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ERASMUS+ 

2021-2027

„Új lehetőség, 

új szemlélet”
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KA171 
I. Általános 
tudnivalók
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I. Általános tudnivalók

ERASMUS+ 

2021-2027

„Új lehetőség, 

új szemlélet”

Átolvasása kötelező!
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Jó hír: kevés a változás a 

2022-es évhez képest

• Programme Guide (20-21, 25-26, 31-36, 39-77. old.) 

• Erasmus+ ICM Handbook (1-43. old.)

FONTOS DOKUMENTUMOK 

A PÁLYÁZATHOZ:

Erasmus+ program

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-11/Erasmus%2BProgramme%20Guide2023_en.pdf
https://erasmusplusz.hu/icm-handbook_version51_september_2022.pdf


I. Általános tudnivalók

• EU-s program, amely az oktatást, a képzést, az ifjúságot és a sportot támogatja

• különböző programok, projektek és ösztöndíjakat megvalósulását teszi lehetővé

• már lezajlott egy előző támogatási szakasz 2014-2020 között

• 2021-2027 között új programszakasz valósul meg

• épít a korábbi szakaszra

• még nemzetközibb

ERASMUS+ 

2021-2027

„Új lehetőség, 

új szemlélet”

Erasmus+ program

KA103 KA107

KA131 KA171
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I. Általános tudnivalók

• A klasszikus, Európán belüli Erasmus kiterjesztése az egész világra

• 2015-ben volt az első KA107-es pályázati kör (2021-es pályázat nem volt)

• Miben tér el a KA131 és a KA171?

• korlátozott a támogatás forrása, emiatt erős verseny van a beadott projektek 

között, a legjobbak kerülnek támogatásra

• a finanszírozás az EU külpolitikai prioritásait tükrözi

• az EU-i felsőoktatási intézmény pályázza és kezeli a kimenő és a bejövő 

mobilitásokat is

ERASMUS+ 

2021-2027

„Új lehetőség, 

új szemlélet”

Mi a KA171? 
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I. Általános tudnivalók

• Milyen előnyei vannak az egyén és az intézmény számára? 

ERASMUS+ 

2021-2027

Mi a KA171? 

• Kulcsfontosságú készségek és kompetenciák elsajátítása

• Új oktatási módszerek kidolgozása

• Támogatja a résztvevő szakmai fejlődését

• Nemzetközi hálózatokat kovácsol

Egyén

• Erősíti a kapcsolatot a résztvevő intézmények között

• Nő a résztvevő intézmények kapacitása, vonzereje és nemzetközi 
megítélése

• A résztvevők helyi és globális szinten is növelni tudják a 
láthatóságukat

• Hozzájárul a felsőoktatás minőségének javításához

Intézmény
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I. Általános tudnivalók
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ÚJ ELNEVEZÉS

KA171 program elnevezése:

KA131: Belső politikák alapjai által támogatott mobilitási projektek

International Credit Mobility

(nemzetközi kreditmobilitás)

International mobility involving third countries not associated to the program

(a programhoz nem társult harmadik országok nemzetközi mobilitása)

PROJECTS SUPPORTED BY THE EXTERNAL POLICY FUNDS

KÜLPOLITIKAI ALAPOKBÓL TÁMOGATOTT MOBILITÁSI PROJEKTEK



I. Általános tudnivalók

Résztvevő országok
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I. Általános tudnivalók

Országok, akik nem vehetnek részt:

Regió13
Andorra, Monaco, San 
Marino, Vatican City State

Region14
Faroe Islands, Switzerland, 
United Kingdom

NEM TÁMOGATOTT 
RÉGIÓK
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I. Általános tudnivalók

• mobilitási projektekre csak akkreditált felsőoktatási intézmény pályázhat 

(ECHE charterrel és ERASMUS kóddal rendelkező)

• intézményenként egy pályázat nyújtható be

• szoros együttműködés a partnerekkel

• a projektek időtartama: 24 vagy 36 hónap

• régiónként eltérő szabályok vannak

• beutazó és kiutazó létszámokat is a pályázó FOI pályázhatja meg

Ami nem változott:

ERASMUS+ 

2021-2027
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KA171 
II. Támogatási 

keretek
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II. Támogatási keretek 2023

Heading1 Heading4

Heading2 Heading6

Nemzetközi mobilitások vegyes finanszírozása

Külső 
pénzügyi 
eszközök

Új régiók

Heading 6
• IPA III (Western Balkans)
• NDICI (a világ többi része) 

• eltérés a régiók összetételében
• a magas jövedelmű országok és a legkevésbé fejlett országok keverednek 13

NDICI = Neighbourhood, development and international 
cooperation instrument 

IPA = Instrument for pre-
accession assistance 

MÉG NINCS 2023-AS 
KÖLTSÉGVETÉSÜNK!



