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A pályázati felület, alapelvek
 Weboldal, nem letölthető, folyamatos net kapcsolat

 Automatikus mentés 2 másodpercenként, nincs mentés gomb

 Kitöltés bármikor abbahagyható és folytatható, de sorban kell kitölteni

 Legördülő menü / Több lehetőség megadás / Szöveges szövegdoboz (max. 5000 
karakter) 

 Tartalmi rész és költségvetés egy oldalon

 Pályázat benyújtása kizárólag online

 Pályázati űrlap: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=AE

 Kitöltési útmutató (angol nyelven)

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=AE
https://tka.hu/docs/palyazatok/call_2019_how_to_complete_the_form.pdf


EU-Login – bejelentkezés vagy regisztráció



A pályázati felület elérése (1)



A pályázati felület elérése (2)



A pályázati felület



A pályázati űrlap megosztása (1)



A pályázati űrlap megosztása (2)



A pályázati űrlap megosztása (3)



Az űrlap kitöltését segítő jelek

Kötelező mezők ki vannak töltve

Valamilyen információ hiányzik vagy nem szabályszerűen van 
megadva valamilyen adat az űrlapon

Adatokat itt kell megadni – mindig rákattintani, 
megmutatkozik, hogy mit kell kitölteni

Adott kitöltendő résszel kapcsolatos információ

További információk megadása













Felnőtt tanulási prioritások
 A felnőttek számára nyújtott magas színvonalú tanulási lehetőségek fejlesztése és bővítése

rugalmas, a felnőttek tanulási szükségleteiknek megfelelő tanulási lehetőségek (pl. vegyes vagy 
kombinált tanulás, digitális tanulási alkalmazások), és az informális és nemformális tanulás során 
megszerzett készségek érvényesítése vagy a magasabb fokú képesítések felé történő 
előrelépés biztosítása révén.

 Az alacsonyan képzett, alacsony szintű ismeretekkel és készségekkel rendelkező felnőttek 
számára olyan kompetenciafejlesztési pályák kialakításának elősegítése és az ezekhez való 
hozzáférés támogatása, melyek segítségével fejleszthetik alapkészségeiket (írás, olvasás, 
számolás, digitális készségek) és kulcskompetenciáikat egyaránt, és amelyek hozzásegítik őket 
magasabb szintű képzettség megszerzéséhez készségfejlesztési igényeik azonosítása, valamint 
személyre szabott tanulási lehetőségek biztosítása révén

 A Kompetenciafejlesztési Pályákat segítő tanulási igények és a felnőttkori tanulásban való 
részvétel növelése hatékony tájékoztatási, tanácsadási és motivációs stratégiákkal, egyebek 
között az alacsony képzettségű és/vagy alacsony végzettségű felnőttek ösztönzésével és 
támogatásával, illetve olyan tanácsadási szolgáltatás kidolgozásával, amely egész életükön át 
biztosítja a felnőttek számára a nekik megfelelő tanulási  lehetőségekhez való hozzáférést.

 A felnőtt tanulókat támogató oktatók és más felnőtt tanulási/oktatási szakemberek 
kompetenciáinak bővítése és fejlesztése, különös tekintettel a már korábban megszerzett 
ismereteik és készségeik felmérésére és a tanulás iránti motivációjuk erősítésére; tanítási 
módszerek és eszközök fejlesztése innovatív megoldások és digitális technológiák eredményes 
használatán keresztül

 A felnőtt tanulási politikák és szolgáltatások hatékonyságának nyomonkövetését, és 
minőségbiztosításának javítását, valamint a felnőtt tanulók előrehaladásának
nyomonkövetését szolgáló mechanizmusok kidolgozása.



Horizontális prioritások

 az egyének támogatása az alapkészségek és kulcskompetenciák megszerzésében és 
fejlesztésében 

 társadalmi befogadás

 közös értékek, polgári szerepvállalás és részvétel;

 környezetvédelmi és éghajlati célkitűzések;

 innovatív gyakorlatok a digitális korszakban;

 pedagógusok, ifjúságsegítők, oktatási vezetők és munkatársak támogatása

 készségek és képesítések átláthatósága és elismerése;

 fenntartható beruházás, az oktatás, a képzés és az ifjúsági rendszerek minősége és 

hatékonysága;

 az európai kulturális örökség társadalmi és oktatási értéke, a munkahelyteremtéshez, a 

gazdasági növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz való hozzájárulása.















Bizonyos mezők a projekt céljai függvényében kitöltendők 
(az űrlap nem jelöli kötelezőként)  → pl. nemzetközi 
partnertalálkozó, nemzetközi tanulási, oktatási, képzési 
tevékenységek, szellemi termék, rendkívüli támogatás.





Szellemi termékeket egyesével kel létrehozni:
• Sorszámot a rendszer adja
• A munkatársi kategóriákat szellemi termékenként, partnerenként 

kell megadni 









Távolsági sáv kalkulátor szerint 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en














Kötelező mellékletek:
• Declaration of Honour
• Mandátumlevelek
Ajánlott melléklet:
• Gantt-diagram https://tka.hu/getDoc.php?doc=27876ae3f11ea00476545e3df3314f1fe3c4b1fa

https://tka.hu/getDoc.php?doc=27876ae3f11ea00476545e3df3314f1fe3c4b1fa


További tudnivalók
 Budget summary – nem lehet kitölteni, behozza az előző oldalakon 

megadott pénzügyi adatokat

 Project summary – összefoglalót kell írni, ami ismertetőként is megállja a 
helyét 

 Az egyes tevékenységek bemutatása, szellemi termék leírása – rendszert 
adni, strukturáltá tenni, az űrlap nem ad ehhez mintát, önállóan kell tudni 
bemutatni (pl. szellemi termék részei, a terméken dolgozó szakemberek 
megmutatása, multiplikációs rendezvények, nemzetközi tanulási, 
oktatási, képzési események céljainak, szerkezetének ismertetése)

 Szükségletelemzés mint fogalom nem jelenik meg, a kontextust érintő 
részben kell bemutatni

 A pályázati kalauzban részletesen le van írva, hogy mihez mit kell írni. 

https://tka.hu/getDoc.php?doc=2a02a3f391d7b91a09fa9a0cd5b6f6d5600d6240






A pályázat benyújtása

2020. március 24. déli 12:00 (brüsszeli / budapesti idő 
szerint)

Csak a koordinátor intézmény nyújtja be.

Ne az utolsó pillanatban, hogy legyen idő:

a partnereknek elolvasni,

aláíratni,

technikai problémát megoldani.



Kérdések


