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Hasznos Anyagok

Részvételi lehetőség nemzetközi egynapos online tematikus
műhelymunkákon angol nyelven:

Pályázati Útmutató 2021

Flash SE+ssions: Creativity and Innovation in E+ and ESC - Creative Thinking and Problem-Solving
http://www.eplusifjusag.hu/hu/courses/course/729/ ash_sessions_creativity_and_innovation_in_e_and_es
c_-_creative_thinking_and_problem-solving Jelentkezési határidő: május 3.

http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/413/megjelent_az_uj_erasmus_palyazati_utmutatoja_

Ilyen újdonságok várhatók az Erasmus+ ifjúság területén!
http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/403/ilyen_ujdonsagok_varhatok_az_erasmus_ifjusag_teruleten
_

Pályázati felület
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ - Opportunities menüpont

Szervezeti regisztrációs felület
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/ - Organisations menüpont

Részvételi lehetőség nemzetközi egynapos online tematikus
műhelymunkákon angol nyelven:
Flash SE+ssions: Creativity and Innovation in E+ and ESC - Mental and Emotional Health
http://www.eplusifjusag.hu/hu/courses/course/728/ ash_sessions_creativity_and_innovation_in_e_and_es
c_-_mental_and_emotional_health Jelentkezési határidő: április 20.

Részvételi lehetőség nemzetközi egynapos online tematikus
műhelymunkákon angol nyelven:
Flash SE+ssions: Creativity and Innovation in E+ and ESC - Supporting Learning Journeys - E+
http://www.eplusifjusag.hu/hu/courses/course/730/ ash_sessions_creativity_and_innovation_in_e_and_es
c_-_supporting_learning_journeys_-_e Jelentkezési határidő: május 10.

Az új Erasmus+ program és kiemelt prioritásai

A zöld utazást az űrlapon lehet bejelölni és ahhoz egységköltséget rendel az űrlap automatikusan. Ez azt is jelenti, hogy az
iroda nem kér utólagos elszámolást róla. ― TKAIFJUSAGI_CSOPORT

Gergely emltette az akkreditaciót. Melyik programtípusban szükséges? Én
csak az ESC-ről tudok, így van vagy változott ez is?
Eramus+ alatt új elem ifjúsági területen az Erasmus ifjúsági akkreditáció, amely a KA1 páláyzati kategória alatti
tevékenységekre igényelhető. Ennek igénylése nem kötelező, hanem opcionális, olyan szervezeteknek ajánljuk, akik hosszú
távú, stratégiai célú tervekkel rendelkezve szeretnének mobilitási projekteket megvalósítani az ifjúsági területen. További
információ: https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_az_ifjusagi_teruleten/erasmus-akkreditacio-az-ifjusagteruleten-ka150 ― TKA_IFJUSAGI_CSOPORT

Megkaphatjuk a prezentációt? A link hibája miatt az elejét nem láttam
A mai információs webináriumon elhangzott előadások diáit e-mailben fogjuk küldeni mindenki számára.
― TKAIFJUSAGI_CSOPORT

Köszönjük ― ANONYMOUS

A blended mobilitási tevékenységek előkészítéséhez exceptional cost
kategóriában lehet-e támogatást kérni pl. tanulás támogató platformok
létrehozására?
KA1-es pályázati kategóriában nincs erre lehetőség, a szervezési támogatás használható fel ezzel a céllal, amely nem a
résztvevők Egyéni támogatását jelenti (napi szállás-étkezés támogatés) a tevékenység ideje alatt. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT
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KA2-es kategóriában ugyancsak nem lehet a rendkívüli támogatás költségsoron ilyen jellegű támogatást igényelni, ott a
projektmenedzsment és megvalósítás támogatása használható erre a célra is. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT
Köszönöm ― BARNABÁS GULYÁS

Deﬁníció Green travelre
Van valamilyen de níciója a green travelnek? Minden ami nem repülőgép?
Az alábbi kérdésre adott válasz tartozik ide is. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Ha a platform "result"-nak, azaz eredménynek számít a partnerségi együttműködések (KA2) keretében, lehet rendkívüli
költség terhére a platform fejlesztésére alvállalkozót bevonni. A kisléptékű partnerségek keretében is szerepelhet esetleg a
tevékenységek között platform-fejlesztés, amire megjelenhet ilyen költség. ― TKA5

Több vagy kevesebb?

Mi számít zöld utazásnak?
Minden olyan közlekedési mód, amely kevesebb károsanyag-kibocsájtással jár. Ilyenek például: busz, vonat, telekocsi vagy
akár bicikli (közeli helyszínre). Fontos, hogy ez a fajta közlekedés az utazás nagy részét jellemezze. ― TKAIFJUSAGI_CSOPORT
És a telekocsis költségeket hogyan lehet elszámolni a pályázatban? ― ANONYMOUS

A prezentáció elején elhangzott, hogy 75%-al több forrás van, de az imént az is elhangzott, hogy az előző ciklushoz
képest kisebb a keret ami rendelkezésre áll a KA1, KA2-es pályázatokra. Ezt az ellentmondást hogyan kell
értelmezni?
A rendkívüli költségek alatt elszámolható az oltás mellett a Covid teszt is?