Költségvetés felosztása:

Asia
9%

Central Asia 
2%

Middle East 
1%

Pacific
1%

Latin 
America

3%
Caribbean

1%

USA & 
Canada

3%
SSA
26%

Russia
6%

EaP
12%

SME
D…

WB
19%

2021-2027

Asia
13%

Central Asia 
4% Middle East 

1%

Industrialised 
Asia
4%

Latin 
America

4%
Industrialise
d Americas 

4%

ACP
8%

Russia
8%

EaP
15%

SMED
21%

WB
18%

2014-2020

HU NA: 4,8 M EUR
Nincsenek 
window-k!

II. Támogatási keretek 2023
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MÉG NINCS 2023-AS 
KÖLTSÉGVETÉSÜNK!



Régió Régió elnevezése HU NA keret

Régió 1 Western Balkans ? €

Régió 2 Neighborhood East ? €

Régió 3 South Mediterranean ? €

Régió 4 Russia ? €

Régió 5 Asia ? €

Régió 6 Central Asia ? €

Régió 7 Middle East ? €

Régió 8 Pacific ? €

Régió 9 Sub-Saharan Africa ? €

Régió 10 Latin America ? €

Régió 11 Caribbean ? €

Régió 12 US & Canada ? €

IPA III

N
D

IC
I

II. Támogatási keretek – 2023
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MÉG NINCS 2023-AS 
KÖLTSÉGVETÉSÜNK!

Várhatóan 
ide érdemes 

pályázni 
leginkább



II. Támogatási keretek – 2022-es igények
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Pályázott 
intézmény 

(db)

Pályázott 
létszám 

(fő)

Pályázott 
támogatás 

(EUR)

HU keret régi 
(EUR)

HU keret új 
(EUR)

Túl-
pályázás!

Régió1: Nyugat-balkáni országok 13 328 984 060 883 062 891 168

Régió2: Keleti szomszédság 16 434 1 218 469 565 708 1 113 259

Régió3: A dél-mediterrán térség 
országai 

10 303 950 854 786 294 739 270

Régió4: Orosz Föderáció 13 288 903 519 330 040 276 593 !!!

Régió5: Ázsia 18 435 1 791 696 443 481 421 687 !!!!

Régió6: Közép-Ázsia 9 142 504 952 117 938 110 885 !!!!

Régió7: Közel-Kelet 0 0 0 38 754 0

Régió8: Csendes-óceán térsége 3 11 41 040 46 295 40 097

Régió9: Szubszaharai Afrika 9 255 939 616 1 267 906 962 579

Régió10: Latin-Amerika 12 169 684 130 146 313 140 654 !!!!

Régió11: Karib-tengeri térség 3 25 94 510 30 269 25 368 !!!
Régió12: Egyesült Államok és 

Kanada 
6 97 354 232 146 218 141 432 !!

Összesen: 24 2 487 8 467 078 4 802 278 4 862 992

2022-ES 
TÚLPÁLYÁZOTT RÉGIÓK



III. Régiós 
tudnivalók

2023
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III. Régiós tudnivalók - 2023

Régió 1
Albania, Bosnia and 
Herzegovina, Kosovo, 
Montenegro

Költségvetés: ? EUR

Költségvetés 2022-ben: 891 168 €

Western Balkans +/- ? EUR

EU prioritások
• a hangsúlyt a hallgatói mobilitásokra kell 

helyezni
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Régió 2

Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, 
Moldova, Territory of 
Ukraine as recognised
by international law

Költségvetés: ? EUR

Költségvetés 2022-ben: 1 113 259 €
Neighbourhood East

EU prioritások
• a költségvetés min. 40%-a a kevesebb 

lehetőséggel rendelkező hallgatókkal kell, hogy 
legyen

19

III. Régiós tudnivalók - 2023

+/- ? EUR

Folytatódik az ukrán háború elől 
menekülők integrációja



Régió 3

Algeria, Egypt, Israel, 
Jordan, Lebanon, Libya, 
Morocco, Palestine, 
Syria, Tunisia

Költségvetés: ? EUR

Költségvetés 2022-ben: 739 270 €
South-Mediterranean

+/- ? EUR

EU prioritások
• a költségvetés max. 15%-a lehet egy adott országgal
• a költségvetés min. 65%-a hallgatókkal kell, hogy legyen, 

akiknek a fele kevesebb lehetőséggel rendelkező legyen
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III. Régiós tudnivalók - 2023



Régió 4
Territory of Russia as 
recognised by 
international law

Költségvetés: ?  EUR

Költségvetés 2022-ben: 276 593 €

Russian Federation

21

III. Régiós tudnivalók - 2023

+/- ? EUR



Régió 5

Bangladesh, Bhutan, Cambodia, 
China, DPR Korea, India, 
Indonesia, Laos, Malaysia, 
Maldives, Mongolia, Myanmar, 
Nepal, Pakistan, Philippines, Sri 
Lanka, Thailand and Vietnam
High income countries: Brunei, 
Hong Kong, Japan, Korea, 
Macao, Singapore and Taiwan

Költség-
vetés: 

