AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS – EAC/A02/2020

ERASMUS AKKREDITÁCIÓ A FELNŐTT TANULÁS, A SZAKKÉPZÉS ÉS A KÖZNEVELÉS
TERÜLETÉN

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT
1. BEVEZETÉS
Az Erasmus akkreditációs felhívás az Európai Unió 2021–2027. évi oktatási, képzési, ifjúsági és
sportprogramjára (a továbbiakban: program)1 való előkészület keretében kerül közzétételre, melyre az
Európai Bizottság 2018. május 30-án tett javaslatot.

2. LEÍRÁS
Az Erasmus akkreditáció azoknak a felnőtt tanulásban, szakképzésben és köznevelésben működő
szervezeteknek szóló lehetőség, amelyek szeretnék megnyitni kapuikat a határon átnyúló
csereprogramok és együttműködések előtt. Az Erasmus akkreditáció odaítélése igazolja, hogy a pályázó
– a szervezetének fejlesztését célzó átfogó törekvés keretében – tervet készített magas színvonalú
mobilitási tevékenységek megvalósítására. Ezt a tervet Erasmus-tervnek nevezik, és a pályázat
kulcsfontosságú részét képezi.
A pályázóknak lehetőségük van arra, hogy szervezetük számára önálló Erasmus akkreditációt, illetve a
mobilitási konzorcium-vezetők a konzorciumuk részére szóló Erasmus akkreditációt igényeljenek,
amint azt a jelen szabályzat 5. szakasza kifejti. A pályázásnak nem feltétele az Erasmus+ (2014–2020)
program keretében korábban szerzett tapasztalat.
A jelenleg érvényes Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal rendelkező szervezetek átvihetik
akkreditációjukat az új programba, amennyiben jelentkeznek erre a pályázati felhívásra. Az említett
szervezetek könnyített eljárás iránti kérelmet nyújthatnak be, melynek kritériumai jelen szabályzat 9.
szakaszában olvashatók. A többi pályázóra a 4–8. szakaszban leírt szabványos eljárás vonatkozik.
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Az Európai Bizottság által 2018. május 30-án javasolt 2021–2027. évi uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramot (a továbbiakban:
program) az uniós jogalkotók még nem fogadták el. Ennek az akkreditációs felhívásnak a közzétételére azonban sor kerül annak érdekében,
hogy amint az uniós jogalkotók elfogadják a jogi alapot, megkönnyítsék az uniós támogatások potenciális kedvezményezettjeinek pályázatát.
Ez az akkreditációs felhívás nem jelent jogi kötelezettséget az Európai Bizottságra nézve. Amennyiben az uniós jogalkotók jelentős mértékben
megváltoztatják a jogi alapot, ezt a felhívást módosíthatják vagy törölhetik, és új akkreditációs felhívások közzétételére kerülhet sor más
tartalommal és megfelelő határidőkkel.
Még általánosabban véve, az ezen akkreditációs felhívásból eredő bármilyen lépés az alábbi feltételektől függ, amelyek teljesülése kívül esik a
Bizottság hatáskörén:
– a programot létrehozó jogi alap végleges szövegének elfogadása az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által;
– a 2021. évi és azt követő éves munkaprogramok és az általános végrehajtási iránymutatások, a kiválasztási kritériumok és eljárások
elfogadása a programbizottság véleményének kikérése után, és
– az Európai Unió 2021. évi és azt követő költségvetéseinek elfogadása a költségvetési hatóság által.
A javasolt 2021–2027. évi uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. és 166. cikkén és
a szubszidiaritás elvén alapul.
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A jelenleg szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal rendelkező szervezetek jelen felhívás keretében
kiválósági díjat is kaphatnak korábbi munkájuk és a minőség iránti elkötelezettségük elismeréseként.
Ezzel kapcsolatban további információ a 12. szakaszban olvasható.
Az akkreditált Erasmus szervezetek egyszerűsített hozzáférést kapnak a 2021–2027-es programszakaszra
szóló, KA1 pályázati kategórián belüli finanszírozási lehetőségekhez, amint azt jelen szabályzat 14.
szakasza részletesebben is kifejti.

3. CÉLKITŰZÉSEK
Ez a pályázati kategória a következő célkitűzéseket támogatja:

3.1. MINDHÁROM TERÜLETEN


Az oktatás és a tanulás európai dimenziójának erősítése az alábbiak révén:
 a befogadás és sokszínűség, valamint a tolerancia és a demokratikus részvétel támogatása
 a közös európai örökséggel kapcsolatos ismeretek terjesztése és a sokszínűségben rejlő értékek
népszerűsítése
 szakmai hálózatok Európa-szerte történő kiépítésének és fejlesztésének ösztönzése

