltsége nem lehet több a projekt összes közvetlen költségeinek 
30%-ánál. 

(7) A harmadik országbeli partnerek nem kérhetik alvállalkozói költségek térítését. 
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Egyéb költségek 
Az egyéb költségeket a tényleges költségek alapján állapítják meg. 

(1) Az Egyéb költségek kategóriában csak a maguknál a partnereknél felmerült 
költségek támogathatók. 

(2) Az alábbi módon felmerülő közvetlen költségek támogathatók: 

• a támogatási megállapodás által előírt kötelezettségekből eredő költségek 
(információk terjesztése, a tevékenység egyedi értékelése, audit, fordítás, 
sokszorosítás stb.), beleértve az esetleges pénzügyi szolgáltatások 
(mindenekelőtt a pénzügyi garanciák) költségeit. 

• meghatározott tevékenységek megvalósításából vagy a tevékenység 
termékeiből/eredményeiből eredő költségek, azaz pl. szemináriumok 
szervezése, (amennyiben a szeminárium előre tervezett termék/eredmény 
volt, és a feladathoz kötődő költségek könnyen azonosíthatók), a szeminárium 
anyagának kiadása, videó készítése, a termékhez kötődő fogyóeszközök (a 
kiadványok nyomtatásához felhasznált papír, üres DVD-k) beszerzése stb. 

(3) Az alvállalkozás keretében felmerülő valamennyi költséget az „alvállalkozás” 
kategóriában kell feltüntetni. 

(4) Csak a projekt/tevékenység céljainak eléréséhez kifejezetten szükséges, sajátos 
tevékenységek vehetők figyelembe. A beterjesztett költségeket mindig megfelelő 
módon indokolni kell. 

(5) Amennyiben harmadik felek utazási és/vagy tartózkodási költségeinek 
megtérítésére kerül sor (pl. olyan személyek költsége, akik sem a konzorcium 
partnereinek, sem az alvállalkozóknak nem alkalmazottai), a partnerek 
alkalmazottaira vonatkozó költségtérítési szabályok érvényesek. 

(6) Bizonyos esetekben egyéb költségek is támogathatók, amelyekre nem terjednek ki 
a fentiekben megadott költségkategóriák. Néhány példa: sajtóközleményekkel és 
közzététellel kapcsolatos egyszeri költségek, szerzői jogok és más szellemitulajdon-
jogok megvásárlása, információs anyagok megvásárlása (könyvek, tanulmányok és 
elektronikus adatok), konferenciák költsége; konferenciára történő regisztráció 
költsége; kiállítótér bérlése stb. Továbbá e rovatba tartoznak a tanári 
alapképzésben részt vevők mobilitását magába foglaló Comenius többoldalú 
projektek útiköltségei és tartózkodási költségei is. 

A projekt adminisztrációjával kapcsolatos valamennyi költség (tehát fogyóeszközök, 
irodaszerek, fénymásolási költségek, telefonköltségek, papír stb.) a projekt közvetett 
költségének minősül. 
 
 

4.G. JEAN MONNET PROGRAM – 1. KULCSTEVÉKENYSÉG 
 

A Jean Monnet program keretében odaítélt támogatások európai uniós hozzájárulást 
(társfinanszírozást) nyújtanak támogatások formájában az egyetemeken megvalósuló 
európai integrációs tanulmányok segítésére szerte a világon. E támogatások elsősorban 
három tanév időtartamú oktatási tevékenységek költségeinek, valamint európai 
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integrációs tanulmányokkal foglalkozó konferenciák és szemináriumok szervezésével 
kapcsolatos, egy vagy két évre szóló költségek fedezésére szolgálnak. 
 
E pályázati felhívás értelmében két támogatási rendszer működik párhuzamosan, a Jean 
Monnet tevékenységek különböző típusaitól függően. 
 
A Jean Monnet program 1. kulcstevékenységében a Jean Monnet tanszékek, az  Jean 
Monnet tanszékek, az oktatási modulok, valamint tájékoztatási és kutatási 
tevékenységek esetében új átalánydíjas finanszírozási rendszer lép érvénybe. 
 
A Jean Monnet kiválósági központok, az oktatók és kutatók szövetségei, valamint a 
többoldalú kutatócsoportok esetében továbbra is a hagyományos elszámolható 
költségalapú finanszírozás érvényes. 
 
 
I. ÁTALÁNYDÍJAS FINANSZÍROZÁSI RENDSZER 
 
Az átalánydíjas rendszer az oktatási tevékenységek (Jean Monnet tanszékek, Jean 
Monnet tanszékek, oktatási modulok) valamint konferenciák, kerekasztalok stb. 
szervezésének (tájékoztatási és kutatási tevékenységek) támogatására jött létre. Az 
oktatási tevékenységek átalánydíjas támogatását a tanítási órák száma alapján ítélik 
oda a Jean Monnet tanszékek, az Jean Monnet tanszékek és a modulok 
esetében, míg a tájékoztatási és kutatási tevékenységek esetében a 
konferenciák és műhelymegbeszélések szervezésekor a résztvevők számát 
veszik figyelembe.  
 