? EUR

Költségvetés 2022-ben: 
421 687 €

+/- ? EUR

Asia

ASIA (Regió5) =
régi DCI Asia + PI Asia

egy része

EU prioritások
• a költségvetés min.25%-a a legkevésbé fejlett országokkal
• a költségvetés max. 25%-a lehet a legfejlettebb országokkal
• a költségvetés max. 15%-a lehet Kínával
• a költségvetés max. 10%-a lehet Indiával 22

III. Régiós tudnivalók - 2023



Régió 6

Afghanistan, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan,
Turkmenistan, 
Uzbekistan

Költségvetés: ? EUR

Költségvetés 2022-ben: 110 885 €

+/- ? EUR

CENTRAL ASIA (Regió6) 
= régi DCI Central Asia

+ Afghanistan

Central Asia
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III. Régiós tudnivalók - 2023



Régió 7

Iran, Iraq, Yemen
High income countries: 
Bahrain, Kuwait, 
Oman, Qatar, Saudi
Arabia, United Arab 
Emirates

Költségvetés: ? EUR

Költségvetés 2022-ben: 0 €

MIDDLE EAST (Regió7) 
= régi DCI Middle East
+ öböl menti országok

Middle East
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III. Régiós tudnivalók - 2023

+/- ? EUR



Régió 8

Cook Islands, Fiji, Kiribati, 
Marshall Islands, Micronesia, 
Nauru, Niue, Palau, Papua
New
Guinea, Samoa, Solomon
Islands, Timor-Leste, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu
High income countries: 
Australia, New Zealand

Költség-
vetés: 

? EUR

Költségvetés 2022-ben: 40 097 EUR

PACIFIC (Regió8) =
régi ACP + PI Asia

egy része

Pacific

EU prioritások
• a költségvetés max. 86,5%-a lehet Ausztráliával 

és Új-Zélanddal
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III. Régiós tudnivalók - 2023



Régió 9

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroon, Cabo Verde, Central African Republic, 
Chad, Comoros, Congo, Congo - Democratic
Republic of the, Côte d’Ivoire, Djibouti, Equatorial
Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, 
Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, 
Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, 
Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, 
Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South 
Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, 
Uganda, Zambia, Zimbabwe

Költség-
vetés: 

? EUR

Költségvetés 2022-ben: 962 579 EUR

SSA (Regió9) =
régi DCI Africa + ACP 

egy része

Sub-Sahara Africa

+/- ? EUR

EU prioritások
• a költségvetés min.35%-a a

legkevésbé fejlett országokkal, 
különös tekintettel a migrációs 
prioritást élvező országokra

• a költségvetés max. 8%-a lehet egy 
adott országgal
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III. Régiós tudnivalók - 2023



Régió 10

Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala,
Honduras, Mexico, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Peru, 
Uruguay and Venezuela

Költség-
vetés: 

? EUR

Költségvetés 2022-ben: 140 654 EUR

LATIN AMERICA
(Regió8) =

régi DCI Latin-America
+ Chile és UrugayLatin America

+/- ? EUR
EU prioritások
• a költségvetés max. 30%-a lehet 

Brazíliával és Mexikóval
27

III. Régiós tudnivalók - 2023



Régió 
11

Antigua & Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belize, 
Cuba, Dominica, Dominican
Republic, Grenada, Guyana, 
Haiti, Jamaica, St Kitts and 
Nevis, St Lucia, St Vincent & 
Grenadines, Suriname and 
Trinidad & Tobago

Költség-
vetés: 

? EUR

CARIBBEAN (Regió11) 
= régi ACP egy része

Költségvetés 2022-ben: 25 368 EUR

Caribbean
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III. Régiós tudnivalók - 2023



Régió 12
United States of 
America, Canada

Költségvetés: ? EUR

Költségvetés 2022-ben: 141 432 EUR

+/- ? EURUS and Canada

US AND CANADA
(Regió12) = régi PI 
America Chile és 
Uruguay nélkül
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III. Régiós tudnivalók - 2023



EU prioritások:

• Fontos, hogy a források felhasználása földrajzilag kiegyensúlyozott legyen
• Az EU ennek érdekében határozta meg a különböző indikatív célokat a teljes 

2021-2027-es időszakra, amihez hozzátartozik a legkevésbé fejlett országokkal 
való együttműködés is

• Ezeknek az EU prioritásoknak nem kell megfelelni intézményi szinten, de a 
Nemzeti Irodának figyelembe kell vennie a források elosztásánál

• Az eredményt az EU-ban együtt nézik majd a teljes időszakra vonatkozóan
EU PRIORITÁSOK

Mivel a források különböző fejlesztési támogatási hozzájárulásokból tevődnek 
össze, ezért a kiutazó mobilitásokra külön szabály tartozik, amit minden 

intézménynek be kell tartani.
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III. Régiós tudnivalók - 2023



OECD ODA lista:

KIUTAZÓ MOBILITÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLY:

• a 2-11. régiók esetén a hivatalos fejlesztési támogatásra jogosult országokba csak 

PhD hallgatói vagy oktatói / személyzeti kiutazó mobilitás lehet

Ezekbe az országokba a BsC/McS
mobilitások csak KA131-es keretből 
valósulhatnak meg