― ANONYMOUS

A Magyarországon az ifjúsági területen elérhető KA1-es kategóriában rendelkezésre álló keret csökkent az idei évben a
tavalyihoz képest, míg a KA2-es keretösszeg nőtt. Az egész programra vonatkozó 75%-os növekedés a 7 éves
programidőszakra és minden oktatási szektorra vonatkozik. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT
A COVID-tesztre vonatkozó kérdésre: A pályázati útmutatóban az alábbiak szerepelnek: Visa and visa-related costs,
residence permits, vaccinations, medical certi cations. - A jelzett teszt az utóbbi "medical certi cations" kategóriába esik,
így elszámolható lesz, ha annak szükségessége megfelelően indokolt a pályázatban. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Számításotok alapján kimondható-e, hogy több pályázó tud majd forráshoz jutni? Egy adott projekt az új
útmutatót szerint nagyságrendekkel több pénzt fog kapni az új költségtételek miatt.
Az adott körben támogatott pályázatok száma függ az adott körre allokált kerettől és a beérkező pályázatok számától, így ez
mindig egyedi, hogy egy körben hány pályázat kaphat támogatást. ― TKA_IFJUSAGI_CSOPORT

100 euró/fő - ifjúsági csere

Mobilitási projektek az ifjúsági területen

A támogatás kapcsán (szervezési támogatás), itt a napok nem számítanak, tehát, ha egy 5 napos ifjúsági cserét
szervezek ugyanannyi összegeket kapok, mintha 21 napos ifjúsági cserét szerveznék, ugyanannyi számú
résztvevővel?
A szervezési támogatás a közvetlenül a mobilitási tevékenység megvalósítására jár, fejenként és csakis résztvevőnként - így
van, ahogy írtad. Viszont megmaradt a korábbi per fő per napi egységköltség (szállás+étkezés) támogatás a helyszín országa
szerint - személyes támogatás címén. ― TKAIFJUSAGI_CSOPORT
Köszi a választ! ― RAJMUND LUKÁCS
Itt költségvetésileg ez pontosan mit jelent? (100Euro + x Euro/fő/nap ) ― ANONYMOUS
Igen, pontosabban 100€/résztvevő + X€/fő/nap ― TKAIFJUSAGI_CSOPORT

a rendszerfejlesztő tevékenység nemzeti szinten is megvalósíthatóak vagy
azoknak is nemzetközinek kell lennie?
Ezek a tevékenységek nemzeti és nemzetközi szinten is megvalósíthatóak, azonban fontos, hogy ezek csakis valamilyen
szakmai fejlesztő tevékenységhez kell, hogy kapcsolódjanak, önmagában ez a tevékenység nem tervezhető.
― TKA_IFJUSAGI_CSOPORT

A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők bevonásához hasonlóan a státuszuk igazolásának a módja változik?
(Alá kell-e támasztani a jogosultságot?)

Nem, továbbra sem szükséges dokumentációval alátámasztani, hanem a pályázati anyagban kell megjelenni a pro ljuknak,
részvételük támogatásának a módja. ― E+ IFJÚSÁG_TKA
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ESC solidarity project vs. E+ Youth Participation
Mi a különbség az ESC szolidaritási projekt és az E+ Youth Participation projektek között?

Több pályázat támogatható?

A keretei mellett a céljai alapján különíthető el leginkább: A Youth Participation célkitűzései a atalok demokraikus életben
való részvételének elősegítése, az Európai közös értékek terjesztése, atalok és döntéshozók kommunikációjának elősegítése
illetve a közös európai értékek, jogok, Youth Goal-ok terjesztése. ― E+ IFJÚSÁG_TKA
A szolidaritási projektek pedig a helyi közösségben a helyi atalok számára fontos témákban érjenek el változásokat (tág
témában) előtérbe helyezve a saját tanulási folyamatukat. Téma fókuszok: társadalmi befogadás, környezet tudatosság,
digitalizáció ― E+ IFJÚSÁG_TKA

A korábbi programban partnerenként max. 2 fő vehetett részt: 1
csoportvezető és 1 ﬁatal. Erre most már nem lesz lehetőség?

Ifjúsági csere min. 4 fő /partner
A pályázati útmutatóban nincs olyan szabály, hogy minimum 4 résztvevőnek kell lennie partnerenként egy ifjúsági
csere során. Ezek szerint csak a 2 partner, 2 ország, min. 16 résztvevő (group leaderek nélkül) az irányadó? Tehát
adott esetben 1 partner küldhet 2 résztvevőt míg a másik mondjuk 8at, amíg a minimum 16 résztvevő teljesül?
A nemzeti csoportokra vonatkozó kérdés jelenleg tisztázás alatt áll, de alapvetően csoportok találkozójáról van szó, így
kérjük, hogy minimum 3-4 fővel tervezzenek a pályázók egy-egy nemzeti csoport atal résztvevőinek tekintetében. A
csoportvezető személyek részvétele is a több atalból álló csoportot hivatott támogatni, ezért is kötelező az ő részvételük. Ha
a kérdés tisztázását követően módosulna a pályázati útmutató, azt honlapunkon fogjuk megosztani.
― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

A leírtak alapján ez a kérdés az előkészítő találkozókra vonatkozik - igen, ez valóban így volt, korábban két fő vehetett részt
ezeken, és igen, most már csak egy fő / csoport részvételére lehet támogatást kérni. További változás, hogy az előkészítő
látogatást fogadó szervezet résztvevőire nem lehet kérni támogatást előkészítő látogatás esetén. Emellett, további változás,
hogy ifjúsági cserék mellett most már az ifjúságsegítők mobilitása esetén is van lehetőség előkészítő látogatás tervezésére,
ugyanezen feltételekkel. ― TKA_IFJUSAGI_CSOPORT

Milyen típusú kiadások számolhatóak el az egyéni támogatás és a szervezési
támogatás keretében?