 
 
 
I.1. - Jean Monnet tanszékek, Jean Monnet tanszékek és oktatási modulok 
Az átalánydíjas támogatási összeget a kiszámított nemzeti óránkénti oktatási költség 
alapján határozzák meg. Ehhez az alábbi módszert használják:  
 
a. A kiszámított nemzeti óránkénti oktatási költséget megszorozzák a tevékenység 
keretében előírt (minimális) óraszámmal, amely az oktatási modulok esetében 120 óra, a 
Jean Monnet tanszékek és az ad personam Jean Monnet tanszékek esetében 270 óra.  

b. Ehhez a fenti költségalaphoz 10%-kal magasabb összeget nyújtanak a Jean Monnet 
tanszékeknek és az ad personam Jean Monnet tanszékeknek; illetve 40 %-kal 
magasabbat az oktatási modulok esetében. Ez a kiegészítő százalékarány figyelembe 
veszi az oktatási modul vagy a Jean Monnet tanszék esetében megjelenő kapcsolódó 
akadémiai tevékenységeket (mint például a személyzeti költség, utazási és tartózkodási 
költségek, terjesztési költségek, oktatási anyagok költségei, közvetett költségek).  

Az oktatási modul esetében a kiegészítő százalék magasabb, mint a tanszék esetében, 
mert ebben a tevékenységtípusban több járulékos (kísérő) tevékenységre és számos 
különböző oktató, professzor bevonására lehet számítani. 

A támogatás végösszegét úgy kapjuk meg, hogy a projekt teljes költségvetésére az uniós 
támogatás maximális százalékarányát – 75 % – alkalmazzuk, és figyelembe vesszük az 
egyes projekttípusok esetében adható felső támogatási határt (45 000 EUR a Jean 
Monnet tanszékek esetében és 21 000 EUR az oktatási modulok esetében). 
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6. táblázat: Óránkénti nemzeti oktatási költség – Jean Monnet tanszékek, ad 
personam Jean Monnet tanszékek és oktatási modulok  
 

Európai uniós 
tagállamok 

Oktatási 
költségek 

(EUR) 

 Más országok Oktatási 
költségek 

(EUR) 
Ausztria 200  Antigua és Barbuda 94 

Belgium 193  Ausztrália 200 

Bulgária 80  Bahrein 177 

Ciprus 148  Barbados 97 

Cseh Köztársaság 125  Brunei Darussalam 200 

Dánia 200  Kanada 199 

Észtország 100  Horvátország 101 

Finnország 182  Egyenlítői-Guinea 102 

France 180  Hong Kong, Kína 200 

Németország 196  Izland 177 

Görögország 151  Izrael 143 

Magyarország 98  Japán 176 

Írország 176  Korea Republic 145 

Olaszország 166  Kuvait 200 

Lettország 87  Líbia 87 

Litvánia 89  Új-Zéland 140 

Luxembourg 200  Norvégia 200 

Malta 120  Omán 129 

Hollandia 200  Orosz Föderáció 97 

Lengyelország 98  Szaúd-Arábia 127 

Portugália 121  Seychelles-szigetek 89 

Románia 80  Szingapúr 200 

Szlovákia 114  Svájc 200 

Szlovénia 139  Trinidad és Tobago 133 

Spanyolország 167  Amerikai Egyesült 
Államok 

200 

Svédország 200    

Egyesült Királyság 198  Minden más ország 80 

 
 
 
 
I.2 -  Tájékoztatási és kutatási tevékenységek (IRA), valamint  

az európai uniós ismeretek iskolai elsajátításához szükséges 
tájékoztatási és kutatási tevékenységek ( 
 
Az átalánydíjas támogatási összeget a résztvevőkre kiszámított támogatásskála alapján 
határozzák meg, az alábbiak szerint:  
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a. A támogatásskálában szereplő értéket (amely a nem helyi hozzájárulók részvételi 
költségeit, utazási és tartózkodási költségeit fedezi) megszorozzuk az összes résztvevő 
számával és az esemény napjainak számával. 
  
b. A fenti összeghez még hozzáadunk 5 000 EUR fix összeget a tájékoztatási és kutatási 
tevékenységeknél, illetve 25 000 EUR fix összeget az európai uniós ismeretek iskolai 
elsajátításához szükséges tájékoztatási és kutatási tevékenységeknél, amely fedezi a 
rendezvények szervezésével összefüggő minden más költséget, beleértve az előállítási és 
terjesztési költségeket is.  
 
A támogatás végösszegét úgy kapjuk meg, hogy a projekt teljes költségvetésére az uniós 
támogatás maximális százalékarányát – 75 % – alkalmazzuk, és figyelembe vesszük a 
projekttípus esetében adható felső támogatási határt (40 000 EUR az IRA esetében és 60 
000 EUR az IRA_LEU esetében. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az átalánydíjas rendszer keretében odaítélt Jean Monnet 
ösztöndíjak a pályázatban tervezett valamennyi tevékenységre kiterjednek, nem csupán 
az oktatási tevékenységekre (tanszékek, modulok) vagy konferencián való részvétel 
költségeire (tájékoztatási és kutatási tevékenységek, többek között, európai uniós 
ismeretek iskolai elsajátítása) A fedezhető költségek közé tartoznak a következők: 
személyzeti költségek, utazási és tartózkodási költségek (beleértve a meghívott oktatók 
esetében felmerülő költségeket), terjesztési költségek (többek között kiadványok, 
weboldalak stb.), oktatási anyagok költségei, közvetett költségek, kutatási költségek stb.  
 
A táblázat, amely a helyi és a nem helyi résztvevők támogatását, valamint az egyéni 
támogatások kiszámításának részleteit tartalmazza az átalánydíjas finanszírozási 
rendszer szerint, a végrehajtó ügynökség honlapján található :  
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_jean_monnet_action_ka1_2013_en.php 
  
A nem helyi résztvevők támogatása (ami fedezi a szállást és a tartózkodási költségeket), 
a Bizottság napidíjhányadain alapszik, amelyből 35 eurót levonnak az étkezési 
költségekre, amelyeket a helyi résztvevők támogatása tartalmaz.  
 