OECD ODA LISTA

• a hivatalos fejlesztési támogatásra (ODA: Official
Development Assistance) jogosult országok felsorolását 
tartalmazza 

• ebben a listában találhatók az egyes régiókra vonatkozó 
legkevésbé fejlett országok is
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III. Régiós tudnivalók - 2023

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf


Region

Region 1 - Western Balkans Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro 

Region 2 - Neighborhood

East
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine 

Region 3 – South 

Mediterranean
Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia

Region 4 - Russia Russia 

Region 5 - Asia

Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, 

Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam

High income countries: Brunei, Hong Kong, Japan, Korea, Macao, Singapore and Taiwan

Region 6 - Central Asia Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Region 7 - Middle East 
Iran, Iraq, Yemen

High income countries: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates

Region 8 - Pacific

Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Timor-Leste, Tonga, 

Tuvalu, Vanuatu

High income countries: Australia, New Zealand

Region 9 – Sub-Saharan

Africa

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo -

Democratic Republic of the, Côte d’Ivoire, Djibouti,  Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-

Bissau,  Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome 

and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Region 10 - Latin America
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Peru, Uruguay and Venezuela

Region 11 - Caribbean
Antigua & Barbuda , Bahamas , Barbados , Belize, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St Kitts and Nevis, 

St Lucia, St Vincent & Grenadines, Suriname and Trinidad & Tobago 

Region 12 - US & Canada United States of America, Canada

OECD ODA lista: csak PhD SM és ST OUT mobilitások

OECD ODA LISTA

32

III. Régiós tudnivalók - 2023

Minden évben 
ellenőrizni kell, mert 

évente változhat!

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf


Nemzeti prioritások:

• Azokban a régiókban, ahol kevés forrás áll rendelkezésre, az EU prioritások 
mellett a Nemzeti Iroda is meghatározhat nemzeti prioritásokat

• Pl. a tanulmányi szint korlátozása (pl. csak egy vagy két tanulmányi 
szinten lehessen részt venni a programban)

• Pl. a mobilitás időtartamát lehet korlátozni (pl. hallgatóknál csak max. 6 
hónap mobilitás, vagy oktatók/személyzet esetén max.10 nap)

NEMZETI
PRIORITÁSOK

A magyar Nemzeti Iroda 2023-ra eddig
NEM HATÁROZOTT MEG nemzeti prioritásokat 

(de még nem kaptunk meg a 2023-as költségvetés tervet). 
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KÉRDÉS?
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Újdonságok a mobilitásoknál (a KA107-hez képest):

• megjelennek a blended mobilitások 

• 5-30 napos fizikai mobilitás + virtuális mobilitás (3 ECTS elérése 

szükséges)

• lehetővé válik a diploma utáni szakmai gyakorlat 

• rugalmasabb mobilitási formák a PhD hallgatóknak

• rövid távú mobilitás (5-30 nap)

• hosszú távú tanulmányi mobilitás vagy szakmai gyakorlat (2-12 hónap)

• rövidebb lett hallgatói mobilitás minimális időtartama (2-12 hónap)

INKLÚZIÓ
nagyobb szerepet kap

IV. MOBILITÁSOK tudnivalói - 2023
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Mobilitás típusok és időtartamok

Személyzeti oktatási célú (STA)
5-60 nap utazás nélkül

utazási nap: max. 2 nap/fő
min. 8 óra oktatás / 7 nap  

Személyzeti képzési célú (STT)
5-60 nap utazás nélkül

utazási nap: max. 2 nap/fő

Hallgatói tanulmányi célú (SMS)
2-12 hónap

Hallgatói szakmai gyakorlat (SMT)
2-12 hónap*

*tanulmányokkal kombinálva 2-12 hónap
VAN diploma utáni szakmai gyakorlat!

Blended mobilitások
5-30 nap fizikai mobilitás + virtuális rész

3 ECTS elérése

• A vállalkozásoktól meghívott 
munkatársak esetében, nincs 

minimális oktatási óra
• STA és STT kombinálásánál heti 4 

óra a kötelező oktatási óraszám

PhD mobilitások
Rövid távú mobilitás: 5-30 nap

Hosszú távú mobilitás: 2-12 hónap 
részképzés vagy szakmai gyakorlat

ÚJ MOBILITÁSOK
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Szervezési támogatás (OS)

500 EUR/fő minden mobilitásra

Távolság Összeg

0–99 km között: 23 EUR/fő

100–499 km között: 180 EUR/fő

500–1999 km között: 275 EUR/fő

2000–2999 km között: 360 EUR/fő

3000–3999 km között: 530 EUR/fő

4000–7999 km között: 820 EUR/fő

8000 km <= 1500 EUR/fő

Mobilitás típusa Összeg

SMS/SMT IN: 800 EUR/hó

SMS/SMT OUT: 700 EUR/hó

STA/STT IN: 140 EUR/nap*

STA/STT OUT: 180 EUR/nap*

Megélhetési támogatás 

* csak az 1-14. napra, 15. naptól ennek a 70%-a

90%-os szabály: a szervezési támogatás összegét újra kell kalkulálni,  ha a megvalósult 
mobilitási létszám nem éri el a szerződött mobilitási létszám 90%-át