E+ akkreditáció
A tavaly beadott akkreditációs pályázatok eredményeit megtudjuk a következő támogatási kérelem határideje
előtt?
Az akkreditációs kérelmek elbírálása jelenleg folyamatban van, terveink szerint igen, ennek eredménye kiderül az éves
forráslehívás határidejéig. ― TKA_IFJUSAGI_CSOPORT

Youth exchange - min. 4 fő/ország
Az egyéni támogatás a résztvevők szállását, étkeztetését és igény esetén legfeljebb 2 utazási napját (zöld utazásnál max. 4
utazási nap) támogatja. A szervezési támogatás minden olyan költséget fedez az említettek kivételével, amelyek közvetlenül
a mobilitási tevékenység megvalósításához kapcsolódik (pl. előzetes találkozó/fő tevékenység nemformális módszerekkel
megvalósuló programelemekhez kötődő eszközök beszerzése). ― TKAIFJUSAGI_CSOPORT

E+ KA1 iﬁ támogatások
- Milyen tevékenységeket takar pontosan a szervezési (100E/fő) és az előkészítő támogatás(575E/fő)?
- Az előkészítő támogatás egy megjelölt összeg, vagy csak egy felső határt jelöl?

Amennyiben csak 2 partner van a Youth Exchange-ben, akkor minimum 8 résztvevő kell / ország? Az
útmutatóban min. 2 partner, min. 16 fő van megadva.
Ezzel végülis kimondható az útmutató alapján, hogy nem 4 résztvevő/ország a szabály, hanem a min. 16 fő, tehát
adott esetben egy partner küldhett kevesebbet ha a másik többet?
Változott az útmutató e tekintetben, és most annyi a szabály, hogy minimum 16 főnek kell részt venni, úgy, hogy minden
csoportnál egy fő csoport vezető is van. Emellett kizárólag kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők esetében ez a
létszám 10 fő is lehet. A résztvevők számának meghatározása a pályázat céljai, a résztvevők szükségletei alapján alakítható,
viszont érdemes az arányosságra törekedni. Fontos még, hogy tevékenységenként maximum egy fő facilitátor vehet részt a
tevékenységben, tehát az ilyen szerepben lévők létszáma nem bővíthető. ― TKA_IFJUSAGI_CSOPORT
A pályázati útmutatóban nem szerepel olyan szabály, hogy minimum 4 fő/ partner bevonása szükséges! ― ANONYMOUS
igen, ez valóban így van jelenleg ― TKA_IFJUSAGI_CSOPORT

A szervezési támogatásból fedezhető az aktivitás megvalósításához kapcsolódó kiadások (pl. terem bérlet, eszközök..stb.)
― E+ IFJÚSÁG_TKA

Az előkészítő találkozóhoz kapcsolódó egységköltség pedig minden kapcsolódó kiadásra vonatkozik: szállás, étkezés,
eszközök, terembérlet...stb. ― E+ IFJÚSÁG_TKA
Az előkészítő látogatáshoz kapcsolódó költség "unit cost", ami a részvevők számával kalkulálva alakítja ki a végleges
összeget. Így ez nem pontos összeg, amelyet az űrlap kalkulál ki. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Ezek szerint akkor a 4fő/ partner szabály nem alkalmazandó jelenleg a youth exchangeknél? ― ANONYMOUS
A nemzeti csoportokra vonatkozó kérdés jelenleg tisztázás alatt áll, de alapvetően csoportok találkozójáról van szó, így
kérjük, hogy minimum 3-4 fővel tervezzenek a pályázók egy-egy nemzeti csoport atal résztvevőinek tekintetében. A
csoportvezető személyek részvétele is a több atalból álló csoportot hivatott támogatni, ezért is kötelező az ő részvétele. Ha
a kérdés tisztázását követően módosul a pályázati útmutató, azt honlapunkon fogjuk megosztani. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Mik a fő szabályok a költségek átcsoportosítására vonatkozóan?
Például, ha az egyéni támogatás összege nem kerül teljes egészében felhasználásra, akkor abból fordítható-e
támogatás szervezési költségekre?

A költségsorok közötti átcsoportosításra lesz lehetőség továbbra is. Ennek pontos szabályairól még nem tudunk pontos
információkat adni. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Lehet-e tudni, hogy a pályázati beszámoló tartalma és formája hogyan
változik?
Erről részletes információkat még nem tudunk nyújtani, mert még nem állnak rendelkezésünkre a szükséges
dokumentumok. Legkésőbb a támogatott projektek információs napján fog a nemzeti iroda tájékoztatást adni ezzel
kapcsolatban, de irodaként viszonylag kevés változásra számítunk. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Várható-e, hogy magyar nyelven is elérhető lesz a pályázati űrlap?
Egyéni támogatás