3.2. A FELNŐTT TANULÁS TERÜLETÉN


A formális, informális és nemformális felnőtt tanulás minőségének javítása Európában az alábbiak
révén:
 a felnőtt tanulási kínálat minőségének javítása a munkatársak szakmai fejlődésének támogatása
és a felnőtt tanulási szervezetek kapacitásának bővítése révén, magas színvonalú képzések
megvalósítása érdekében
 a felnőtt tanulás valamennyi formájában történő oktatás és a tanulás minőségének javítása, és a
társadalmi igényekhez való igazítása
 a felnőtt tanulási kínálat fejlesztése a 2018-as uniós keretrendszerben meghatározott
kulcskompetenciák – többek között az alapkészségek (írás-olvasási, matematikai és digitális
készségek) és az élethez szükséges egyéb készségek – fejlesztésének érdekében



Hozzájárulás az európai oktatási térség létrehozásához az alábbiak révén:
 a felnőtt tanulási szervezetek kapacitásának fejlesztése magas színvonalú mobilitási projektek
megvalósítása érdekében
 a felnőtt tanulási szervezeteknél tanulók számának növelése életkortól és társadalmi-gazdasági
háttértől függetlenül, különösen a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó szervezetek, a kis
felnőtt tanulási szervezetek, a program új résztvevői és a közösségi, önszerveződő szervezetek
részvételének támogatása révén

3.3. A SZAKKÉPZÉS TERÜLETÉN:


Az iskolarendszerű szakmai alapképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés minőségének
javítása Európában az alábbiak révén:
 a kulcsfontosságú kompetenciák és a transzverzális készségek, különösen a nyelvtanulás
képességének megerősítése
 a jelenlegi és a jövőbeli munkaerőpiacon szükséges szakmaspecifikus készségek fejlesztésének
támogatása
 a legjobb gyakorlatok megosztása, az új és innovatív pedagógiai módszerek és technológiák
alkalmazásának előmozdítása, valamint a tanárok, oktatók, mentorok és a szakképzésben részt
vevő szakemberek szakmai fejlődésének támogatása
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Hozzájárulás az európai oktatási térség létrehozásához az alábbiak révén:
 a szakképzési intézmények kapacitásának bővítése magas színvonalú mobilitási projektek
megvalósítása érdekében, valamint azon képességük előmozdítása, hogy minőségi
partnerségeket hozzanak létre nemzetköziesítési stratégiájuk fejlesztése eredményeképpen
 a mobilitás elérhetővé tétele a szakmai alapképzésben és iskolarendszeren kívüli szakképzésben
résztvevő bármely tanuló számára, valamint a mobilitás átlagos időtartamának növelése a
mobilitás minőségének és hatásának javítása érdekében
 a külföldi mobilitási időszakok során szerzett tanulási eredmények minőségének,
átláthatóságának és elismerésének előmozdítása, különösen az erre szolgáló európai eszközök
és megoldások alkalmazásával

3.4. A KÖZNEVELÉS TERÜLETÉN


Az oktatás és tanulás minőségének javítása a köznevelésben az alábbiak révén:
 a tanárok, a nevelési-oktatási intézményvezetők és egyéb köznevelési alkalmazottak szakmai
fejlődésének támogatása
 az új technológiák és az innovatív tanítási módszerek alkalmazásának előmozdítása
 a nyelvtanítás és a nyelvi sokszínűség javítása az iskolákban
 a legjobb gyakorlatok megosztásának és átadásának támogatása az oktatás és az
intézményfejlesztés terén



Hozzájárulás az európai oktatási térség létrehozásához az alábbiak révén:
 az iskolák kapacitásának fejlesztése a határokon átnyúló csereprogramokban és
együttműködésben való részvételének ösztönzése, valamint magas színvonalú mobilitási
projektek megvalósítása érdekében
 a mobilitási projektekben való részvétel elérhetővé tétele a köznevelésben részt vevő bármely
tanuló számára
 annak előmozdítása, hogy a tanulók és szakemberek külföldi mobilitási időszakok során szerzett
tanulási eredményeit elismerjék

4. HOGYAN KELL A PÁLYÁZATOT BENYÚJTANI?
A pályázati űrlap

A pályázatokat a hivatalos elektronikus pályázati felületen kell benyújtani:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home

Hova kell a
pályázatot
benyújtani?

A pályázatokat a pályázó szervezet székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell
benyújtani.
Jelen felhívásra
rendelkezniük.

A szervezetek
nyilvántartásba
vétele

történő

jelentkezéshez

a

pályázóknak

OID-azonosítóval

kell

Azoknak a pályázóknak, akik már részt vettek az Erasmus+ (2014–2020) programban, a
meglévő OID azonosítójukat kell használniuk, és nem kell új azonosítót igényelniük.
Azoknak a pályázóknak, akik korábban PIC-kódot (szervezeti azonosító kódot) használtak,
nem kell újra regisztrálniuk. Ezek a pályázók automatikusan kaptak egy OID-azonosítót,
és az alábbi linkre kattintva megtalálják azt a Szervezetek Regisztrációs Felületén.
Azoknak a pályázóknak, akik nem vettek részt az Erasmus+ (2014–2020) programban,
OID-azonosító igényléséhez regisztrálniuk kell a Szervezetek Regisztrációs Felületén:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
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A pályázat nyelve:

A pályázatokat az EU vagy a részvételre jogosult nem uniós országok hivatalos nyelveinek
egyikén kell benyújtani. Az illetékes nemzeti iroda határozza meg, hogy az egyes
országokban pontosan mely nyelvek elfogadhatók.