 
 
II. – KÖLTSÉGVETÉSEN ALAPULÓ KÖLTSÉGFINANSZÍROZÁS 
 
II.1. - Jean Monnet kiválósági központok, oktatók és kutatók szövetségei, 
valamint többoldalú kutatócsoportok 
 
A Jean Monnet kiválósági központok, oktatók és kutatók szövetségei, valamint a 
többoldalú kutatócsoportok esetében a költségvetésen alapuló hagyományos eljárás 
alkalmazandó az elszámolható költségekkel, és a pályázatoknak tartalmazniuk kell a 
részletes becsült költségvetési tervet, amelyben minden összeg euróban szerepel. Az 
eurózónán kívüli országok pályázóinak az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában 
a pályázati felhívás meghirdetésének napján megadott átváltási árfolyamokat kell 
alkalmazniuk. 
 
A szóban forgó három pályázattípus esetében a költségvetési terv bevételeinek és 
kiadásainak egyensúlyban kell lenniük, és világosan fel kell tüntetni az Európai Unió 
költségvetéséből elszámolható költségeket. A pályázónak fel kell tüntetnie minden más 
uniós forrást vagy támogatást, amit kap vagy amire pályázott ugyanabban a pénzügyi 
évben, akár ugyanarra a tevékenységre, akár egyéb vagy szokásos tevékenységre. 
 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_jean_monnet_action_ka1_2013_en.php
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A becsült költségvetési terv bevételi oldalán feltüntetett saját források aránya garantált 
minimumnak tekintendő, amelyet a végelszámoláskor figyelembe kell venni. Az odaítélt 
támogatás az elszámolható költségek maximum 75 %-át fedezheti. 
 
Személyzeti költségek 
A tevékenységben akár a kedvezményezett, akár a társkedvezményezett megbízásából 
részt vevő személyzet költsége tartalmazza a fizetést, valamint a társadalombiztosítást 
és az egyéb, törvény által meghatározott kötelező járulékokat, amelyeket a díjazás 
tartalmaz. 
A személyzeti költségeket a pályázónak igazolnia kell. Ha ezek a költségek meghaladják 
a fenti 5.a. táblázatban meghatározott maximális értéket, a többlet nem támogatható. 
 
Kiegészítő kritériumok a Jean Monnet projektek személyzeti költségeihez 
A nem uniós tagállamok esetében e költség nem haladhatja meg az adott országban az 
egyes személyzeti kategóriákra érvényes átlagos költségeket. 
A személyzeti költségeket az ISCO (International Standard Classification of Occupations – 
Foglalkozások nemzetközi osztályozási rendszere ) 1-4. kategóriái szerint kell lebontani. 
Minden esetben a következő maximális összegek alkalmazandók: 
 
• 1. személyzeti kategória (maximális összeg 450 EUR/nap) 
• 2. személyzeti kategória (maximális összeg 300 EUR/nap) – egyetemi professzorok 
• 3. személyzeti kategória (maximális összeg 250 EUR/nap) 
• 4. személyzeti kategória (maximális összeg 125 EUR/nap) 
 
Tartózkodási költségek 
Tartózkodási költségeket az összes projekttípus tartalmazhat.  
A tartózkodási költségeket a pályázónak igazolnia kell. Ha e költségek meghaladják a 
fenti 5.b. táblázatban meghatározott maximális értéket, a többlet nem támogatható. A 
nem uniós tagállamok esetében ezeket a költségeket a végrehajtó ügynökség 
honlapjának Jean Monnet oldalain megtalálható maximális összegek alapján kell 
számítani.  
 
Utazási költségek 
Az utazási költségeket a valós költségek alapján határozzák meg. Az alkalmazandó 
kritériumok ugyanazok, mint a többoldalú projektek, hálózatok és kísérő tevékenységek 
esetében. 
 
Eszköz költségei 
Az eszközök költségeit a tényleges költségek alapján ítélik oda. Az alkalmazandó 
kritériumok ugyanazok, mint a többoldalú projektek, hálózatok és kísérő tevékenységek 
esetében. 
 
Egyéb költségek 
Az egyéb költségeket a tényleges költségek alapján határozzák meg. Az alkalmazandó 
kritériumok ugyanazok, mint a többoldalú projektek, hálózatok és kísérő tevékenységek 
esetében. 
 
Oktatási költségek  
Megfelelően indokolt esetben ez a költségkategória a Jean Monnet kiválósági központok 
esetében is alkalmazható. Ilyen esetben a fenti 6. táblázatban feltüntetett óránkénti 
nemzeti tanítási költséget kell alkalmazni. 
Ha a tanítási költségek meghaladják a jelzett maximális értéket, a többlet nem 
támogatható. A költségek megalapozottsága audit tárgyát képezheti. 
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5. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA 
EREDMÉNYEINEK TERJESZTÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA 

Az egész életen át tartó tanulás programja (2007-2013) explicit módon rendelkezik „a 
program és a korábbi kapcsolódó programok által támogatott tevékenységek 
eredményeinek terjesztéséről és hasznosításáról és a bevált jó gyakorlatok cseréjéről” 
(3.2. (d) cikk). E terjesztési tevékenységekhez a következő támogatás nyújtható: 

• a négy ágazati program mindegyikének számos tevékenysége, valamint a 2. 
kulcstevékenység: „Nyelvek” és a 3. kulcstevékenység: „IKT” keretében futó 
projektekhez kötelező a terjesztésre és hasznosításra vonatkozó tervet készíteni 
és e tervet megvalósítani (az előző elnevezés szerint: eredmények terjesztése és 
hasznosítása); 

• a négy ágazati programhoz és a Nyelvek 2. kulcstevékenységhez tartozó kísérő 
intézkedések felhasználhatók kommunikációs, terjesztési és hasznosítási 
tevékenységekre, valamint a hasonló területeken folyamatban lévő projektek 
tematikus nyomon követésére; 

• a programban szerepel egy új, innovatív 4. kulcstevékenység is „Az eredmények 
terjesztése és hasznosítása” céljából a transzverzális program keretében. 