Igen, jelenleg zajlik mind az űrlapok, mind a pályázati útmutató fordítása. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Az egyéni támogatást (az ESC-hez hasonlóan) a résztvevőknek kell majd ki zetni?
A KA1-ben megjelent az egyéni támogatás "individual support" kifejezés az 55€/fő/nap tételre ami régen a
szervezési költségek voltak. Az ESC önkéntes projekteknél az egyéni támogatást (individual cost-ot, illetve most
már pocket money) az önkénteseknek kell ki zetni, ezért arra lehetne következtetni, hogy az E+ KA1-ben is az
individual costot a résztvevőknek kell ki zetni. Ezt alátámasztani látszik, hogy ha green travel van akkor +4 napot
lehet igényelni arra a résztvevőre. Gondolom a green travel esetén nem a szervezet kapja a +4 napra vonatkozó
támgoatást, hanem a résztvevő? Ezért ez nem egyértelmű jelen pillanatban
Az egyéni támogatás ebben az esetben a résztvevők ellátásának költségeit fedezi. (szállás és étkezés) ― E+ IFJÚSÁG_TKA
A kérdés arra vonatkozott, hogy a támogatásban részesült szervezetnek ezt az individual costot a résztvevőnek kell
ki zetnie (úgy mint az ESC pocket money esetén) vagy a szervezet tud ezzel gazdálkodni? + a green travel esetén az extra
utazási napokra vonatkozóan azt a résztvevőnek kell ki zetni vagy nem? Kell-e dokumentumokkal alátámasztani hogy ez
az összeg ki lett zetve a résztvevőknek (ahogy az ESC pocket money) ― ANONYMOUS

Milyen határidővel, ütemben fogadják el az akreditációkat? Mennyi a folyamat
átfutási ideje a beadástól számitva?
Az akkreditációs pályázatok folyamatosan érkeznek be, elbírálásuk körülbelül 8 hét a pályázat befogadását követően. A
befogadásról emailben tájékoztatjuk a pályázókat, tehát az email érkezésétől számítva indul a nyolc hetes időszak, nem a
beadás napjától. ― TKA_IFJUSAGI_CSOPORT
Köszönöm! ― ANONYMOUS

Részvételi projekt esetében mi a különbség az "esemény" és a mobilitás
között?
Az események személyes részvételű tevékenységek megvalósítását takarják, de ahhoz nem történik utazás egy másik
helyszínre. A mobilitásnál a résztvevők már utaznak egy esemény megvalósítása érdekében. ― TKAIFJUSAGI_CSOPORT

Arról van információtok, hogy a fordítás elkészül-e a májusi beadási határidőig?

― ANONYMOUS

Dolgozunk rajta, hogy még áprilisban elkészüljenek a fordítások, de az európai szintű eszközök és folyamatok miatt sajnos
nem tudjuk garantálni, hogy minden elérhető lesz magyarul már az első beadási határidőig. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Oltással, oltási igazolvánnyal vagy teszttel megvalósítható lesz ifjúsági
program? Ha a program közben / után többen virusosak lesznek ki a felelős?
Várható-e változás a mobilitások alatti egészségügyi szabályokra vonatkozóan? (Kell-e pl. maximalizálni, hogy egy
szobában hány résztvevő szállásholható majd el?) ― ANONYMOUS
Ezek a szabályozások a járvány alakulásának függvényében lesznek / lehetnek érvényben az egyes küldő és fogadó
országokban. Az Erasmus+ programban támogatásban részesült projektek magvalósítása során a mobilitások időpontjában
érvényben lévő, az egyes érintett országokban hatályos szabályozást kell minden esetben gyelembe venni. Amennyiben a
résztvevők kiskorúak, a kockázatok ismeretében a szülőktől mindenképpen szükséges engedély a részvételhez. A "ki a
felelős?" kérdésével kapcsolatban pontosítására lenne szükség, mert így nehezen érthető (pl. anyagi felelősségre, költségek
terhének viselőjére vonatkozik vagy másra?). ― TKA5

Támogatás elosztás
A Magyarországra vonatkozó KA1-es éves támogatási keret elosztása során az akkreditált szervezetek előnyt
élveznek? Tehát a teljes keretből először az akkreditált szervezetek projektjei kerülnek-e naniszírozásra?
Az akkreditált szervezeteknek 2021-ben a KA1-es keret maximum 20%-a áll rendelkezésre - ez elkülönítésre kerül az
akkreditációval rendelkező szervezetek részére. A maradék 80% "pályázható" a hagyományos módon. Az akkreditált
szervezetek minden évben egy elkülönített keretből kapnak nanszírozást, ennek mértéke azonban évenként változhat.
― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Egyéni támogatás v2

Kell-e majd igazolni azt, hogy az egyéni támogatást a résztvevőknek kifezette a pályázó szervezet? (úgy mint anno
az ESC egyéni támogatásoknál, zsebpénz ki zetésénél?)
/vagy ezzel a pályázó szervezet továbbra is gazdálkoldhat?, közvetlenül ki zetheti az ide tartozó költségeket/
Az egyéni támogatás a részt vevő csoport találkozásánál felmerülő költségek fedezésére szolgál, azt nem kell a résztvevők
számára egyénileg átadni. A konkrét elszámolási szabályok majd a szerződéses dokumentumokban fognak szerepelni (ezek
sajnos még nem állnak rendelkezésünkre). ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Képzők költségei
Képzők díja, trainer és facilitator fee az egyéni támogatásban vagy máshol elszámolandó? Vagy egységköltség
lévén mindegy?
Amennyiben a program minősége és a résztvevők megfelelő ellátása/szállása/tanulási folyamata biztosított, az
egységköltség (akár a szervezési, akár az egyéni, akár mindkettő) támogatás egy része felhasználható a képzői/facilitátori
díjak biztosítására. Fontos, hogy emiatt a fent említettek nem szenvedhetnek kárt (pl. alacsony minőségű
szállás/ellátás/programhelyszín stb.). ― TKA5