Benyújtási határidő

2020. október 29., brüsszeli idő szerint déli 12:00 óra

Erasmus
minőségbiztosítás
szabályok

Az Erasmus akkreditációra pályázóknak a szerződés részeként el kell fogadniuk a jelen
szabályzat I. mellékletében meghatározott Erasmus minőségbiztosítási szabályokat. Az
Erasmus minőségbiztosítási szabályok az akkreditáció érvényességi időszaka alatt
változhatnak. Ebben az esetben az akkreditált szervezetek beleegyezését kell kérni,
mielőtt a következő támogatásra pályáznak.

A pályázatok száma

Egy szervezet a felhívásban szereplő három szektor – a felnőtt tanulás, a szakképzés és a
köznevelés – mindegyikén egy-egy pályázatot nyújthat be. A több területre is pályázatot
benyújtó szervezeteknek minden egyes terület esetében külön pályázatot kell
benyújtaniuk.

A pályázatok típusai

A pályázatokat önálló szervezet, illetve mobilitási konzorcium-vezetőként fellépő
szervezet nyújthatja be. Ugyanazon a területen nem lehetséges mindkét típusú
akkreditációra pályázni.
A mobilitási konzorcium ugyanabból az országból származó szervezetek egy csoportja,
amely egy közös Erasmus-terv keretében valósít meg mobilitási tevékenységeket.
Minden egyes mobilitási konzorciumot egy vezető szervezet, az akkreditált mobilitási
konzorcium-vezető koordinál.

Erasmus akkreditáció
a mobilitási
konzorcium-vezető
szervezetek részére

Az akkreditált mobilitási konzorcium-vezető az önálló akkreditációval rendelkező
szervezetekhez hasonlóan maga is szervezhet tevékenységeket, továbbá mobilitási
lehetőségeket is biztosíthat a többi konzorciumi tag számára.
Az évente közzétételre kerülő pályázati felhívások szövegének sérelme nélkül az új
programban minden mobilitási konzorcium-vezetőnek Erasmus akkreditációra lesz
szüksége, a konzorciumi tagoknak azonban nem.
A pályázatban a mobilitási konzorcium-vezetőnek ismertetniük kell konzorciumuk célját
és tervezett összetételét. Minden tervezett konzorciumi tagnak ugyanabból az országból
kell származnia, mint a konzorciumvezető szervezetnek. Ebben a szakaszban azonban
nincs szükség a konzorciumi tagok pontos listájára.
A mobilitási konzorciumokban való részvétel további szabályai az Európai Bizottság által
évente közzétett pályázati felhívásokban kerülnek meghatározásra.

5. JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK
Erre a felhívásra csak a jelenlegi Erasmus+ (2014–2020) rendeletben2 meghatározott jogállással
rendelkező pályázók jelentkezhetnek. Az alábbiakban ismertetett további támogathatósági kritériumok
mindhárom területen alkalmazandók.
Ki jelentkezhet?

A felnőtt tanulás területén:

A pályázatra jogosult
szervezetek

(1) Formális, informális és nemformális felnőttoktatást nyújtó szervezetek3
(2) Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén

2

Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági
és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
3 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felnőtt tanulók számára szakképzést nyújtó szervezetek jellemzően szakképzési szolgáltatóknak minősülnek,
nem pedig felnőtt tanulási szolgáltatóknak, az illetékes nemzeti hatóság által megállapított fogalommeghatározások sérelme nélkül. További
információkért kérjük, tanulmányozza országa nemzeti irodájának honlapján az alkalmazandó fogalommeghatározásokat.
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valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek

A szakképzés területén:
(1) Tanulói jogviszonyban megvalósuló szakmai oktatást vagy felnőttképzési
jogviszonyban megvalósuló szakmai képzést nyújtó szervezetek
(2) Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a szakképzés területén
valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek
(3) A szakképzés területén tanulókat és tanulószerződéses tanulókat fogadó, képző vagy
velük egyéb módon dolgozó vállalatok és más állami vagy magánszervezetek
A köznevelés területén:
(1) Óvodai, általános iskolai vagy középiskolai szinten általános képzést nyújtó iskolák
(2) Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a köznevelés területén
valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek
Mindhárom szektorban alkalmazandó fogalommeghatározások és elvek
A szervezetek (1) feltétel szerinti jogosultságát az általuk nyújtott oktatási programok és
tevékenységek alapján határozzák meg. Egy szervezet több területen is jogosult pályázni,
amennyiben különböző oktatási programokat és tevékenységeket biztosít.
Az egyes országok illetékes nemzeti hatóságai meghatározzák:


azokat az oktatási programokat és tevékenységeket, amelyek lehetővé teszik egy
szervezet számára, hogy az (1) feltétel szerint pályázzon, és



a (2) feltétel szerint jogosult szervezeteket.