Az egész életen át tartó tanulás programja útmutatójának ez a szakasza általános 
tájékoztatást nyújt az eredmények terjesztésével és hasznosításával kapcsolatban, 
valamint konkrét útmutatót azon projektkoordinátorok számára, akik e célok 
megvalósítására szeretnének támogatásért pályázni az ágazati programokban, valamint 
a Nyelvek vagy az IKT kulcstevékenységekben. E konkrét útmutatót az adott 
tevékenységhez kapcsolódó javaslatokkal együtt kell használni. 

Az „Eredmények terjesztése és hasznosítása” elnevezésű 4. kulcstevékenység keretében 
benyújtott pályázatokra vonatkozó tájékoztatás ezen útmutató II.a. és II.b. részének a 
4. kulcstevékenységről szóló szakaszában található.  
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5.A. MIT JELENT AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA? 

Mi a célja az eredmények terjesztésének és hasznosításának? 
Az eredmények szisztematikus terjesztése és hasznosítása meghatározó szerepet játszik 
abban, hogy az EU jelenlegi és korábbi – az Európa 2020 stratégiát és az „Oktatás és 
képzés” munkaprogram végrehajtását támogató – oktatási és szakképzési programjainak 
hatása a lehető legnagyobb mértékű legyen. A terjesztés és hasznosítás előnyei között 
említhető például: 
• a projekteredmények fenntarthatóságának javítása, összhangban a végfelhasználói 

igényekkel 
• költségmegtakarítások a meglévő eljárások hasznosítása révén (nem kell újra 

„feltalálni a spanyolviaszt") 
• a befektetések kiaknázása 
• az eredmények átadása a rendszerek és eljárások átalakításának érdekében, ezáltal 

is növelve az EU által támogatott programok és projektek hatását a rendszerek 
szintjén 

• az innováció felgyorsítása a szakpolitikák és folyamatok terén  
• a szakpolitikai folyamat továbbfejlesztése (egymástól tanulás [„peer learning”], 

nyitott koordinációs módszer [OMC]) 
 
Mit jelent az „eredmények terjesztése és hasznosítása”? 

„Az eredmények terjesztése és hasznosítása” olyan tevékenységeket jelent, amelyek 
biztosítják, hogy az LLP eredményeit széles körben kellőképpen elismerjék, kimutassák 
és alkalmazzák. Az LLP összefüggésében meg kell különböztetni a következőket: 

 Népszerűsítés és figyelemfelkeltés: A népszerűsítésre és a figyelemfelkeltésre 
elsősorban akkor kerül sor, amikor a programok és kezdeményezések létezésére, 
célkitűzéseikre és tevékenységeikre, valamint az adott célokhoz rendelkezésre álló 
finanszírozás elérhetőségére akarják felhívni a figyelmet. Ez a meghatározás kizárja 
az eredmények közzétételét. Így a népszerűsítés és a figyelemfelkeltés elsősorban a 
programok vagy a kezdeményezések tulajdonképpeni megvalósítása előtt és közben 
történik, és az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság végzi az Oktatási, Audiovizuális és 
Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel és a nemzeti irodákkal együttműködve. 

 Terjesztés: A terjesztés tervezett folyamat, a programok és kezdeményezések 
eredményeinek minőségével, helytállóságával és hatékonyságával kapcsolatos 
információk továbbítása a kulcsszereplők számára. Akkor kerül rá sor, amikor a 
programok és kezdeményezések eredményei hozzáférhetővé válnak. Ez a 
tevékenység mind projekt-, mind programszinten folyik a köztes „közvetítő” 
testületek aktív részvételével. 

 A hasznosítás az általános érvényesítést és a megsokszorozást foglalja magába. 
Az általános érvényesítés olyan megtervezett folyamat, amelynek során a programok 
és kezdeményezések sikeres eredményei eljutnak a szabályozott helyi, regionális, 
nemzeti vagy európai szintű rendszerek megfelelő döntéshozóihoz. A megsokszorozás 
olyan megtervezett folyamat, amelynek során meggyőznek egyes egyéni 
végfelhasználókat, hogy vegyék át és/vagy alkalmazzák a programok és 
kezdeményezések eredményeit.32 Ez szintén mind projekt-, mind programszinten 
történhet. 

                                          
32 Az általános érvényesítés (mainstreaming) és a megsokszorozás (multiplication) meghatározása a Guide to 
Achieving Impact for Project Promoters (Hogyan érhető el hatás? Útmutató projektvégrehajtók részére) című 
dokumentumból származik; FOGLALKOZTATÁS közösségi kezdeményezés; Foglalkoztatásügyi és Szociális 
Főigazgatóság (1997). 
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A terjesztés és a hasznosítás tehát két külön fogalom, de szoros kapcsolatban állnak 
egymással. Az eredmények sikeres hasznosításának a kulcsai a következők: 

 olyan releváns eredmények létrehozása a projektek és a 
programok/kezdeményezések keretében, amelyek kielégítik a szolgáltatók, a 
politikai döntéshozók és végső soron szélesebben véve a társadalom igényeit; 
valamint 

 a hatékony terjesztés és hasznosítás révén annak biztosítása, hogy ezek az 
eredmények olyan formában és akkor jutnak el a megfelelő célközönségekhez, 
amikor és ahogyan azok hasznosítani tudják azokat. 

Ez ugyanazt jelenti, mint a valorizáció? 