Részvételi projektek esetében van-e arra lehetőség, hogy egyes
eseményeknél a tervezett résztvevői létszámhoz képest alacsonyabb
résztvevői létszámra kérjünk támogatást, tekintettel arra, hogy egy-egy helyi
esemény (pl.: vitanap, szimulációs gyakorlat, párbeszéd esemény, stb.)
keveseb forrásból is megvalósítható, mint az esetlegesen tervezett teljes
résztvevői létszám x 100 euro?
Ha igen, akkor hogyan lehet ezt könnyen érthetően és áttekinhetően jelezni majd az űrlapban?
Mindent érdemes a lehető legreálisabban tervezve megjeleníteni a pályázati űrlapban, ugyanakkor előfordulhat
természetesen, hogy a bevont résztvevők száma alacsonyabb lesz a tervezettnél egy-egy eseményen. Ezt mindenképpen
indokolni, jelezni kell a beszámoló során (természetesen jelenléti ívvel igazolva). A beszámoló elkészítését követően ennek
megfelelően valóban csökkenni fog a támogatás összege. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Környezettudatos projekt
Volt róla szó, hogy értékelésnél számít, hogy ha a projekt környezettudatos. Ez mit jelent konkrétan? Tudnátok
egy pár példát mondani?

A projekt relevanciáját növeli, amennyiben a prioritásokhoz illeszkedik. Ennek megfelelően az értékelési szempontok között
a "Relevance, rationale and impact" pontszámban is meg fog mutatkozni (max 30 pont). ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Ennek módja a projekt témájától, megvalósítóktól, célkitűzésektől függ. Illeszkedhet az eszközválasztás mentén
(újrahasznosított anyagok), utazási mód mentén (vonat, shared car...stb.), a hulladékkezelés(szelektíven) vagy éppen az
étkezés (pl. helyi, idény termékekből) kapcsán is... ― E+ IFJÚSÁG_TKA
Számos forrásanyag áll már rendelkezésre a környezettudatos/fenntartható megközelítésekről a projektmegvalósításban /
működésben. Érdemes inspirálódni belőlük is. Egy példa régebbről: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/tkit-13-sustainability-and-youth-work (lásd: Sustainability checklist) ― TKA5

Dokumentáció a green travelre
Hogyan kell majd a beszámolásnál bizonyítani, hogy az adott résztvevő valóban környezettudatosan utazott?
Ezeknek a résztvevőknek az utazási dokumentációját automatikusan be kell mutatni a beszámolóban?
Hogyan lehet a pályázati stádiumban eldönteni, hogy a résztvevők környezettudatosan utaznak? Vagy érdemes
mindig a Green Travelt bejelölni és utána ha mégsem akkor a pénzt visszautalni?
A beszámolással kapcsolatos szabályozások még nem jelentek meg, ezt a támogatási szerződés fogja majd rögzíteni.
Javasoljuk, hogy a pályázati stádiumban azt az utazási formát jelöljék meg, amivel eredetileg terveztek - ha bizonytalanok,
de esélyes a zöld utazás, akkor pedig inkább azt. A dokumentációkra vonatkozó előírások benne lesznek a támogatási
szerződésben, de arra biztosan lesz lehetőség, hogy beszámoló szinten megjelöljk majd, hogy milyen utazási formát
választottak végül. ― ANONYMOUS

KA1 csere időpontja
A KA1 projekt adatlapjában a Flow szerkesztésénél miért csak 2021 08.01-10 között engedi az ifjúsági csere
időpontját, mikor a projekt időszak 2021.08.01-2022.06.01 között van beállítva?

A csere adatainál a tevékenység időszakát is meg kell adni, ami a Flow-n kívül, de az Activity-n belül elhelyezkedő
adatmezőkben van. Ha ilyen jellegű problémába ütköztök, elsősorban javasoljuk a pályázati űrlaphoz kapcsolódó
útmutatókat és segédanyagokat megnézni ezen az oldalon:: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/web-forms-application-process_en. Továbbá a palyazatok_ifjusag@tpf.hu címen tudtok segítséget kérni
tőlünk a probléma pontos leírásával, az űrlap számának (FormID) megadásával és lehetőség szerint képernyőkép
mellékelésével. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Az akkreditációval rendelkező szervezetek lehívási időpontja központilag adott?? Vagy csak az a lényeg, hogy 1x
hívja le a szervezet az évben????
Igen, a keretlehívási határidőt a pályázati útmutató tartalmazza, az ahhoz tartozó űrlapok is csak az azt megelőző
időszakban lesznek elérhetők. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

– Együttműködési célú partnerségek az ifjúsági területen

Az akkreditációval kapcsolatos kérdésre: Igen, csak évi egyszer lehet a támogatást lehívni. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT
Fontos, hogy ifjúsági akkreditáció nem igényelhető a KA2-es kategóriában (a félreértés elkerülése érdekében, mivel a kérdés
a KA2-es előadáshoz kapcsolódóan jelent meg). ― TKA5