A támogatható szervezetekre alkalmazandó fogalommeghatározásokat és példákat az
illetékes nemzeti iroda teszi közzé honlapján.
A részvételre
jogosult országok

Támogató
szervezetek

A pályázó szervezeteknek a következő országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük:



Az Európai Unió bármely tagállama
A programhoz társult harmadik országok, a jogi alapban meghatározottak szerint4

Minden más, oktatással és képzéssel foglalkozó szervezet is részt vehet a programban
mint akkreditált kedvezményezettet támogató partner. A támogató szervezetek szerepét
és kötelezettségeit a támogató szervezetek és az akkreditált kedvezményezett közötti
hivatalos megállapodásban kell rögzíteni. A támogató szervezetek által nyújtott
szolgáltatásnak minden tekintetben meg kell felelnie az Erasmus minőségbiztosítási
szabályoknak. A támogató szervezetekre vonatkozó további szabályok az Európai
Bizottság által évente közzétett pályázati felhívásokban kerülnek meghatározásra.

6. KIZÁRÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázóknak az EU költségvetési rendeletének5 137. cikke szerinti aláírással ellátott nyilatkozatot kell
benyújtaniuk, amely igazolja, hogy:


az ugyanazon rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében és 141. cikkében említett helyzetek egyike
sem vonatkozik rájuk,

4

A jogi alap elfogadása folyamatban van. A 2014–2020. évi Erasmus+ programban ez a lista a következő országokat foglalja magában: Izland,
Norvégia, Liechtenstein, Törökország, Észak-Macedónia és Szerbia.
5Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó
pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a
223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon
kívül helyezéséről (1) (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

5



a benyújtott Erasmus-terv a pályázó szervezet által készített eredeti tartalommal rendelkezik, és a
pályázat elkészítéséért más szervezet vagy külső személy nem részesült díjazásban.

A nemzeti iroda bármikor kizárhatja a pályázót az akkreditációs folyamatból, vagy visszavonhatja az
odaítélt akkreditációt, ha megállapítja, hogy a nyilatkozatban szereplő információk nem helytállók
(például ha különböző szervezetek ugyanolyan vagy nagyon hasonló tartalmat használnak fel a
pályázatukban).
Ugyanakkor a pályázóknak lehetőségük van arra, hogy szakpolitikai tanácsot kérjenek az illetékes
oktatási hatóságoktól és szakértőktől, vagy az Erasmus+ programban több tapasztalattal rendelkező,
hasonló szervezetekkel jó gyakorlatokat cseréljenek. A mobilitási konzorcium-koordinátorok pályázatuk
összeállításakor konzultálhatnak a konzorcium potenciális tagjaival. A pályázók alátámaszthatják a
pályázatukat az Erasmus-tervük szempontjából releváns stratégiai dokumentumokkal, például
nemzetköziesítési stratégiával, illetve a felügyeleti vagy koordináló szerveik által kidolgozott stratégiával.

7. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
7.1. MŰKÖDÉSI KAPACITÁS
A pályázóknak elegendő működési és szakmai kapacitással kell rendelkezniük a javasolt Erasmus-terv
megvalósításához, különösen az alábbiak tekintetében:


Tapasztalat: a pályázóknak (az 5. szakaszban meghatározottak szerint) legalább kétéves
tapasztalattal kell rendelkezniük olyan tevékenységek megvalósításában, amelyek alapján jogosultak
pályázni erre a felhívásra. A közintézmények (pl. iskolák vagy oktatási központok) összevonásait vagy
hasonló strukturális változásait megelőző tapasztalatokat figyelembe veszik az adott területen
szerzett releváns tapasztalatként.



A mobilitási konzorcium-vezetők esetében: a pályázó szervezetnek képesnek kell lennie a
konzorcium koordinálására a javasolt Erasmus-tervnek, a konzorcium céljának, a feladatok tervezett
elosztásának és az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően.

A működési kapacitás ellenőrzése a pályázat (beleértve a pályázónak a 2014–2020-as Erasmus+
programban való korábbi részvételére vonatkozó információkat) és a Szervezetek Regisztrációs Felületén
benyújtott dokumentumok alapján történik. Azok a pályázók, akik nem adják meg a pályázati űrlapon
kért információkat, ezek alapján kizárhatók. A nemzeti iroda további igazoló dokumentumokat kérhet a
pályázatban szereplő információk ellenőrzésének céljából.

7.2. PÉNZÜGYI KAPACITÁS
A pályázóknak stabil és megfelelő pénzügyi forrásokkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy a javasolt
Erasmus-terv megvalósítása során fenntartsák rendszeres tevékenységeiket. A pénzügyi kapacitás
ellenőrzésére azonban nem kerül sor jelen felhívás kiválasztási eljárásának részeként. Ez az akkreditált
szervezetek támogatásért benyújtott pályázata során, az Európai Bizottság által évente közzétett
pályázati felhívásokban meghatározott szabályok szerint kerül ellenőrzésre.

8. ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK
A felnőtt tanulás, a szakképzés és a köznevelés terén benyújtott pályázatokat külön értékelik. A
pályázatok minőségét az alábbi kritériumok és súlyozások alapján értékelik, ahol az elérhető teljes
pontszám 100 pont.
6
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Az odaítélés előfeltétele, hogy a pályázatok elérjék a következő küszöbértékeket:



az összesen 100 pontból legalább 70 pontot, és
az odaítélési szempontok mind a négy kategóriájában a maximális pontszámok legalább felét
Milyen mértékben teljesülnek az alábbiak:

Relevancia



a pályázó profilja, tapasztalata, tevékenységei és a tanulók célcsoportja releváns a
pályázati terület és e felhívás célkitűzéseinek szempontjából



a konzorciumvezetők esetében továbbá:
 a tervezett konzorciumi tagok profilja releváns a konzorcium pályázatában
meghatározott célok és célkitűzések, a pályázati terület és e felhívás célkitűzéseinek
szempontjából
 a konzorcium létrehozása egyértelmű hozzáadott értéket képvisel a tagok számára
jelen felhívás célkitűzéseinek tekintetében

Maximum
10 pont

Milyen mértékben teljesülnek az alábbiak:


a javasolt Erasmus-terv összhangban van jelen felhívás célkitűzéseivel



a javasolt Erasmus-terv célkitűzései egyértelműen és konkrétan figyelembe veszik a
pályázó szervezet intézményi, valamint munkatársi és tanulói igényeit

Erasmus-terv:
Célkitűzések
Maximum
40 pont



a konzorciumvezetők esetében ez a kritérium a teljes tervezett konzorciumra
vonatkozik, és előírja, hogy az Erasmus-terv célkitűzéseinek összhangban kell lenniük
a konzorcium pályázatában meghatározott céllal



az Erasmus-terv javasolt célkitűzései és időzítésük reálisak és kellően ambiciózusak ahhoz,
hogy pozitív hatást gyakoroljanak a szervezetre (vagy a konzorciumra)



az Erasmus-terv célkitűzéseinek nyomon követésére és értékelésére javasolt intézkedések
megfelelőek és konkrétak



ha a pályázó stratégiai dokumentumokat csatolt a pályázatához: világos magyarázat
található a javasolt Erasmus-terv és a csatolt dokumentumok közötti kapcsolatról

Milyen mértékben teljesülnek az alábbiak:

Erasmus-terv:
Tevékenységek
Maximum
20 pont

a mobilitási tevékenységekben részt vevők javasolt száma arányos a pályázó szervezet
méretével és tapasztalatával


a konzorciumvezetők esetében a konzorcium tervezett méretét veszik figyelembe



a mobilitási tevékenységekben részt vevők javasolt száma reális és megfelel az Erasmustervben meghatározott célkitűzéseknek



a tervezett résztvevők profilja releváns a pályázat szektorának, a javasolt Erasmus-terv és
a jelen felhívás célkitűzéseinek szempontjából



a köznevelés és a szakképzés területén, amennyiben a pályázó tanulóknak szóló mobilitási
tevékenységek szervezését tervezi: a hátrányos helyzetű résztvevők bevonása
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Milyen mértékben teljesülnek az alábbiak:


a pályázó konkrét megoldásokat javasolt arra vonatkozóan, hogy miként járul hozzá az
Erasmus minőségbiztosítási szabályokban ismertetett alapelvekhez



a pályázó egyértelműen és teljes körűen, az Erasmus minőségbiztosítási szabályokkal
összhangban dolgozta ki a feladatmegosztást, valamint elegendő forrást különített el az
akkreditáció keretében megvalósítani kívánt tevékenységeknek az Erasmus
minőségbiztosítási szabályokkal összhangban történő lebonyolítására



megfelelő szerepvállalás a szervezet vezetésének szintjén



megfelelő intézkedéseket határoztak meg a folytonosság biztosítására a program
tevékenységeinek tekintetében arra az esetre, ha változás következik be a pályázó
szervezet munkatársi körében vagy vezetésében



a pályázó konkrét és logikus lépéseket javasolt annak érdekében, hogy a tervezett
mobilitási tevékenységek eredményeit beépítse a szervezet mindennapi munkájába

Erasmus-terv:
Irányítás
Maximum
30 pont



a konzorciumvezetők esetében ez a kritérium a teljes tervezett konzorciumra
vonatkozik

8.1. AZ ODAÍTÉLHETŐ ERASMUS AKKREDITÁCIÓK MAXIMÁLIS SZÁMA
Azokban az országokban, ahol az Erasmus akkreditációk iránt nagy érdeklődés mutatkozik, a nemzeti
iroda meghatározhatja az odaítélendő akkreditációk maximális számát. Ezt a döntést a három szektor
mindegyikére külön-külön hozzák meg, és e felhívással együtt közzéteszik a nemzeti iroda honlapján.