Igen. A valorizáció (valorisation) az „eredmények terjesztése és hasznosítása” 
(„dissemination and exploitation of results”) fogalom francia megfelelője. A két kifejezést 
az angol nyelvű szövegek néha felváltva használják az Európai Unió egész életen át tartó 
tanulás programjával és annak elődeivel kapcsolatban. 

Melyek az eredmények? 

A „programok és kezdeményezések eredményei” kifejezés az egyes projektek, 
rendezvények, tevékenységek, mobilitási időszakok stb. eredményeit öleli fel. Ezek öt fő 
típusba sorolhatók: termékek, módszerek, tapasztalatok, szakpolitikai tanulságok és 
európai együttműködés.  

Az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság projekt- és programeredmények és kapcsolódó 
tevékenységek terjesztésére és hasznosítására vonatkozó stratégiájáról további 
információk a Főigazgatóság „Terjesztés és hasznosítás” weblapján találhatók az alábbi 
címen: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.html 

Kinek szólnak ezek az információk? 

• Azok a pályázók, akik az ágazati programok keretében többoldalú projekteket 
pályáznak meg, pályázatuk részeként részletes terjesztési és hasznosítási tervet 
kötelesek benyújtani.  

• Azok a pályázók, akik az ágazati és a transzverzális programok egyéb tevékenységei 
keretében pályáznak meg támogatást, ellenőrizzék, hogy a konkrét kötelezettségek 
között szerepelnek-e terjesztési és hasznosítási tevékenységek és tervek. Az 
általános irányelvek és az „ellenőrző lista” mindenképpen hasznos lehet az LLP 
bármely részében érdekelt pályázók számára, mert hozzájárulhatnak a projekt 
eredményeinek és hatásának javításához.  

A színvonalas terjesztési és hasznosítási terv készítésével kapcsolatos legfontosabb 
információk 

A többoldalú projektekre benyújtott valamennyi pályázathoz világos, részletes és 
számszerűsített terjesztési és hasznosítási tervet kell csatolni. Ez alkotja a pályázatok 
egyik legfontosabb elemét annak értékelése során. Következésképpen a tervezett 
eredményekre vonatkozó gyenge terjesztési és hasznosítási stratégia csökkenti a 
pályázat elfogadási esélyeit. 

A jó terjesztési és hasznosítási tervnek különösen a következő témakörökkel kell 
foglalkoznia:  
• Világosan és dinamikusan a felhasználók igényeire kell összpontosítania 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.html
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A pályázatok alapjául az érintett célcsoportok felhasználói igényeinek felmérése és az 
ezekre válaszként javasolt megoldások világos és meggyőzően kifejtett bemutatása 
szolgáljon. A terjesztési és hasznosítási tervnek fel kell vázolnia, hogy ezt az elemzést 
miként fogják felülvizsgálni és frissíteni a projekt időtartama alatt annak biztosítása 
érdekében, hogy az eredmények továbbra is relevánsak maradjanak a megcélzott 
végfelhasználók igényei szempontjából. A tervnek azt is jeleznie kell, hogyan 
azonosítják az eredmények iránt esetlegesen érdeklődő szélesebb célcsoportokat, 
valamint milyen tevékenységekkel ragadják meg ezeknek a szélesebb csoportoknak 
az elvárásait, illetve miként próbálnak eleget tenni ezeknek, amikor erre lehetőség 
van (a végeredmények továbbítási potenciálja). 

• Valamennyi partner közös felelőssége 
Az eredmények terjesztéséért és hasznosításáért a felelősséget az összes partner – 
mint az eredmények összegyűjtője/tulajdonosa – viseli. Ezért valamennyi 
projektpartnernek aktív részt kell vállalnia a hasznosítási tervben rögzített 
intézkedések megvalósításában. Az eredmények hasznosítását nem szabad azon 
partnerek kizárólagos területének tekinteni, akik kifejezetten rendelkeznek 
marketingtapasztalattal és terjesztési kapacitással. A tervnek világosan fel kell 
vázolnia a projekt idején az egyes partnerekre háruló konkrét feladatokat, amelyek 
érdeklődésüknek és szakértelmüknek megfelelően vannak megválasztva.  

• Tartós folyamat 
Az eredmények terjesztésére és hasznosítására szolgáló tevékenységeket már a 
projektpályázat kezdetétől meg kell tervezni – például olyan eszközként, amely segít 
a pályázat szerkezetének kialakításában és tesztelésében –, és ennek a projekt teljes 
ciklusán át folytatódnia kell annak biztosítása érdekében, hogy a végeredmények 
minél hasznosabbak, alkalmazhatóbbak, láthatóbbak és hozzáférhetőbbek legyenek. 

• Folytatás a projekt végét követően 
A terjesztési és hasznosítási terveknek olyan tevékenységeket is tartalmazniuk kell, 
amelyek a projekt végét követően biztosítják az eredmények további jelenlétét, 
elérhetőségét és felhasználását a lehető legnagyobb hatás és fenntarthatóság 
érdekében. 

 

5.B. TERJESZTÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS TERV KIDOLGOZÁSA  
 
Ellenőrző lista a pályázók részére  

Igényfelmérés  

• Tartalmazza-e a projekt az általa kielégítendő szükségletek megfelelő előzetes 
elemzését? 
Ebben a szakaszban alapvető fontosságú a konzultáció a projekteredmények ismert 
és potenciális leendő felhasználóival/haszonélvezőivel. 

• A projekt tartalmaz-e a pályázat tevékenységi területének helyzetéről szóló pontos 
felmérést? 



