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Akkreditáció – háttér
• 2021-2027-es EU-s költségvetési ciklushoz igazodva új programszakasz
kezdődik
• 2014-2020: Erasmus+ program
• 2021-2027: Erasmus (?) program

• „Evolution, not revolution”
• A korábbi pályázati feltételek nagy része nem változik, inkább bővül (más
szektorokban is megjelenik)

• EU-s prioritásokhoz igazodik, pl. befogadás és sokszínűség, digitális
átállás, fenntarthatóság, aktív állampolgárság

Hogyan lehet pályázni 2021-től?
• Mobilitási projektekben (KA1):

• Akkreditáció, majd akkreditáltként támogatás igénylése (saját intézményi vagy
konzorciumvezetői akkreditáció)
• Részvétel akkreditációs konzorciumban
• Pályázás rövid távú projekt megvalósítására

• Stratégiai partnerségekben (KA2)
• Változás: az Iskolai, óvodai partnerségek (KA229) megszűnik, a
tevékenységek a köznevelési mobilitási projektekbe kerülnek át
• Külföldi partnerek, résztvevők fogadása – részvétel a programban pályázat
benyújtása nélkül

Mi az akkreditáció?
• A pályázattípus célja:
• az oktatás és tanulás európai dimenziójának megerősítése,
• a képzés és az oktatás minőségének javítása Európában, illetve
• hozzájárulni az európai oktatási térség létrehozásához.

• Hosszú távra, 2027-ig szóló „tanúsítvány”
• Magas színvonalú projektek megvalósításával járulnak hozzá az intézmény
fejlesztési céljaihoz és a tanulók, oktatók szakmai fejlődéséhez
• Akkreditáltként egyszerűsítve juthatnak támogatáshoz mobilitási pályázati
kategórián belül.
• Lehet önálló intézményi akkreditációra vagy konzorciumvezetői
akkreditációra pályázni egy adott szektorban

Mi az akkreditáció? 2.
• Az akkreditáció 7 évre szól, de a pályázati űrlapon 2-5 évre kell
fejlesztési stratégiát kidolgozni: Erasmus terv
• Lesz lehetőség arra, hogy a tervet megújítsák – a feltételek kidolgozás alatt

• Hagyományok: felsőoktatásban Erasmus Charta, szakképzésben
tanúsítvány
• A korábbinál könnyebb feltételek, köznevelésre és felnőtt tanulásra is
kiterjesztve

• Előnye:
• A jövőbeli projektek biztonsággal tervezhetőek, kiszámíthatóan, folyamatosan
fejlődhet az intézmény/szervezet

Ki pályázhat akkreditációra?
KA120-SCH, KA120-ADU, KA120-VET
• Minisztériumi döntés alapján a pályázásra jogosult
szervezetek/intézmények listája megtalálható a honlapon
• Bizonyos szervezetek több szektorban is pályázhatnak – szektoronként
külön akkreditáció szükséges!
• A korábbi programhoz képest kevés változás:
• Köznevelésben: pedagógiai szakszolgálat

• Projektmegvalósításhoz kapcsolódó tapasztalat nem szükséges
• DE: 2 év szakmai/szektoriális tapasztalat szükséges
• Tagintézményi szinten lehet pályázni (támogatási szerződés a fenntartóval,
ha gazdaságilag nem önálló)

Korlátozások 2.
• Jelenlegi pályázati forduló: első, pilot év
• Több részszabály még nem tisztázott, a költségvetés nem ismert, járványveszély

• Kiadható akkreditációk száma:
• Köznevelés: 40 db

• Felnőtt tanulás: 7 db
• Szakképzés: 25 db (jelenleg tanúsítvánnyal rendelkezőkön kívül)

(Pontazonosság esetén a darabszám nőhet)

• Jövőre is lehet majd akkreditációra pályázni
• A jelenleg szakképzési tanúsítvánnyal rendelkezőknek könnyített eljárás, de
csak az idei körben

