GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
ERASMUS+ AKKREDITÁCIÓS PÁLYÁZAT (KA120)
A PÁLYÁZATOK SZÁMA, TÍPUSA ÉS SZEKTORA
1.

Lehet-e egynél több szektorban pályázni akkreditációra?
Igen, de minden szektorban (szakképzés, felnőtt tanulás és köznevelés) külön pályázatot kell beadni.

2.

Lehet-e az egyik pályázatot önálló szervezetként, a másikat pedig konzorciumvezetőként beadni?
Ugyanabban a szektorban NEM – ott egy pályázatban kell megjelennie a szervezet összes célkitűzésének.
Különböző szektorokban lehetséges különböző típusú pályázatokat beadni.

3.

Lehetséges-e egyszerre akkreditáltnak lenni és nem akkreditált, rövidtávú mobilitási projektet vezetni?
Ugyanabban a szektorban NEM. Az akkreditált szervezetek akkreditálásuk után nem pályázhatnak nem
akkreditált projektekre. Azonban befejezhetik az akkreditálás előtt megkezdetteket.
Különböző szektorokban IGEN.

MOBILITÁSI KONZORCIUM
1.

Pályázhatnak-e mobilitási konzorciumok 2021-től Erasmus akkreditáció nélkül?
NEM, 2021-től minden mobilitási konzorciumvezetőnek szükséges lesz az Erasmus akkreditáció. Azok a
szervezetek, akik 2020-ban nem pályáztak akkreditációra, 2021-ben még megtehetik.

2. Mi a minimum létszám a konzorciumi tagok számára?
A minimum taglétszám az éves Pályázati útmutatókban lesz meghatározva. 2020-ban minimum egy partner
bevonása szükséges a (fő)pályázón kívül.
3.

Lehetséges-e egynél több konzorciumot koordinálni egyidőben?
Ugyanabban a szektorban NEM – a szabály: szektoronként egy akkreditáció. Egy konzorciumi akkreditációban
azonban lehetséges több cél meghatározása, és a tagok akár különböző kisebb csoportokban dolgozhatnak a
különböző témákon.
Különböző szektorokban IGEN, maximum 1-1-et.

4. Lehetséges-e egyszerre egy rövid-távú, nem akkreditált projekten dolgozni, és egy mobilitási konzorciumban
is benne lenni tagként?
IGEN, maximum 1 konzorciumban, akár különböző, akár azonos szektorokban is.

5. Lehetséges-e egyszerre több konzorciumban is részt venni tagként?
IGEN, maximum kettőben, akár különböző, akár azonos szektorokban is, amennyiben külön nem pályázik se
egyéni akkreditációra, se rövid-távú projekt támogatására.
6. Lehetséges-e egy szektorban akkreditálni és közben egy másik szektorbeli konzorciumban is tagként részt
venni?
IGEN, maximum 1-1-ben.
7. Lehetséges-e a konzorciumvezető változása után megtartani az akkreditációt?
Nem, formálisan nem. Az akkreditációt egy meghatározott szervezet kapta meg, és ez nem átruházható,
azonban a konzorciumon belül nagy rugalmassággal szervezhetik át a munkát.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULT SZERVEZETEK, KIZÁRÁS, KIVÁLASZTÁS ÉS
ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK
8. Felnőttképzési jogviszonyban szakmai oktatást nyújtó intézmények jogosultak-e pályázni?
Igen, a szakképzés területén pályázhatnak (nem a felnőtt tanulási szektorban). A pályázásra jogosult
szervezetek listáját a nemzeti iroda teszi közzé honlapján.
9. A szervezetünk szakképző intézmény, amely felnőtt oktatást is biztosít. Mindkét szektorban pályázhatunk?
Általánosságban lehetséges mindkét szektorban pályázni, de arról, hogy egy adott országban egy bizonyos
típusú intézmény pályázhat-e mindkét szektorban, arról az illetékes nemzeti iroda nyújt tájékoztatást.
10. Hogyan ellenőrzi a nemzeti iroda a kiválasztás kritériumait?
Az alapvető ellenőrzés a pályázati űrlap alapján történik (különösen annak a Háttér: Menedzsment és az
Erasmus-terv című részei alapján), valamint az ORS-ben benyújtott adatok és igazoló dokumentumok (pl. az
alapító okirat vagy egyéb, az alapítást igazoló dokumentumok) alapján. A nemzeti iroda kérhet további igazoló
vagy a benyújtott információk helyességét vagy relevanciáját alátámasztó dokumentumokat. Ezek a
kontextustól függnek, és például lehetnek a szervezet éves munkaterve, az előző éves beszámoló, a felelős
személyek önéletrajza stb.
11. Úgy tudtuk, hogy az Erasmus akkreditációhoz nem szükséges előzetes tapasztalat, de a pályázati felhívásban
két év van meghatározva. Hogyan lehetséges ez, és miért?
Erasmus+ projektekkel való előzetes tapasztalat nem szükséges. A két év előzetes tapasztalat általánosságban
vonatkozik arra a szektorra, amelyben a szervezet tevékenykedik, tehát a szakképzés, felnőtt tanulás vagy a
köznevelés terén szükséges legalább kétéves előzetes tapasztalat.

12. Ha egy intézmény két másik összeolvadásával jön létre (például két iskolát összevonnak), akkor ez kizárja-e
őket a 2 éves tapasztalat hiánya miatt?
Nem, az előzetes tapasztalataikat is figyelembe veszi a Nemzeti Iroda.
13. Szükséges-e leírni az akkreditációs pályázatban a konzorcium konkrét összetételét?
Nem, de a „Háttér és tapasztalat” és a „Erasmus-terv: Menedzsment” kérdéseknél be kell mutatni a konzorcium
szervezési elvét, a létrehozásának céljait és szükségességét. A konkrét listát a támogatásigénylő pályázatokban
kell majd bemutatni. Ez egy rugalmasabb konzorciumi formát tesz lehetővé: így akár évente új tagok is
csatlakozhatnak a konzorciumhoz, segítve ezáltal a programba újonnan becsatlakozó szervezeteket.

A JELENLEGI TANÚSÍTVÁNYOS PÁLYÁZÓK ÉS A KÖNNYÍTETT ELBÍRÁLÁS
14. Más lesz-e a pályázati űrlap a könnyített pályázati eljárásban a már jelenleg tanúsítvánnyal rendelkező
szakképzési pályázók részére?
Mindenki számára ugyanaz az űrlap lesz, akár a könnyített, akár a normál eljárásban vesz részt. Azonban, ha a
pályázó beírja a jelenlegi szakképzési tanúsítványa számát, akkor rövidebbé válik az űrlap.
15. Ha egy szervezetnek jelenleg szervezeti tanúsítványa van, pályázhat-e konzorciumi akkreditációra a
könnyített eljárásban és fordítva?
Nem, ez „a nemzetköziesítési stratégia jelentős változtatásának” minősül, ezért ebben az esetben a pályázónak
a normál eljárásban kell a teljes akkreditációs pályázatot benyújtania.
16. Pályázhat-e egy szakképzési tanúsítvánnyal rendelkező szervezet egyszerre a könnyített és a normál
eljárásban?
Nem, szektoronként csak egy pályázat engedélyezett.