Utazási támogatás 

MAGASABB 
SZERVEZÉSI KÖLTSÉG

37
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+ Kiegészítő támogatás a KEVESEBB 
LEHETŐSÉGGEL RENDELKEZŐ 
hallgatóknak: 250 EUR/hó



Új támogatások:

Mobilitás típusa Összeg
1-14. napra

Összeg
15-30. napra

Rövid távú PhD mobilitás: 79 EUR/nap 56 EUR/nap

Blended mobilitás fizikai részére: 79 EUR/nap 56 EUR/nap

Megélhetési támogatás rövid távú mobilitás esetén 

+ Kiegészítő támogatás a rövid távú mobilitásban résztvevő 
KEVESEBB LEHETŐSÉGGEL RENDELKEZŐ hallgatóknak: 

1-14 napos mobilitás esetén: + 100 EUR/fő
15-30 napos mobilitás esetén: + 150 EUR/fő

RÖVID TÁVÚ 
MOBILITÁSOK
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IV. MOBILITÁSOK tudnivalói - 2023

Az egyéni támogatás keretében fedezhető egy utazási nap a tevékenységet megelőzően, és 
egy utazási nap a tevékenységet követően.



Új támogatások:

Utazási támogatás 
(SMS, SMT, STA, STT esetén)

Távolság Összeg Zöld utazás

0–99 km között: 23 EUR/fő

100–499 km között: 180 EUR/fő 210 EUR/fő

500–1999 km között: 275 EUR/fő 320 EUR/fő

2000–2999 km között: 360 EUR/fő 410 EUR/fő

3000–3999 km között: 530 EUR/fő 610 EUR/fő

4000–7999 km között: 820 EUR/fő

8000 km <= 1500 EUR/fő

ZÖLD UTAZÁS
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Zöld utazás 

ZÖLD UTAZÁS
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Tudnivalók, igazoló dokumentumok

▪ A résztvevőket tájékoztatni kell arról, hogy az utazás igazolásait 
(utazási jegyek) kötelesek megőrizni és kérésre átadni a 
Kedvezményezettnek.

▪ Zöld utazásnak tekinthető a vonat, a busz, a telekocsi, a 
kerékpár, vagy egyéb fenntartható eszköz(hajó és repülőgép 
NEM).

▪ A zöld utazási támogatás csak akkor adható, ha az utazás 
legnagyobb részefenntartható eszközzel történik.

▪ Abban az esetben NEMjára zöld utazási támogatás, ha csak egy 
irányba valósul meg a zöld utazás.

▪ Az utazási formát az utazási dokumentumokkal tudják igazolni a 
kiutazók,vagy ennek hiányában (pl.: autóval utazás esetén) a 
büntetőjogi nyilatkozattal.

Javítva KA131 
alapján!



Zöld utazás 

ZÖLD UTAZÁS
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IV. MOBILITÁSOK tudnivalói - 2023

Az intézmény feladatai:
Kiegészítve 

KA131 alapján

• A zöld utazással kapcsolatos átlátható, egységesen 
alkalmazott belső ügymenet kialakítása és közzététele 
(ezen belül az utazási napok megítélésének gyakorlata, 
ennek transzparenciája).

• A résztvevők tájékoztatása arról, hogy az utazási 
igazolásaikat (utazási jegyek) kötelesek megőrizni és 
kérésre átadni a küldő intézménynek.



Mi változott a pályázatban a 
KA107-hez képest?

V. PÁLYÁZATOK tudnivalói - 2023

• partnerország helyett régióra kell pályázni

• mobilitás típusok: ST és SM, nincs külön SMS, SMT, STA, STT  

• meg kell adni a kevesebb lehetőséggel rendelkezők számát (a zöld utazások

számát most nem kéri)

• minőségi kérdések:

1. projekttervezési és együttműködési megállapodások 

2. a stratégia relevanciája

3. hatás és disszemináció

Régión belül később lehetséges 
az átcsoportosítás, de új 
országot később már nem lehet 
bevonni (csak új partnert)!
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1. Projekttervezési és együttműködési megállapodások (40 pont)

• a teljes projektre kell kidolgozni 

• a korábbi 2-es és 3-as kérdésnek felel meg

• Mit kell itt kifejteni?

• a partnerek közötti felelősségek, szerepek és feladatok megosztását

• a résztvevők kiválasztásának menetét, 

• a résztvevőknek nyújtott támogatásokat, 

• a mobilitási időszak elismerésére vonatkozó információkat
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Minőségi kérdések

2. A stratégia relevanciája (40 pont)

• a régióra kell kidolgozni 

• a korábbi 1-es kérdésnek felel meg

• Mit kell itt kifejteni?