 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS 
PROGRAMJA

2013. ÉVI ÚTMUTATÓ, I. RÉSZ – REV1
 

63 

Ez fontos annak érdekében, hogy be lehessen mutatni a projekt hozzáadott értékét, 
és el lehessen kerülni az esetleges redundanciát; ebben a szakaszban az ún. SWOT-
elemzés33 hasznosnak bizonyulhat. 

• Figyelembe vették-e az eredmények végső haszonélvezőinek és lehetséges 
felhasználóinak az igényeit a tervezési szakaszban és a projekt megvalósításának 
során? Kapnak-e kezdettől fogva folyamatos tájékoztatást, és folyamatosan 
bevonják-e őket a tevékenységekbe? 

Partnerség/konzorcium  
• A projekt biztosítja-e a partnerség/konzorcium stabilitását? A partnerség/konzorcium 

létező/korábbi együttműködésen alapul-e? A partnerek között fennálló közép- 
és/vagy hosszú távú együttműködés részét alkotja-e? Amennyiben főleg új partnerek 
vesznek részt benne, tartoznak-e a projekthez olyan tevékenységek, amelyek 
kifejezetten a közös munka kialakítására és megerősítésére szolgálnak?  

• Rendelkezik-e a partnerség/konzorcium (közvetlenül vagy megbízható közvetítőkön 
és hálózatokon keresztül) kapcsolatokkal a projekt által megcélzott terület 
reprezentatív döntéshozóival/érdekeltjeivel, illetve szakembereivel?  

• Tartoznak-e a partnerséghez/konzorciumhoz olyan szervezetek, amelyek nemzeti, 
regionális és/vagy ágazati szinten beépítik a projekt eredményeit az oktatási, 
szakképzési, kulturális vagy ifjúsági rendszerekbe/gyakorlatokba? 

• Tudják-e a projektpartnerek igazolni, hogy képesek és készek biztosítani az 
eredmények továbbvitelét a projekt befejezését követően? (pl. az eredmények 
frissítését, alkalmazását, folyamatos terjesztését, átadását, folytatását stb.) 

• Rendelkeznek-e a partnerek szakmai tapasztalattal a terjesztés / kiadás / 
kommunikáció/marketing terén? 

• Történtek-e előkészületek egy olyan megállapodás megkötésére a partnerek között, 
amely tisztázza a szellemi tulajdonjogokat? 

Nem kötelező ilyen megállapodást kötni, de hasznosnak bizonyulhat. A 
megállapodásnak semmiképp sem szabad megakadályoznia a produktum harmadik 
felek által történő jövőbeli felhasználását, azonban tiszteletben kell tartania a termék 
piaci értékesítésének jogát. 

Terjesztési és hasznosítási tevékenységek 

• A terjesztési és hasznosítási tevékenységek a projekt teljes időtartamán átívelő tartós 
folyamatot alkotnak-e? 
Célszerű, ha a terjesztési és hasznosítási tevékenységek a projekt indulásakor 
kezdődnek, és folytatódniuk kell a megvalósítása során, valamint a szerződés 
lezárásán túl is, így támogatva a projekteredmények hosszabb távú hatását és 
fenntarthatóságát. 

• A terjesztési és hasznosítási tevékenységek részletesen, világosan és számszerűen 
vannak-e megadva? 
Például: a terjesztési és hasznosítási tevékenységek által megcélzott és általuk előnyt 
élvező személyek száma, a terjesztésre és hasznosításra megjelölt költségvetési 
hányad, esetleges egyéb sokszorozókra irányuló terjesztési/hasznosítási 
tevékenységek, a hosszú távú terjesztés és hasznosítás módjai, pl. tudományos 
cikkek, konferenciakiadványok, internetes oldalak, piaci értékesítés, hosszú távú 

                                          
33 SWOT = strengths, weaknesses, opportunities, threats (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek; 
azaz a tevékenységeknek a projekthez, a partnerekhez és a külső körülményekhez kapcsolódó erősségek, 
gyengeségek, lehetőségek és veszélyek tükrében történő tervezése). 
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hasznosítást célzó megállapodások az eredmények használóival; valamint a rövid 
távú terjesztés és hasznosítás módjai, pl. média, szemináriumok, konferenciák, 
kiállítások, prototípusok tesztelése az eredmények lehetséges 
felhasználóival/kedvezményezettjeivel. 

• A terjesztési és hasznosítási tevékenységek illeszkednek-e a projekt céljaihoz és 
kedvezményezettjeihez, illetve ezeknek megfelelők-e? A terjesztési csatornák 
megfelelnek-e a célcsoportnak? 

• Megszervezték-e különböző szinteken – azaz helyi, regionális, nemzeti, európai és 
ágazati szinten – a terjesztési és hasznosítási tevékenységeket, és ezekben hatékony 
közvetítők, pl. (transznacionális) hálózatok vesznek-e részt, ? 

• Valamennyi projektpartner osztozik-e a terjesztésért és hasznosításért vállalt 
felelősségben? Ha nem, miért? Világosan határozták-e meg a szerepeket, illetve 
egyértelműen és megfelelően osztották-e el a feladatokat a partnerek között? 

• Van-e folyamatos kétirányú információáramlás a projektpartnerek, illetve az 
eredmények ismert és lehetséges végfelhasználói/haszonélvezői között? 
Bár a projekt közvetlen haszonélvezői azok a felek, akikre közvetlenül irányulnak a 
projekteredmények, mindazonáltal gondoskodni kell a lehetséges 
végfelhasználók/kedvezményezettek, politikai döntéshozók és/vagy a projekt 
tevékenységi területében érintett fontos szereplők körében zajló terjesztési és 
hasznosítási tevékenységekről is. 