Pályázati űrlap
•
•
•
•
•
•
•
•

Webform, már elérhető magyarul is
Kitöltés: magyarul vagy angolul
A kitöltéshez EU Login fiók szükséges
Fontos a megfelelő szektor kiválasztása!!!
Dinamikusan változó, érdemes a menüpontokban felülről lefelé haladni
Az akkreditáció és a szervezet típusától függően változnak a kérdések
Többen szerkeszthetik, de az tudja benyújtani, aki létrehozta
Quality standards – minőségbiztosítási szabályok
• A felhívás és a pályázati űrlap fontos része
• Elfogadás, kifejtés: hogyan fogják alkalmazni a szabályokat

Pályázati űrlap 2.
• Fontos: az űrlapban csak tervezett létszámokat kell megadni, költségvetési
rész, konkrét támogatási összeg nincs benne
• 10 db melléklet csatolható, 1 melléklet 15 MB, az mellékletek összmérete
max. 100 MB
• Mellékletek:
• Jogi nyilatkozat
• Egyéb szervezeti stratégia, ha van
• Szervezeti ábra (organigram), ha van

• Fontos: a mellékletekben nem lehet „az űrlap kitöltését folytatni” –
karakterlimitek betartása
• Fontos: elvárás az eredeti tartalom – kizárási lehetőség

Pályázati menetrend
• A pályázat beadási határideje: 2020. október 29. déli 12 óra
• Őszi szünet, aláírások tervezése

• Értékelési folyamat lépései:
•
•
•
•

Átvételi elismervény
Formai ellenőrzés
Tartalmi értékelés
Rangsor felállítása pontszám alapján – támogatási határ meghúzása
darabszám alapján
• Kuratórium elfogadja a rangsort tartalmazó előterjesztést
• A pályázók értesítése az eredményről: várhatóan február elején

Pályázati menetrend 2.
• Akkreditált intézmények/konzorciumok támogatásigénylő pályázati
határideje: várhatóan márciusban
• Rövid távú projektek pályázati határideje: várhatóan márciusban

Tartalmi értékelés
• 2 külső szakértő által
• Nyilvános szempontsor alapján – előkészítés alatt
• Pontozás:
•
•
•
•

Relevancia: 10 pont (szigorúbb, a szektorhoz kapcsolódás nagyon fontos)
Erasmus terv, célok: 40 pont
Erasmus terv, tevékenységek: 20 pont
Erasmus terv, menedzsment: 30 pont

• minden részpontszám felét el kell érni, de összességében 70 pont a
ponthatár

Az akkreditáció után – hogyan tovább?
• Az akkreditációban megadott, többéves Erasmus terv megvalósítása kisebb
projektek segítségével
• Az akkreditáció jogok mellett kötelezettségekkel is jár:
• Projektbeszámolók mellett előrehaladási jelentés készítése legalább egyszer 5 év
alatt
• Erasmus terv aktualizálása
• A nemzeti iroda a szervezet teljesítménye alapján több előrehaladási jelentést is
bekérhet

• Az akkreditáció:
• Megszüntethető: ha a szervezet megszűnik, vagy ha 3 éven belül egyszer sem kért
támogatást, vagy ha nem tartja be a pályázati szabályokat
• Felfüggeszthető, megfigyelés alá helyezhető: költségvetési korlátozások

Akkreditált szervezetek támogatást
igénylő pályázata (KA121)
• Az akkreditációs pályázatban megadott létszámokhoz támogatás
igénylése: tevékenységtípusok, konkrét létszámok megadása
• Külön pályázati űrlap, pályázati határidő: várhatóan 2021. március
• Nem biztos, hogy a pályázatban igényelt támogatás 100%-át
megkapják majd
• Függ az éves kerettől, az akkreditáltak számától és költségvetési igényétől
• Részletszabályok még kidolgozás alatt, pl.:
• Az alap és a maximális támogatási összeg meghatározása
• Korábbi teljesítmény beszámítása, program prioritásainak beszámítása,
• Éves növekedés korlátozása

