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Kötelező regisztráció:

TERVEZÉS
igények és a helyi szükségletek
felmerülése és felmérése
valós igényekre épülő projekt
megvalósítása a cél
partner keresése

EU Login - Európai Bizottság által üzemeltetett hitelesítő rendszerben
Participant Portal - Európai Bizottság nyilvántartási felületén
http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/info

Otlas
https://www.salto-youth.net/
tools/otlas-partner-finding/

projektterv kidolgozása a
partnerek és a résztvevők
bevonásával
a résztvevők tanulási

YouthPass

https://www.youthpass.eu

folyamatának kidolgozása
képzések

Aktuális
képzések
http://www.eplusifjusag.hu/
hu/courses/current
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Információs napok, Online
információs nap
Személyes konzultáció az NA
munkatársakkal (időpont
egyeztetés szükséges)
E+ VITAMIN, "A képzés"
Kiadványok

TÁJÉKOZÓDÁS

Honnan tudok az Erasmus+ program ifjúsági
fejezetéről és az Európai Szolidaritási Testületről
informálódni?
A magyar és angol nyelvű pályázati útmutatók
(Programme Guide)

Erasmus+ http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/guidelines
Európai Szolidaritási Testület http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/certificate

Webform és útmutató az online webform használatához
(angol és magyar nyelven)

Erasmus+ http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/downloads
Európai Szolidaritási Testület http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/application

Expert guide (angol nyelven) a kritériumok részletezése
Erasmus+ és Európai Szolidaritási Testület esetében is
http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/results

www.eplusifjusag.hu/
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KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

PÁLYÁZATBENYÚJTÁS
WEBFORMon Történik

Felelősségvállalási
nyilatkozat/Declaration of
Honour
Programterv
Közpénz nyilatkozat
Megbízólevél/Mandate
Befogadó nyilatkozat (csak
informális csoport esetében)

Letölthető sablonok és webform elérhetősége:
Erasmus+ www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/downloads
Európai Szolidaritási Testület www.eplusifjusag.hu/hu/esc/application
BERKSHIRE UNIVERSITY | COLLEGE OF ARCHITECTURE
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PÁLYÁZATI HATÁRIDŐK:
KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK
az ugyanazon év május 1-je és szeptember 30-a között
kezdődő projektekre február 5-ig (brüsszeli idő szerintProgramterv
Partnerségi
KA2
déli 12 óráig)
nyilatkozat/Mandate
pályázati kategóriában
ESC pályázatok esetén február 7-ig (brüsszeli idő
Felelősségvállalási
a projekt
szerint déli 12 óráig)
kezdési időpontjaof
nyilatkozat/Declaration

ELTÉR!

Honour
az ugyanazon év augusztus 1-je és december 31-e
Közpénz nyilatkozat
között kezdődő projektekre április 30-ig (brüsszeli időBefogadó nyilatkozat (csak
szerint déli 12 óráig)
informális csoport esetében)

a következő év január 1-je és május 31-e között kezdődő
projektekre október 1-ig (brüsszeli idő szerint déli 12
óráig)
Letölthető sablonok és webform elérhetősége:

http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/downloads
BERKSHIRE UNIVERSITY | COLLEGE OF ARCHITECTURE
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NEMZETI
IRODA

PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA

FORMAI ELLENŐRZÉS
- Határidőn túli beadás
- Hiányzó melléklet
- Tevékenység(ek) helyszíne, hossza
- Résztvevők száma és életkora

Egyszeri, 5 munkanapon belüli
hiánypótlás lehetséges
Pótlásra nincs lehetőség: programterv, DOH

TECHNIKAI ELLENŐRZÉS
- Exceptional cost/special needs support
- Távolsági sáv (distance band kalkulátorral)
Erasmus+ www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/info
Európai Szolidaritási Testület www.eplusifjusag.hu/hu
/esc/application

KÜLSŐ
SZAKÉRTŐK

TARTALMI ELLENŐRZÉS

- E+/ESC célok és projektcélok - tervezett
tevékenységek - tanulási eredmények
összekapcsolódása és tervezettsége
- Arányosság eleve
- Új pályázók
Gyakori hiba
Nemformális módszerek hiánya
Sablonos, túlzottan vázlatos programterv
A résztvevők igényei nem jelennek meg a
projektben
A partnerek szerepe nem világos
A disszemináció módja, elérendő célcsoportja nem
átgondolt
A célok, programterv, költségvetés nincsenek
összhangban
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értesítőlevelek
az értékeléssel

nem támogatott
pályázatok

PÁLYÁZATI
EREDMÉNYEK

támogatott
pályázatok
információs nap

www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/results

É S

A Z U T Á N

szerződéskötés
és
Mobility Tool+
támogatás
első részletének
kifizetése

konzultációs
lehetőség
és képzések
projekt lezárása

támogatás
végső részletének
kifizetése

szakmai
és pénzügyi
beszámolás

disszemináció

projekt megkezdése és az
aktivitás megvalósítása
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Tanulási folyamat
Youthpass
http://www.eplusifjusag.hu/public/files/
press/youthpass_for_all-youthpassforall.pdf

disszemináció

Projektmegvalósítás
3. Eredmények
értékelése, összegzése

1. Előkészítés

Virtuális platformok
/ APV

PASS
europa.eu/youth
/solidarity
/pass_en

2.
Fő tevékenységek

KA1

ESC
KA2

KA3