• a tervezett projekt mennyire releváns a felsőoktatási intézmények 

nemzetköziesítési stratégiája szempontjából

• milyen korábban szerzett tapasztalatokkal rendelkeznek a partnerek
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Minőségi kérdések

3. Hatás és disszemináció (20 pont)

• a régióra kell kidolgozni 

• a korábbi 4-es kérdésnek felel meg

• Mit kell itt kifejteni?

• a projektnek milyen potenciális hatásai lesznek a résztvevőkre, a 

kedvezményezettekre, a partnerintézményekre helyi, regionális és nemzeti 

szinten

• a mobilitási projekt eredményének megosztása milyen, kari, intézményi és 

azon túli eredményekkel jár majd
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Pályázatok támogatása

• régiónként kap pontszámot a pályázat

• 100 pont érhető el összesen 

• 40 pont az 1. kérdésből, amelyet minden régióhoz hozzá kell adni

• 40+20 pont pedig a 2. és 3. kérdésből, amit a régiókra kell kidolgozni

• akkor támogatható egy régió, ha 

• elér legalább 60 pontot (mint korábban a partnerországok esetén)

• minden minőségi kérdésnél (1-2-3. kérdés) eléri legalább a szerezhető pontszám 

50%-át
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KÉRDÉS?

47



KA171 
VI. Pályázati űrlap
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VI. Pályázati űrlap

Applicant guide: Applicant Guides - Submission phase - Erasmus+ & 
European Solidarity Corps guides - EC Public Wiki (europa.eu)

• Online kapcsolat szükséges a Web e-form kitöltéséhez (javasoljuk a 
következők valamelyikének használatát a kitöltéskor: Internet Explorer 11.0; 
Firefox 45.7; Chrome 56.0)

• Nyomtató és szkenner szükséges a Jogi nyilatkozat kinyomtatásához, majd 
annak aláírt példányának visszatöltéséhez (pdf reader alkalmazás).

• Egyszerre csak egy ablakban legyen megnyitva a pályázati űrlap a kitöltés
alatt a biztonságos mentés érdekében.

• Automatikusan menti 2 másodpercenként a rendszer a bevitt adatokat, de 
benyújtás előtt érdemes a pályázatot pdf. formátumban lementeni.

49

Pályázati határidő: 
2023. február 23. 12.00 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Pályázati űrlap kitöltési útmutató, technikai segédlet

Pályázati űrlap:

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Applicant+Guides+-+Submission+phase
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


VI. Pályázati űrlap

50



VI. Pályázati űrlap
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Felsőoktatás
KA171



VI. Pályázati űrlap
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Időtartam, pályázat nyelve, NA

Itt lehet lépkedni 
az egyes lapfülek 

közütt.

Itt lehet teljes 
képernyőre 

állítani a képet.



VI. Pályázati űrlap
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Intézményre vonatkozó adatok

Fontos!
- az intézményi OID számot kell beírni 
>> ha nem tudja a pályázó, meg kell 

nézni az ORS portálon

Edit 
Applicant

Organization



VI. Pályázati űrlap
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Jogi képviselő: az a személy, aki 
képviseli az intézményt

Elsődleges kapcsolattartó:
Akivel a NA tartja a kapcsolatot a 

KA171 projekttel kapcsolatban

Kapcsolattartó:
Egyéb kapcsolattartót is meg 

lehet adni

Fontos!
- egy kapcsolattartónak több szerepe is lehet
- Pl. a jogi képviselő is lehet elsődleges kapcsolattartó
- de! legalább két különböző kapcsolattartót meg kell 

nevezni a biztos elérés érdekében
- az elsődleges kapcsolattartó elérhetősége 

automatikusan továbbításra kerül a Nemzeti Iroda felé



VI. Pályázati űrlap

55

Itt lehet hozzáadni a 
kontakt személyeket



VI. Pályázati űrlap
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Szükség esetén tovább 
bővíthető a lista



VI. Pályázati űrlap
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REGIONAL PARTNERSHIPS -
Regionális partnerségek

- Ki kell választani, hogy milyen 
régiókkal pályázik az intézmény

A régiókat szám-
sorrendben vigyük fel! 

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12)



VI. Pályázati űrlap

Fontos!
- csak olyan partnert lehet felvinni, 

aki rendelkezik OID számmal
58

A zöld nyíl segítségével lehet 
feltölteni a hiányzó adatokat 
(ország neve, partner neve)



VI. Pályázati űrlap

Fontos!
- csak olyan partnert lehet felvinni, 

aki rendelkezik OID számmal
59

Fontos!
- Ha nem tudjuk a partner OID 
számát, akkor a keresőből tudjuk 
kikeresni

Fontos!
- Ha itt nem jó OID szám szerepel, akkor más 

intézményt húz be a rendszer a pályázatba, 
és később ez a hibás intézmény kerül majd 
be a szerződés II. Mellékletébe is! Ezért 
fontos a dupla ellenőrzés!