Akkreditált szervezetek támogatást
igénylő pályázata (KA121) 2.
• Újonnan akkreditáltként először csak 12 hónapos projektre
pályázhatnak
• Később: 12 VAGY 24 hónapra (pl. 18 hónapra nem lehet)
• A projekt kezdődátuma kötött: várhatóan 2021. június 1.
• A konzorcium konkrét összetételét itt kell megadni
• Célországok: programországok
• Nagy-Britannia helyzete – „harmadik ország”
• Újdonság szakképzésben: partnerországokba is lehetséges a kiutazás

Tevékenységtípusok - Köznevelés
• Munkatársak mobilitása

• szakmai látogatás (2-365 nap)
• oktatási tevékenység (2-365 nap)
• kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap)

• Diákok mobilitása - ÚJ

• csoportos mobilitási tevékenység (2-30 nap)
• rövid távú tanulási mobilitási tevékenység (10-29 nap)
• hosszú távú tanulási mobilitási tevékenység (30-365 nap)

• Egyéb támogatható tevékenységek - ÚJ
• szakértők fogadása (2-30 nap)
• gyakorló tanárok fogadása
• előkészítő látogatások

Tevékenységtípusok – Felnőtt tanulás
• Munkatársak mobilitása
• szakmai látogatás (2-365 nap)
• oktatási tevékenység (2-365 nap)
• kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap)

• Egyéb támogatható tevékenységek - ÚJ
• szakértők fogadása (2-30 nap)
• gyakorló tanárok fogadása
• előkészítő látogatások

Tevékenységtípusok – Szakképzés
• Munkatársak mobilitása

• szakmai látogatás (2-365 nap) - partnerországba is
• oktatási tevékenység (2-365 nap) - partnerországba is
• kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap) - ÚJ

• Tanulók mobilitása (szakképzési szektorban)

• szakmai versenyen való részvétel (1-10 nap) - ÚJ, partnerországba is
• rövid távú tanulási mobilitási tevékenység (10-89 nap) - partnerországba is
• hosszú távú tanulási mobilitási tevékenység (ErasmusPro) (90-365 nap) - partnerországba is

• Egyéb támogatható tevékenységek - ÚJ

• szakértők fogadása (2-30 nap)
• gyakorló tanárok fogadása
• előkészítő látogatások– partnerországba is

• Fontos: a támogatási összeg 20%-át lehet partnerországokkal kapcsolatos
tevékenységre fordítani

Költségtípusok
• A költségvetés nem ismert, a 2020-as rátákkal lehet tervezni
• Diák/tanulói egyéni támogatás kevesebb, mint az oktatói
• Differenciált szervezési támogatás (tevékenységtípustól függően) –
100, 350 (200), 500 euró/fő
• Utazási támogatás utazási távolság alapján, sávos bontásban,
résztvevőként számolva
• Zöld utazás esetén nagyobb az egységköltség, max. 10 utazási nap

• Egyéni (megélhetési) támogatás tevékenységtípustól, célországtól és
időtartamtól függően
• Előkészítő látogatás – egységköltség, 550 euró/fő, max. 3 fő/látogatás

Költségtípusok 2.
• Esélyegyenlőségi támogatás

• Kevesebb lehetőséggel rendelkező kiutazók mobilitásának szervezéséhez plusztámogatás– 100 euró/fő
• Kevesebb lehetőséggel rendelkező kiutazók mobilitásának támogatása – valós költség (utazás, megélhetés)

• Kurzusdíj
• napi 80 euró, 1 fő max. 700 euró/támogatási szerződés

• Nyelvi támogatás, OLS
• OLS: tanulói és oktatói mobilitáshoz is vagy
• 150 euró/fő, ha nem tud OLS-t használni (elérhető nyelv, szint miatt)

• 150 euró/fő hosszú távú tanulói mobilitásokhoz

• Rendkívüli támogatás
• eszköz a virtuális/blended mobilitáshoz
• Utazás nehezen megközelíthető helyekre