Partner countries
Valóban bevonhatóak az összes régióból partnerek a KA2-es projektekbe? Adott esetben akár, tengerentúli, EU-n
kívüli, pl. mexikói partner is bevonható?
Partnerségi együttműködések esetében igen, bevonhatók akár tengerentúli partnerek is, ha részvételük elengedhetetlen a
projektcélok megvalósításához és hozzáadott értéket jelent részvételük. Amennyiben részvételük nem megfelelően indokolt,
a pályázat nélkülük is támogatásra kerülhet - tehát ennek a partnernek a részvétele nélkül. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Ki lehet résztvevője a tanulási célú tevékenységeknek? Lehetnek a
partnerszervezetek célcsoportjába tartozó ﬁatalok is?
Igen, lehet, az útmutató 179. oldala szerint (Eligible learning, teaching and training activities) ők is a lehetséges résztvevők
között szerepelnek ― TKA_IFJUSAGI_CSOPORT

Kisléptekű partnerségnél egy országból társulhat két egyesület, ha különböző
régiót fed le (persze a más országbeli partnerek mellett)?
A kisléptékű partnerségek megvalósításához minimum két programország bevonása szükséges. Egy országból két szervezet
nem elég a formailag megfelelő pályázathoz. ― TKA5

Erasmus+_ifjusag_palyazati_kategoriak
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Itt is él majd az online projektek esetében a ﬁnanszírozási összeg
csökkenése? Vagyis ebben az esetben is él, hogy amennyiben online tartjuk
az eseményt, úgy az elszámolható összeg 35%-át kapjuk csak meg?
az akkreditációval rendelkező egyesületek csak 1 adott időpontban hívhatják le az arra az évre szóló támogatást?
― BUCS-TONK VERONIKA DÓRA

A jelenlegi program minden dokumentuma még nem áll rendelkezésünkre, így erre a kérdésre még nem tudunk pontosan
válaszolni, mivel az ilyen típusú elszámolási szabályok a szerződésekben szerepelnek. Azt tudjuk most mondani, hogy a
KA2-es pályázati kategóriában vannak kifejezetten online multiplikációs eseményekhez kapcsolódó szervezési támogatás
keretek, tehát ott lehet ezzel számolni. Ha vis maior okok miatt online kell a 2021-ben pályázott projekteket bármilyen
oknál fogva, akkor a megvalósítás módját az irodával kell majd egyeztetni a pályázathoz tartozó szerződés alapján.
― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Amennyiben egy aktivitást helyi szinten, a partnerek párhuzamosan
valósítanak meg, igényelhető-e támogatás erre az aktivitásra?
A nem nemzetközi (pl. helyi, országonként párhuzamos) események nanszírozása a partnerségi együttműködések esetében
a projektmenedzsment támogatásból fedezhetők. ― TKA5

Small-scale KA2 projects
Mi alapján döntik el, hogy ki pályázhat small-scale-re és ki a standard cooperation projektekre?
Lehet-e magyar nyelven beadni projektet? ― ANONYMOUS
Az űrlapot az unió összes hivatalos nyelvén ki lehet tölteni, így magyar nyelven is. ― TKAIFJUSAGI_CSOPORT

Mikortól lesz elérhető a felület? ― ANONYMOUS
A fő kérdésre válaszolva: ezt mindenképpen a partnerségnek kell eldöntenie. Ennek eldöntéséhez a nemzeti iroda is tud
konzultációs lehetőséget biztosítani. A small-scale partnership egy belépő szintű pályázattípus, elsősorban a kisebb
volumenű, adott szektorban nehezen elérhető és KA2-ben kevésbé tapasztalt partnerségek számára ajánlott, de hasznos
lehet egy tapasztalt partnerség számára is. ― TKAIFJUSAGI_CSOPORT
A pályázó partnerség dönti el, milyen projekttípust kíván megvalósítani. A nemzeti irodával természetesen bármikor lehet
előzetesen konzultálni bizonytalanság esetén. A kisléptékű partnerségek alkalmasabbak a KA2-es kategóriába "belépő"
partnerségeknek, de tapasztalat szervezetek számára is nyitott. ― TKA5
A webformok már nyitva vannak (ha a fenti kérdés a "felület"-ről erre vonatkozott). ― TKA5
A pályázati kitöltő programra gondoltam. Az mikortól lesz elérhető magyar nyelven? ― ANONYMOUS
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus ― TKA5
A pályázati űrlapok fordítása jelenleg zajlik, de mivel egy európai szintű rendszerről van szó, nem tudjuk garantálni, hogy
mikor fog élesedni a fordítás - reményeink szerint még áprilisban sor kerül erre. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Mi a hüvelykujj szabály a lump sumban a költségek tervezesenel? Az előző 7 éves ciklus költségei lehetnek
mervadok?
A költségvetést a tényleges várható költségekre alapozva szükséges/érdemes megtervezni a kisléptékű partnerségek
esetében. A pályázat benyújtása előtt a költségvetés is alapos átgondolást igényel a partnerekkel közösen (akár eddigi
tapasztalatok is felhasználhatók, de pl. árajánlatok is kérhetők, ha szükségesnek ítéli a partnerség) a projekt tervezésének
részeként. ― TKA5