VI. Pályázati űrlap
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Fontos!
- Ha sikerült a partnerintézmény 
kitöltése, a zöld nyíllal lehet 
tovább lépni a kitöltésben



VI. Pályázati űrlap
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PROJECT DESCRIPTION –
MINŐSÉGI KÉRDÉSEK



VI. Pályázati űrlap
Minőségi kérdések

1. Projekttervezési és 
együttműködési megállapodások 

62

Fontos!
12.000 karakter 

A teljes projektre kell kitölteni

Mit kell kifejteni?
• Hogyan oszlanak meg a felelősségi körök, a szerepek és a 

feladatok a pályázó és a partnerintézmények között, és ezt 
hogyan határozzák meg az intézményközi megállapodásokban?

• Hogyan történik a résztvevők kiválasztása?
• Milyen támogatásokat nyújtanak a mobilitásban résztvevőknek a 

mobilitás előtt, alatt és után?
• Milyen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a pályázó 

intézmény, illetve a partnerintézmények is elismerjék az összes 
résztvevőt (a hallgatókat és a munkatársakat is)?

• Hogyan (milyen eljárásokkal) tájékoztatja a résztvevőket a 
mobilitás után?

• Milyen konkrét intézkedésekkel biztosítja a kevesebb 
lehetőséggel élők részvételét a mobilitásokban?



VI. Pályázati űrlap
Minőségi kérdések

2. A stratégia relevanciája 

63

Fontos!
10.000 karakter 

minden régióra külön-külön 
kell kitölteni

Mit kell kifejteni?
• bemutatni a régióval tervezett projektet
• elmagyarázni, hogy hogyan kapcsolódik a projekt az összes 

részvevő intézmény nemzetköziesítési stratégiájához
• az 1. kérdésre adott válaszokat itt ki lehet egészíteni az adott 

régióval kapcsolatos mobilitás típusokra, a tanulmányi 
területekre, vagy egyéb együttműködési elemekre is

• korábbi tapasztalatok megosztása hasonló projektek esetén
• elmagyarázni, hogyan járul hozzá a projekt a régió új oktatási / 

vagy kutatási együttműködéseihez



VI. Pályázati űrlap

Minőségi kérdések
3. Hatás és disszemináció 

64

Mit kell kifejteni?
• Ismertetni kell a mobilitási projekt kívánt hatásait a résztvevőkre, a 

kedvezményezettekre, a nemzetközi partnerekre, valamint helyi, regionális 
és nemzetközi szinten

• Ismertetni kell azokat az intézkedéseket, amelyeket az intézmény kari és 
intézményi szinten tesz meg az eredmények terjesztése érdekében

• Különösen fontos, hogy a programhoz nem társult 3. országok 
szempontjait is vegye figyelembe

Fontos!
10.000 karakter 

minden régióra külön-külön 
kell kitölteni



VI. Pályázati űrlap
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Tevékenységek – flow-k régiónként, 
azon belül országonként

Mit kell megadni?
• a régión belül melyik országra vonatkozik
• mobilitás típusa (Learner vagy staff)
• mobilitás iránya (IN vagy OUT)
• hallgatóknál: kevesebb lehetőséggel rendelkezők száma
• hallgatóknál: zöld utazással utazók száma

Fontos!
Országonként legalább egy 

tevékenységet meg kell adni!



VI. Pályázati űrlap
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Tevékenységek – flow-k régiónként, 
azon belül országonként

Mit kell megadni?
• a régión belül melyik országra vonatkozik
• mobilitás típusa (Learner vagy staff)

Fontos!
A zöld nyílra kattinva
folytatható a kitöltés



VI. Pályázati űrlap
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Mit kell megadni?
• mobilitás iránya (IN vagy OUT)
• a résztvevők száma (összesen!)
• hallgatóknál a kevesebb 

lehetőséggel rendelkezők száma
• távolsági sáv
• időtartam (összesen)

Tevékenységek – flow-k régiónként, 
azon belül országonként



VI. Pályázati űrlap
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Fontos!
• Ha bevisszük a kötelező mezőket, a 

költségvetést az űrlap automatikusan 
számolja ki

Fontos!
• Mindig összlétszámot és 

összhónapszámot adjunk meg! 
• Pl. 5 diák fejenként 5 hónapra, az 25 

hónap összesen

Tevékenységek – flow-k régiónként, 
azon belül országonként

Fontos!
• Ha egy országon belül több 

utazási sáv is érintett, 
külön flow-ként vigyük fel a 
mobilitásokat



VI. Pályázati űrlap
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Fontos!
• Ha rövid távú mobilitásokra szeretne 

pályázni az intézmény, akkor annak a 
költség vonzatát át kell számítani 
hosszú távú mobilitásra, mert az 
űrlapra csak azt lehet beírni

Tevékenységek – rövid távú 
hallgatói mobilitások 

megadása a pályázatban

(Handbook 19. oldal)



VI. Pályázati űrlap
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Megj: teszt felületről másolva Költségvetés összegzése
a bevitt tevékenységek alapján