Ha a nemzeti iroda egy adott területre vonatkozóan nem határozza meg a jóváhagyott akkreditációk
maximális számát, minden olyan pályázatot jóváhagynak, amely megfelel a jelen felhívásban
meghatározott minimális követelményeknek.



Ha a nemzeti iroda egy adott területre vonatkozóan meghatározza a jóváhagyott akkreditációk
maximális számát, rangsorolják a minimális követelményeknek megfelelő pályázatokat.
A legmagasabb pontszámot elérő pályázattól kiindulva annyi akkreditáció kerül jóváhagyásra,
amennyi a támogatható akkreditációk maximális száma. Abban az esetben, ha az utolsó
támogatható pályázat pontszámával megegyező pontot ért el több pályázat is, az odaítélt
akkreditációk maximális számát növelni kell oly módon, hogy a fenti pontszámot kapott valamennyi
pályázat jóváhagyásra kerüljön.
A fenti eljárás alól kivételt képeznek a szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal rendelkezők, akiknek a
könnyített eljárás keretében odaítélt akkreditációja nem számít bele a nemzeti iroda által a
szakképzési területen meghatározott maximális akkreditációk számába.

9.

KÖNNYÍTETT ELJÁRÁS A SZAKKÉPZÉSI MOBILITÁSI TANÚSÍTVÁNNYAL

RENDELKEZŐK SZÁMÁRA
Az alábbi kritériumok csak azokra a szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal rendelkező szervezetekre
vonatkoznak, akik könnyített eljárás keretében pályáznak.

Jogosultsági
kritériumok

A könnyített eljárás keretében történő jelentkezéshez a pályázó szervezetnek érvényes
Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. Ettől eltérően, azok a
jelenlegi Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal rendelkező akkreditált szervezetek,
amelyek jelentős mértékben módosítani kívánják nemzetköziesítési stratégiájukat (például
az önálló akkreditációról mobilitási konzorcium-vezetői akkreditációra történő átminősítés
8

Erasmus akkreditációs felhívás – Pályázati szabályzat
esetében), nem pályázhatnak könnyített eljárás keretében.

Kiválasztási
kritériumok

Kizárási
kritériumok

Odaítélési
szempontok

A javasolt Erasmus-tervnek koherensnek, egyértelműnek és a szervezet nemzetköziesítési
stratégiájával összhangban tervezettnek kell lennie.
A pénzügyi kapacitás ellenőrzésére nem kerül sor a könnyített eljárás részeként. Ez az
akkreditált szervezetek támogatásért benyújtott pályázata során, az Európai Bizottság által
évente közzétett pályázati felhívásokban meghatározott szabályok szerint kerül értékelésre.
A könnyített eljárásban a pályázókat ugyanazon kizárási kritériumok alapján értékelik, mint a
jelen szabályzat 6. szakaszában leírt rendes eljárásban.
A könnyített eljárás keretében benyújtott pályázatokat nem értékelik az odaítélési
szempontok alapján.
Az Erasmus akkreditációt minden olyan pályázó megkapja a könnyített eljárásban, aki
megfelel a jogosultsági, kiválasztási és kizárási kritériumoknak.

10. AZ ERASMUS AKKREDITÁCIÓ ODAÍTÉLÉSE
A sikeres pályázók az Erasmus akkreditáció t egy tanúsítvány formájában kapják meg, ami igazolja a
státuszukat, valamint szerepel rajta a program logója és az Európai Unió jelképei.
A pályázati felhívásra való jelentkezéssel a pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai Bizottság és a
nemzeti irodák közzétehessék adataikat (beleértve a Szervezetek Regisztrációs Felületén rendelkezésre
álló valamennyi nyilvános információt) és a kiválasztási eljárás során elért eredményüket.

11. ÉRVÉNYESSÉG
Az Erasmus akkreditáció a 2021–2027 közötti programszakaszra kerül odaítélésre. A reális tervezés
biztosítása érdekében a pályázat részeként benyújtott Erasmus-terv egy rövidebb, két és öt év közötti
hosszúságú időszakot ölel fel, és azt a 12. szakaszban kifejtettek szerint rendszeresen frissítik.
Amennyiben a 2021–2027-es programszakaszt befejezését követően bármely tevékenységben való
részvételhez Erasmus akkreditáció szükséges, a nemzeti iroda az Európai Bizottság által meghatározott
feltételek alapján meghosszabbíthatja az akkreditáció érvényességét.
Az akkreditáció a szervezet megszűnése, valamint a nemzeti iroda és az akkreditált szervezet ezirányú
megállapodása esetén bármikor megszüntethető.
A nemzeti iroda vagy az akkreditált szervezet egyoldalúan megszüntetheti az akkreditációt, ha az adott
akkreditáció keretében legalább három éven keresztül nem nyújtottak be támogatási kérelmet.
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12. BESZÁMOLÁS, NYOMON KÖVETÉS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS ELISMERÉS
Az Erasmus akkreditáció keretében jóváhagyott támogatási szerződések végén az
akkreditált szervezet záróbeszámolót nyújt be az elvégzett tevékenységekről és elért
célokról.
Az egyes támogatási
szerződéseket
lezáró beszámolók