• Az eredmények végfelhasználói és lehetséges kedvezményezettjei bekapcsolódnak-e 
közvetlenül a projekt különféle szakaszaiba, illetve rendszeresen konzultálnak-e velük 
a projekt során? 
Az ő tanácsaik és igényeik figyelembe vétele rendkívül lényeges feltétele az azonnal 
használható, potenciálisan nagyobb hatású, színvonalas eredmények létrehozásának. 
A felhasználókat különböző szakaszokban lehet bevonni, például a követelmények 
meghatározása és áttekintése során, a prototípus tesztelésekor, valamint az időközi 
és a végeredmények elbírálásakor is. Ez a részvétel fontos az eredmények 
felhasználói igényekhez történő alakításához és egyes projekttevékenységek 
esetleges módosításához. A végfelhasználókat és a végső kedvezményezetteket 
hivatalos partneri megállapodáson keresztül, csendestársként, a projektirányító 
bizottság vagy fókuszcsoport tagjaként stb. lehet bevonni a projektbe. 

• Tartalmaz-e a projekt a termékek tesztelésére szolgáló szakaszt azok véglegesítése 
előtt a végső kedvezményezettek/felhasználók részvételével?  
A teszt eredményeit figyelembe kell venni a termék adaptálása és véglegesítése 
során. 

Nyomon követés 

• Mi történik a projekt lezárása után? Tervezik-e az eredmények frissítését a projekt 
befejezését követően? Hogyan biztosítható az eredményekhez való hozzáférés a 
projekt befejezését követően? Miből fogják finanszírozni a szükséges frissítést? 
Amennyiben a termék használatához szükség lehet valamilyen ügyfélszolgálatra, 
hogyan nyújtják ezt a szolgáltatást? 

• Történtek-e előkészületek arra vonatkozóan, hogy továbbadják a projekt eredményeit 
a döntéshozóknak és a legfontosabb érdekelt feleknek? 

Az ideális cél az lenne, hogy az eredmények beépüljenek a rendszerekbe és a 
gyakorlatokba, például képzési/oktatási eszközök esetében azáltal, hogy 
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elismertetik/minősíttetik azokat. Ennélfogva a döntéshozói szint bekapcsolódása 
kulcsfontosságú az eredmények fenntarthatósága szempontjából. 

Szintén alapvető a projekt során kidolgozott eredmények és módszerek átadása más 
szervezeteknek felhasználás céljából . Ennek erősen ajánlott módja a 
projektpartnerek vagy más alkalmas, szakmai szervezet által szervezett képzési 
kurzusok. 

• A várt eredmények (termékek és folyamatok) átvihetők-e más 
ágazatokba/célcsoportokra/társadalmi és kulturális környezetekbe, és 
hasznosíthatók-e ezekben? Javítható-e az eredmények átvihetősége? Példák: 

Példák: a termék könnyen használható műszaki szempontból, a termék tartalmaz a 
karbantartására és a projekt befejezése utáni továbbvitelére vonatkozó tervet; a 
folyamat új módszereket vezet be a képzésbe; az eredmények olyan célcsoportot 
érintenek, amely jelenleg nincs lefedve; a terméket úgy tervezték, hogy 
tartalma/technológiája könnyen alkalmazható más célra is; a folyamatok európai 
léptékű problémákat oldanak meg; az eredmények több nyelven is elérhetők stb. 

 
 

5.C. A PROJEKTEREDMÉNYEK ÁLTALÁNOS TIPOLÓGIÁJA 

Az eredmények öt fő típusba sorolhatók, amelyek közül az első három a közvetlen 
projekteredményeket tartalmazza, a másik kettő pedig a közvetett eredményeket 
és/vagy a programok és kezdeményezések eredményeit. 

1)  A „termékek” (vagy „produktumok”) kézzelfogható és tartós eredmények, amelyek 
lehetnek új oktatási termékek, új tantervek, képesítések, videók stb. A következők 
tartoznak ebbe a körbe: 
• beszámolók és (összehasonlító) tanulmányok; 
• hagyományos oktatási és képzési modulok, pl. kézikönyvek és egyéb képzési 

eszközök; 
• innovatív oktatási és képzési modulok 
• új tantervek és szakképesítések; 
• új megközelítésmódokkal és módszertanokkal kapcsolatos felhasználói útmutatók;  
• online oktatási és képzési anyagok (e-tanulás); valamint 
• rendezvények, pl. konferenciák, kulturális rendezvények, ifjúsági találkozók, 

figyelemfelhívó kampányok, szemináriumok, viták és szimpóziumok. 

2) A „módszerek” közé az alábbiak tartoznak: 
• a résztvevők egy bizonyos területtel és témával kapcsolatos ismereteinek bővítése; 
• együttműködési folyamatok és módszerek; 
• vezetői tapasztalatok és gyakorlati ismeretek; 
• ötletek és bevált módszerek cseréje. 

3) A „tapasztalatok” nem kézzelfoghatóak, és kevésbé tartósak lehetnek, mint a 
termékek és a módszerek. A következők tartoznak ebbe a körbe:  
• a projektpartnerek által a (transznacionális) partnerségek irányítása és 

lebonyolítása terén szerzett tapasztalatok; 
• magánszemélyek által – például az LLP ágazati programjaiban a mobilitás során 

szerzett tapasztalatok; 
• tapasztalatok és bevált módszerek cseréje hálózatok létrehozása által, különösen 

az LLP centralizált tevékenységein belül; 
• az LLP ágazati programokban a gyakorlati „partnerség”-típusú projektekből nyert 

tapasztalatok 
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4) A „szakpolitikai tanulságok” általában egy adott programon vagy kezdeményezésen 
(illetve program- vagy kezdeményezéscsoporton) belül indult projektek átfogó 
tapasztalataiból rajzolódnak ki, illetve olyan egyedi projektekből, amelyek különösen 
innovatívak vagy hatékonyak.Ezeket a tapasztalatokat a multiplikátorok alkalmazzák 
szélesebb körben a „rendszer” szintjén. A politikai tanulságok megszületése 
rendszerint nem az elsődleges szándéka a projektkoordinátoroknak (és 
partnereiknek), és nem ez a fő oka, hogy részt vesznek egy uniós programban vagy 
kezdeményezésben, néhány projekt ennek ellenére nagyon is releváns és 
lehetőségekben gazdag ilyen célból is. 