Akkreditáció helyett – rövid távú projektek
(KA122)
• A korábbi mobilitási pályázatokhoz hasonló pályázattípus
• Szinte teljesen ugyanazok a megpályázható tevékenységtípusok – kivéve
szakképzés, a partnerországokba történő kiutazás nem megengedett
• Korlátozások: (változhatnak még!)
•
•
•
•

Akkreditációval rendelkező intézmény nem pályázhat rá
5 év alatt 2-szer lehet megpályázni
6-12 hónapos projekt valósítható meg
Max. 30 főre lehet pályázni (előkészítő látogatáson és kísérőkön kívül)

• Pályázati határidő: várhatóan 2021. március!
• A támogatott projektek kezdődátuma: várhatóan 2021. jún. 1. és dec. 31.
között

Akkreditáció helyett – rövid távú projektek
(KA122) 2.
• Értékelés: max. 100 pont, min. 60 pontot kell elérni és a részpontszámok
felét
• relevancia: 30 pont;
• projektterv minősége: 40 pont;
• utánkövető tevékenységek minősége: 30 pont

• Rangsor felállítása, „verseny”
• pályázati űrlap tartalma várhatóan:
•
•
•
•

részt vevő szervezetek (küldő-fogadó)
intézményi háttér, tapasztalat bemutatása
intézményi szükségletek, célok megfogalmazása
megpályázott tevékenységtípusok, azok bemutatása, résztvevők jellemzése, mérésértékelés, disszemináció
• minőségbiztosítási szabályok elfogadása

Összegzés: fontosabb változások
• Akkreditáltként projektmegvalósítás vagy rövid távú projektek
megvalósítása
• Az akkreditációhoz nem szükséges projektmegvalósítási tapasztalat,
de szakmai/szektoriális igen (2 év)
• Új tevékenységtípusok:
• Köznevelés: diákmobilitás
• Szakképzés: oktatóknak kurzus, tanulóknak szakmai verseny; partnerországok
bevonása
• Minden szektor: szakértők, gyakorló tanárok fogadása, előkészítő látogatás

• Rövid távú projektek: korábbi mobilitási pályázathoz hasonló, de
korlátozásokkal

Előzetes kérdések
• Az általános iskola korosztályú gyermekeket mire lehet vinni
pontosan?
• A már meglévő és jól működő külföldi partnerekről hol kell szót
ejteni? Szakmai látogatást lehet tervezni hozzájuk?
• Diákoknak nyújtott külföldi nyelvtanfolyam lehetséges? Nem
• Az alkalmazottak, diákok tervezett mobilitásainak számát évekre
bontva pontosan kell megadni előre? Ha igen, lehet majd változtatni?
• Új partnerek bevonása a későbbiekben?

Hasznos tanácsok
• Validáció – ORS felületen adat- és dokumentumfrissítés
• A pályázat aláírása: hivatalos képviselő, belső aláírási rend szerint
• Közvetítő cégek: az általunk kezelt programokkal kapcsolatos
információért, dokumentumért, tanácsért elsősorban hozzánk
forduljanak, a más szervezetek által terjesztett információk
pontosságáért és érvényességéért nem vállalunk felelősséget.
• Pályázatok nyelve: magyar vagy angol
• Pályázat benyújtása: 2020. október 29. 12:00, lehetőleg ne az utolsó
pillanatra hagyják

Pályázati anyagok elérhetősége
• Köznevelés:
https://tka.hu/palyazatok/14376/erasmus-akkreditacio-a-koznevelesi-szektorban-ka120
https://tka.hu/palyazatok/535/palyazati-dokumentumok#14379

• Felnőtt tanulás:
https://tka.hu/palyazatok/14378/erasmus-akkreditacio-a-felnott-tanulasi-szektorban-ka120
https://tka.hu/palyazatok/582/palyazati-dokumentumok#14386

• Szakképzés:
https://tka.hu/palyazatok/14377/erasmus-akkreditacio-a-szakkepzesi-szektorban-ka120
https://tka.hu/palyazatok/576/palyazati-dokumentumok#14383

Köszönjük a figyelmet!
A pályázáshoz sok sikert kívánunk!