Azon szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal rendelkezők esetében, akik a könnyített eljárás
keretében sikeresen pályáznak, a szakképzési mobilitási tanúsítvány (2014–2020)
keretében megvalósított projektekről szóló záróbeszámolók egyenértékűnek tekintendők
az Erasmus akkreditáció keretében megvalósítani kívánt projektekről szóló
záróbeszámolókkal, melyeket a nemzeti iroda figyelembe vesz a szervezet
teljesítményének értékelése során.
A jóváhagyott Erasmus-terv tartalma alapján az akkreditált szervezetek egy ötéves időszak
alatt legalább egyszer kötelesek:




Akkreditációs
eredményjelentések

beszámolni arról, hogy miként biztosították az Erasmus minőségbiztosítási
szabályoknak történő megfelelést
beszámolni az Erasmus-terv célkitűzései terén elért eredményekről
aktualizálni az Erasmus-tervüket

A nemzeti iroda dönthet úgy, hogy a fent felsorolt különböző elemek tekintetében elért
eredményekről egyidejűleg vagy külön beszámolót, ún. akkreditációs eredményjelentést
kér.
A nemzeti iroda dönthet úgy, hogy az akkreditáció terén elért eredményekről szóló
bármely beszámolást strukturált monitoring látogatással váltja fel.
Az akkreditált szervezetnek a beszámolás, a nyomon követés és minőségbiztosítási
ellenőrzések alapján megállapított teljesítménye, illetve a szervezetben történt jelentős
változások következtében a nemzeti iroda módosíthatja az eredményjelentések számát és
ütemezését.
Emellett az akkreditált szervezetek önként is kérhetik Erasmus-tervük aktualizálását,
melynek indokoltságáról a nemzeti iroda hoz döntést a szervezet kérelmében leírt érvek
alapján. Az Erasmus-terv aktualizálásának keretében lehetőség van az akkreditáció
mobilitási konzorcium-vezetői vagy önálló akkreditációra történő átminősítésére is.

Nyomon követés és
ellenőrzés

A nemzeti iroda formai ellenőrzéseket, monitoring látogatásokat vagy egyéb
tevékenységeket szervezhet az akkreditált szervezetek által elért előrehaladás és
teljesítményük nyomon követése, az elfogadott minőségbiztosítási szabályok
betartásának ellenőrzése, valamint támogatásnyújtás érdekében.
A hivatalos ellenőrzés történhet dokumentumalapú ellenőrzés vagy az akkreditált
szervezetnél, a konzorcium tagjainál, a támogató szervezeteknél és bármely más olyan
helyszínen tett látogatás formájában, ahol releváns tevékenységekre kerül sor. A nemzeti
iroda segítséget kérhet más országok nemzeti irodáitól az ott zajló tevékenységek
ellenőrzéséhez és nyomon követéséhez.

A beszámolást vagy monitoring látogatást követően a nemzeti iroda visszajelzést ad az akkreditált
szervezetnek. A nemzeti iroda kötelező utasításokat adhat vagy ajánlásokat tehet az akkreditált
szervezet teljesítményének javítása érdekében.

12.1. A KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY ELISMERÉSE
A legjobban teljesítő akkreditált szervezetek munkája kiválósági díjak odaítélésével kerül elismerésre.
Jelen felhívás részeként kiválósági díjban részesülnek azok a szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal
rendelkező szervezetek, amelyek sikeresen pályáznak a könnyített kiválasztási eljárásban, és amelyek a
10
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szakképzési mobilitási tanúsítvány keretében megvalósított Erasmus+ projektekről szóló legutóbbi két
záróbeszámolójuk értékelése során átlagosan legalább 85 pontot értek el. Az odaítélt kiválósági díjak
három évig érvényesek.
Mindhárom területen az újonnan akkreditált szervezetek esetében a kiválósági díjak odaítélési feltételei
az Európai Bizottság által évente közzétett pályázati felhívásokban kerülnek meghatározásra.

12.2. KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEK
Újonnan akkreditált pályázók és magas kockázatú szervezetek esetében, továbbá a nemzeti iroda
utasításainak be nem tartása és a határidők mulasztása, a záróbeszámoló, a nyomon követés és a
minőségbiztosítási ellenőrzések folyamán megállapított gyenge teljesítmény, vagy a program
szabályainak jelentős megsértése esetén (akkor is, ha az egy másik pályázattípus esetében fordult elő) a
nemzeti iroda a következő korrekciós intézkedéseket hozhatja:


Megfigyelés: a nemzeti iroda korlátozhatja az akkreditált szervezet által igényelhető pénzügyi
támogatás mértékét olyan pályázattípusokban, amelynél kötelező az Erasmus akkreditáció.
Az újonnan akkreditált szervezetek megfigyelés alá vonhatók, ha a működési kapacitás ellenőrzése
során gyenge színvonalú megvalósítás kockázatát tárják fel, vagy ha a pályázatot értékelők súlyos
hiányosságokra mutatnak rá a pályázó Erasmus-tervében.