5) Az „európai együttműködés” részben az EU-val kapcsolatos figyelemfelkeltésre és az 
EU ismertségének növelésére szolgáló eszköz, de a tevékenységek EU-szintű 
megerősítéséhez is hozzájárul. A következők tartoznak ebbe a körbe: 
• új vagy kibővített európai partnerségek; 
• a tapasztalatok és a bevált módszerek transznacionális cseréje; 
• kultúrák közötti párbeszéd és együttműködés; interkulturális kompetencia 

fejlesztése 
• bizonyos körülmények között új párbeszéd és partnerségek az Európai Unió 

tagállamai és a nem uniós országok között. 
 
 

5.D. NYILVÁNOSSÁG 
A pénzügyi év során a „bizottsági eljárással” (centralizált tevékenységek) megítélt valamennyi 
támogatást közzé kell tenni az európai uniós intézmények internetes oldalán a megítélés költségvetési 
évét követő első félévben. Az információ bármely más megfelelő médiumban is közzétehető, beleértve 
az Európai Unió Hivatalos Lapját.  

Az alábbi információkat kell közzétenni34: 

• a kedvezményezett neve; 
• a a kedvezményezett működésének helyszíne; 
• a megítélt összeg; 
• az intézkedés jellege és célja. 

 
A b) pont alkalmazásában a „helyszín” a következőt jelenti: 
i. a kedvezményezett címe, amennyiben jogi személyről van szó; 
ii. ha a kedvezményezett természetes személy, a régió NUTS 2 szinten. 

Természetes személyek közzétett személyes adatait a finanszírozás odaítélése évének 
végétől számított két év elteltével el kell távolítani. Ugyanez vonatkozik olyan jogi 
személyek személyes adataira, amelyek hivatalos nevében természetes személy vagy 
személyek neve szerepel. 

Ezt az információt természetes személyeknek kifizetett ösztöndíjak és más, szükséget 
szenvedő természetes személyeknek (menekültek, munkanélküliek) esetében nem kell 
közzétenni.  

 
 A kedvezményezetteknek egyértelműen jelezniük kell az Európai Unió hozzájárulását 

minden kiadványban, illetve minden olyan tevékenységgel összefüggésben, amelyhez 
                                          
34 A pályázati űrlapok és partnerlevelek kifejezett beleegyezést tartalmaznak a pályázó részéről, amelyben az 
hozzájárul, hogy a Bizottság vagy az ügynökség a pályázat elfogadása esetén közzétegye a fentebb említett 
adatokat. A kedvezményezett kérelmezheti mentességét e rendelkezés alól, amennyiben a közzététel 
veszélyeztetné biztonságát vagy pénzügyi érdekeit. 
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igénybe vették a támogatást. Továbbá kötelesek minden kiadványukon, poszterükön, 
programjaikon, valamint a támogatott program keretében megvalósított bármely 
más produktumon jól láthatóan feltüntetni az Európai Bizottság nevét és logóját. 
Végezetül nyilatkozatot kell kiadniuk, mely világossá teszi, hogy a tartalommal 
kapcsolatos felelősség kizárólag a konzorciumot, és nem az Európai Bizottságot vagy 
ügynökségeit / irodáit illeti. Amennyiben a kedvezményezett nem tesz teljes 
mértékben eleget ennek a követelménynek, a támogatása csökkenthető; 

 A kedvezményezettek kötelesek online elérhetővé tenni a tevékenység leírását, 
valamint időközi és végeredményeit vagy egy olyan honlapon, amelyet a projekt 
időtartama alatt üzemben kell tartaniuk, és/vagy az Európai Bizottság által 
támogatott, a projekteredmények terjesztésére szolgáló informatikai platformon 
(EVE, ADAM stb.) a befejezését követően egy meghatározott időtartamig . A honlap 
adatairól a program kezdetekor értesíteni kell az illetékes irodát, és ezeket meg kell 
erősíteni a zárójelentésben. 

 
 

5.E. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 

A pályázatokat számítógéppel dolgozzák fel. Valamennyi személyes adat (pl. nevek, 
címek, szakmai önéletrajzok stb.) feldolgozására a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, 
valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel35 összhangban kerül sor.A pályázók által 
benyújtott, a pályázat elbírálásához szükséges információkat kizárólag e célból dolgozza 
fel a kérdéses programért felelős osztály. A pályázó kérésére a pályázónak elküldhetők a 
személyes adatok javítás vagy kiegészítés céljából. Ezen adatokkal kapcsolatban minden 
kérdést ahhoz az illetékes ügynökséghez / irodához kell intézni, amelyhez az űrlapot 
vissza kell juttatni. A kedvezményezettek bármikor panasszal élhetnek személyes adataik 
feldolgozását illetően az európai adatvédelmi biztosnál: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/. 
 

 
Az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság az eredmények terjesztésére és hasznosítására 

vonatkozó stratégiájáról további információk találhatók az alábbi címen: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.html 

 

                                          
35 Hivatalos Lap L 8., 2001.1.12. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.html
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