Erasmus+_ifjusag_projekteletut

KA2 együttműködési partnerség - a programtervet a pályázati adatlapba
bevitt adatok alapján automatikusan generálja a felület?
Igen, lesz az űrlapban egy összesítés, de a magyar nemzeti irodánál mindig kérjük egy ún. Gantt-diagram mellékelését is a
pályázathoz. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

A pályázat életútja
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Erasmus+ szervezőknek hol találhatok képzéseket?
Aktuális képzéseink listája itt érhető el: http://www.eplusifjusag.hu/hu/courses/current - azonban honlapunk az idei
évben átalakítás alatt áll, a későbbiek során itt lehet majd tájékozódni a lehetőségekről: https://erasmusplusz.hu/kepzesekaz-ifjusagi-terulet-fejleszteseert. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT
A hazai rendezvényeinket, képzési eseményeinket pedig itt találjátok: https://erasmusplusz.hu/erasmus_rendezvenyek (pl.
az E+ Vitamin képzésünket, az információs rendezvényeinket itt láthatjátok majd). ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Egy adott pályázati űrlapban dolgozhat-e egyszerre két fő, két külön gépről?
(Korábban ez okozott problémát, mert rá tudtunk menteni egymás adataira)

Várható, hogy jobban támogatja majd az űrlap felülete a szervezet (esetleg partnerszervezetek) több
képviselőjének közös, párhuzamos munkáját?

Javaslat
Javaslom, hogy az itteni kérdésekből egy letisztázott Q&A-t rakjanak fel az eplusifjusag.hu-ra. Mindenki számára

Eltérő gépekről is tudjátok szerkeszteni ugyanazt űrlapot, ugyanakkor ezt nem ajánlott egyszerre csinálni. technikailag
nem fog megállítani a rendszer, de valóban veszhetnek el adatok, ha egyszerre szerkesztitek. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

hasznos, főleg az új program elején.
Ehhez kapcsolódóan a hasznos linkeket is érdemes lenne egy helyen összegyűjteni és könnyen elérhetővé tenni.

Általánosságban nem szoktuk javasolni azt sem, hogy két ablakban meg legyen ugyanaz az űrlap nyitva.

― ANONYMOUS

― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

A PPT-k elérhetőek lesznek valahol?

Amennyiben a jogi nyilatkozatban elírás történik, azt sem lehetséges
hiánypótolni? Ilyen esetben az adott pályázat nem kerül tartalmi bírálatra?
A jogi nyilatkozatot, és annak tartalmát a pályázatkezelő munkatársak ellenőrzik. Amennyiben eltérés tapasztalható annak
tartalma és a szervezeti adatok között, akkor hiánypótlási kérdést küldünk ki a helyzet tisztázása érdekében. Azonban ha
nincs aláírva, vagy nem a hivatalos képviselő írta azt alá, akkor elutasításra kerül a pályázat formai okokból.

― ANONYMOUS

A ppt-k kiküldésre kerülnek majd a résztvevőknek. Az új programhoz kapcsolódó információk az https://erasmusplusz.hu/
honlapon lesznek elérhetőek, azon belül az ifjúsági területhez kapcsolódóan külön microsite-on találhatóak információk:
https://erasmusplusz.hu/erasmus/sector/ifjusag A korábbi honlapunk (eplusifjusag.hu) nem fog megszűnni, annak
tartalma továbbra is elérhető lesz, viszont az információk itt már nem fognak frissülni, minden az új honlapon lesz elérhető
a jövőben. Az új honlap tartalma még feltöltés, szerkesztés alatt van, de természetesen itt is lesz GYIK, ahol a leglényegesebb
felmerülő kérdések megtalálhatóak lesznek, válaszokkal együtt. ― TKA_IFJUSAGI_CSOPORT

― TKA_IFJUSAGI_CSOPORT

Amennyiben az új programban támogatást kapott projekt a tervezettnél
hamarabb lezárásra kerül, és benyújtásra kerül a pályázati beszámoló, úgy
annak bírálata elkezdődik hamarabb, vagy csak majd a projekt végének
időpontját követően?
A beszámoló felület jelenleg csak a projekt vége után nyílik meg, így hamarabb nem lehet azt benyújtani. A rendszerben
várható változásokról még nincsenek részletes információink, de lehetséges, hogy korábban is megnyílik majd a szöveges
beszámolási rész. A résztvevők és események rögzítése a projektmegvalósítás egésze alatt lehetséges és szükséges, így ezen
funkciók már a támogatási szerződés aláírását követően elérhetők. ― TKA_IFJUSAGI_CSOPORT

Friss nyugdíjas

Az előző rendszerben központi, brüsszeli pályázás esetén meglévő, Európán
kívüli (pl. Dél-Amerika) önkéntesség lehetősége megmarad-e valamilyen
formában? ESC-ben erre nem láttunk lehetőséget még.
Az Európai Szolidaritási Testület program keretében lesz lehetőség központi beadású Humanitarian Aid projektek
pályázása és megvalósítása. ― E+ IFJÚSÁG_TKA
Erről az április 13-i információs napon fogunk rövid tájékoztatást adni. illetve amint lesznek kapcsolódó írásos anyagok
akkor azok meg fognak jelenni a honlapon. ― E+ IFJÚSÁG_TKA

Felnőttképzési törvény
Az ERASMUS projekteken belüli kompetencia-fejlesztések a Felnőttképzési törvény hatálya alá esnek? Hogyan
történik ezek összhangba hozása a hazai jogyszabályokkal? Vagy nem kell?