Felfüggesztés: a felfüggesztett szervezetek nem pályázhatnak támogatásra olyan pályázati
kategóriákban, amelyekben kötelező az Erasmus akkreditáció. A nemzeti iroda felmondhatja a
szervezet valamely vagy összes folyamatban levő támogatási szerződését, amely a felfüggesztett
akkreditáció keretében jött létre.

A megfigyelési vagy felfüggesztési időszak addig tart, amíg a nemzeti iroda meg nem állapítja, hogy a
jelen felhívásban meghatározott feltételek és minőségi követelmények ismét teljesülnek, és hogy az
akkreditált szervezet elhárította a gyenge teljesítmény kockázatát.
A felfüggesztés vagy megfigyelés alatt álló szervezetek ugyanazon szektorban nem pályázhatnak új
akkreditációra.
Amennyiben a szervezet továbbra sem tartja be a nemzeti iroda utasításait és a határidőket, nagyon
gyenge teljesítményt nyújt, illetve ismételten vagy jelentősen megsérti a program szabályait (ideértve
azt is, ha ezt más programon belüli pályázattípus keretében teszi), a nemzeti iroda megszüntetheti az
akkreditációt.

13. ELŐZETES PÁLYÁZATI ÜTEMTERV
Előzetes pályázati ütemterv
2020. május

A pályázati felhívás közzététele

2020. október 29.

Benyújtási határidő

2020. november – 2021. február

Értékelési időszak

2021. február

Határozat az odaítélésről

2021. február közepéig

A pályázók értesítése
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14. A SIKERES PÁLYÁZÓK HOZZÁFÉRÉSE A PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSHOZ
Az Erasmus akkreditációra sikeresen pályázók az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban
egyszerűsített módon juthatnak az KA1 pályázati kategórián belüli pénzügyi támogatáshoz6.
Az akkreditált pályázóknak nyújtott éves támogatásokat többek között az alábbi szempontok szerint
ítélik oda: a záróbeszámolóban és a monitoring látogatásokon bemutatott teljesítmény, a pályázó által
tervezett tevékenységek, az éves szinten meghatározott prioritások, valamint az adott pályázati
kategórián belül rendelkezésre álló költségvetés.
A kritériumok fenti listája tájékoztató jellegű és nem teljeskörű. Az Európai Bizottság által évente
közzétett pályázati felhívásokban határozzák meg az akkreditált szervezeteket érintő végleges
támogatási szempontokat.

15. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
A pályázatban vagy az odaítélésről szóló határozatban szereplő személyes adatokat a nemzeti iroda az
alábbiakkal összhangban kezeli:


Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes
személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi
kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK
rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg).



Másodsorban, és kizárólag azon esetben, amennyiben az (EU) 2018/1725 rendelet nem
alkalmazható – az általános adatvédelmi rendelet (a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet) vagy a nemzeti adatvédelmi jogszabályok, amennyiben az általános
adatvédelmi rendelet nem alkalmazandó (nem EU-országok).

A pályázónak a pályázati űrlapon szereplő kérdésekre adott válaszai – kivéve a nem kötelezően
megválaszolandó kérdéseket – szükségesek a pályázatnak a Pályázati szabályzattal összhangban történő
értékeléséhez és további kezeléséhez. A személyes adatokat kizárólag e célból az illetékes osztály vagy
szervezeti egység (adatkezelőként eljáró szerv) kezeli.
A nyomon követéssel és ellenőrzéssel megbízott szerveknek, illetve a programnak vagy a
pályázattípusoknak az értékelésével megbízott szerveknek való továbbítás sérelme nélkül sor kerülhet a
személyes adatok továbbítására az uniós joggal összhangban, ha azokra a pályázatok értékelésében vagy
a további támogatáskezelési eljárásokban érintett harmadik feleknek szükségük van. Az Unió pénzügyi
érdekeinek védelme céljából a személyes adatok továbbíthatók a belső ellenőrzést végző szolgálatoknak,
az Európai Számvevőszéknek, a pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló testületnek és az Európai Csalás
Elleni Hivatalnak, továbbá a Bizottság engedélyezésre jogosult tisztviselői és végrehajtó ügynökségei
között.
A pályázónak joga van személyes adataihoz hozzáférni és azokat helyesbíteni. Amennyiben a pályázónak
személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, a pályázatot támogatásra
kiválasztó nemzeti irodához kell fordulnia. Vitás esetben a pályázónak jogában áll bármikor az európai
adatvédelmi biztoshoz fordulni.
Ami a személyes adatoknak az Erasmus+ program keretében történő kezelését illeti, a Bizottság
honlapján részletes adatvédelmi nyilatkozat található, amely tartalmazza az elérhetőségeket is.

6 Jelen felhívás fenntartási záradékának sérelme nélkül.
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16. MELLÉKLETEK


I. melléklet: Erasmus minőségbiztosítási szabályok
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