önkéntességi szerződést kötött az iskolával és aktívan részt vesz az az iskola életében. Lehet-e ő a
kapcsolattartó/koordinátor?

Ifjúsági területen nem iskolai projekteket támogatunk, de természetesen iskolák is pályázhatnak (iskolán kívüli,
nemformális tanulási lehetőséget kínáló projekttel). Azt, hogy ki lehet a kapcsolattartó / koordinátor, az iskola
kompetenciája eldönteni, velük érdemes egyeztetni. ― TKA5

Egyéb kérdések

Az ifjúsági projektekben megvalósuló kompetencia-fejlesztést projektenként egyénileg kell vizsgálni annak elndöntésére,
hogy az adot tevékenység felnőttképzésnek minősül-e. Az ITM által hivatalosan közzétett tavalyi útmutató alapján mi úgy
gondoljuk, hogy az ifjúsági projektek többsége azok jellege miatt nem minősül felnőttképzésnek, de ennek egyedi vizsgálata
a pályázó felelőssége, mivel a tevékenység részletes hátterét, annak pontos tartalmát, célirányosságát, valamint
szervezettségét csak ők ismerik. ― ANONYMOUS
Az ITM 2020-as tájékoztatója:
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/7/76/76f/76f2e4bacc5ec1af888c7216127a904b67f8e20a.pdf?
fbclid=IwAR0WNEDKOzoYYU-qULF4koYvhkmuUQqQtRntgojtyKkD7S5mLTKq1GQN0iM . Ennek a 15. oldalán található
táblázat segít az eligazodásban. ― ANONYMOUS

Határidők

A honlap nem fog megszűnni, de fokozatosan fog megújulni és új arculatot kapni. Ennek a folyamatnak az első lépései közt
indult az erasmusplusz.hu aloldal és várhatóan a többi, a Tempus Közalapítvány által kezelt program fogja követni, mielőtt
a teljes tka.hu átalakulása megtörténne. ― TKA IFJÚSÁGI CSOPORT

Ha májusban van a beadási, kb mikortól kezdődhetnek optimális esetben a projektek?

2021. augusztus 1. és 2021. december 31. közötti időszakban indulhatnak meg a májusban beadott pályázatok megvalósítása.
― E+ IFJÚSÁG_TKA

Migráns adó
Az új E+ pályázati útmutató gyakran emlegeti a migráció témáját és a prioritások között szerepel migráns
célcsoportoknak szóló különböző tevékenységek megvalósítása. A kérdés az, hogy amennyiben migrációval, vagy
migráns célcsoporttal foglalkozó projekt támogatást nyer, a hatályos törvények értelmében be kell-e zetni a

Projektmenedzsment

25%-os migráns adót?

A pályázatok
projektmenedzsmentjében kik vehetnek részt? Az egyesület elnöke része lehet például?
Természetesen a projekt menedzsmentben részt vehetnek a résztvevő szervezetek kollégái (akár az elnök), atalok,
önkéntesek...stb. ― E+ IFJÚSÁG_TKA
Köszönöm szépen! :) ― ANONYMOUS

A bevándorlási különadó tekintetében a hatályos jogszabályok az irányadók, amiről a NAV oldalán lehet tájékozódni:
https://nav.gov.hu/data/cms482411/Tajekoztato_a_bevandorlasi_kulonadorol_20180815.pdf . Annak megítélése, hogy az
adott tevékenység adókötelesnek minősül-e, a pályázó felelőssége, mivel az a tevékenység céljától, jellegétől és
célcsoportjától függ. Bevándorlásnak a jogszabály - meghatározott kivételek mellett - az emberek véglegesnek szánt,
lakóhelyük szerinti országból másik országba történő áttelepülését tekinti - álláspontunk szerint ilyen típusú
tevékenységeket az Erasmus+ program nem támogat. ― ANONYMOUS
Abban az esetben, ha mondjuk egy hosszútávú ESC önkéntes (vagy akár egy KA1 résztvevő) a projektje után letelepszik
Magyarországon, a Nemzeti Iroda szerint az említett szabályozás alá esik-e a projekt, tehát akár visszamenőleg adóköteles
lehet? ― ANONYMOUS

Mikora várható, hogy támogatási szerződéseket minősített elektromos
aláírással aláírt elfogadható lesz?
A távlati tervek között szerepel az elektronikus aláírások bevezetése/elfogadása, azonban - tekintettel arra is, hogy ez
egységesen nem lesz alkalmazható minden pályázó esetében - konkrét dátumot még nem tudunk mondani. ― ANONYMOUS

tka.hu honlap
A tka.hu honlap is meg fog szűnni fokozatosan?

※※※※※※

Ez a kérdés komplexebb annál, hogy általánosságban állást lehessen foglalni róla. Általánosságban az jelenthető ki, amit
fent írtunk, a konkrét esetek vizsgálatához ismerni kell a körülményeket, a hátteret, továbbá - ahogy az a fenti
tájékoztatóból is kiderül - számos kivétel is alkalmazandó. Ezek vizsgálata jogi kérdés, a nemzeti iroda pedig nem
jogértelmező hatóság. A kérdést javasoljuk, hogy az illetékes hatóságoknak tegyék fel. ― ANONYMOUS