VI. Pályázati űrlap
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ANNEXES - CSATOLMÁNYOK
Itt kell letölteni, aláíratni és csatolni 

a jogi képviselő által aláírt 
Nyilatkozatot

Fontos!
• Itt lehet letölteni a 

Nyilatkozatot

Fontos!
• Itt lehet feltölteni 

a Nyilatkozatot



VI. Pályázati űrlap
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Mit kell ellenőrizni?
• megfelel a Programme Guide-ban szereplő pályázati kritériumoknak
• minden szükséges mező ki van töltve
• a megfelelő Nemzeti Iroda van kiválasztva (HU NA)

CHECKLIST - Ellenőrző lista
ki kell pipálni, utána lesz beadható a 

pályázat



VI. Pályázati űrlap
Megosztás

A pályázatot meg lehet osztani több 
kollégával is, de arra kell figyelni, hogy 

egyszerre csak egy valaki szerkessze
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Fontos!
Ki lehet választani, hogy 
• olvasásra
• olvasásra / írásra
• olvasásra / írásra / benyújtásra 

osszuk meg az űrlapot



VI. Pályázati űrlap
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Megj: teszt felületről másolva

Benyújtási előzmények
A pályázatot többször is be lehet 

nyújtani, enek mutatja az előzményeit.

Melyik lesz az érvényes pályázat?
• A megadott határidőn belül utoljára benyújtott pályázat lesz a végső 

pályázat, amit a Nemzeti Iroda el fog bírálni

Benyújtás

Benyújtás előtt 
éremes lementeni 
egy PDF-et a 
pályázatról



VI. Pályázati űrlap

75

Összegzés
Itt látszik, hogy ki mikor szerkesztette, 

be van-e már adva  pályázat

Mentés
- a pályázatot automatikusan menti a rendszer
- az utolsó mentés jobb oldalon a kis nyíl lenyitásával lehet megnézni
- itt azt is mutatja, hogy a pályázat hány %-a van kész



KÉRDÉS?
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KA171 
VII. Pályázatok 

bírálata
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VII. Pályázatok bírálata

Formai bírálat 
(NA)

Technikai 
bírálat 
(NA)

Tartalmi bírálat
(független 
szakértők)

Rangsor 
felállítása (NA)

Támogatási döntés 
(NA - Kuratórium)
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VII. Pályázatok bírálata

Szempontok:
• határidő betartása
• megfelelő NA a benyújtásnál
• megfelelő kitöltési nyelv (EU)
• van legalább egy régió
• van legalább egy mobilitási 

tevékenység
• Intézményvezető (aláírt!) 

nyilatkozata csatolva 

Mit néz?
• távolsági kategóriák ellenőrzése
• min. és max. időtartamok 

ellenőrzése
• partnerintézmény jogosultsága 

(nincs-e tiltólistán) 

Formai bírálat 
(NA)

Technikai bírálat 
(NA)
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VII. Pályázatok bírálata
Alapelvek:

• bírálat: intézményenként

• pályázatonként 2 független szakértő

• régiók bírálata: egymástól függetlenül

• az egyéni bírálatok után konszolidáció

• végső pontszám: a két bíráló közös javaslata

• korábbi pályázatot, vagy záró beszámolót nem lehet figyelembe venni

• a pályázatok értékelése: pártatlan és következetes

Szakértői értékelés

• lehet csökkentési javaslat (mobilitás száma, időtartama)

• a szakértői összegzést a pályázó intézmény vezetője kapja meg

• az alkérdések értékelését az intézményi Erasmus koordinátor kapja meg

Tartalmi bírálat
(független szakértők)
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VII. Pályázatok bírálata

• régiónként egy lista (12 régió)

• földrajzi egyensúly biztosítása                     
(EU célkitűzések)

• minél több FOI támogatása

• költségvetési keretek minél jobb 
felhasználása

• maradvány kiegészítő támogatásra

• a Tempus Közalapítvány 
Kuratóriuma hagyja jóvá

Rangsor felállítása 
(NA)

Támogatási döntés 
(NA - Kuratórium)

81



KA171 
VIII. Javaslatok 
pályázatokhoz
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VIII. Javaslatok a pályázatokhoz

1. Időzítés

• már most elkezdeni, karokat, tanszékeket értesíteni

• idő a végén a véglegesítéshez

2. Pályázat nyelve

• bármely EU nyelv, de egy nyelven történjen a kitöltés!

3. Kérdések és válaszok

• minden kérdésre válasz

• minden mondanivaló a megfelelő helyre kerüljön

4. Országok helyett a régión van a hangsúly

83

A korábbi tapasztalatok és a 
szakértői visszajelzések alapján 

20 tipp!



VIII. Javaslatok a pályázatokhoz

5. Korábbi nyertes projekt az adott régióval
• akkor is le kell írni mindent, ha egy korábbi nyertes projekt folytatását tervezi 

az intézmény (nem jó csak utalni rá!)

• ha feltételezi a pályázó, hogy az jó, amit ír, de ezt nem mutatja be 
megfelelően, az kevés 

• „ahogy a korábbi években is tettük” kifejezés kerülése

• a bírálók csak azt tudják pontozni, ami le is van írva

6. Több kar/intézet a pályázó oldalán
• a részt vevő karok/intézetek tudjanak az alkérdésekről, mert azok kihagyása 

pontveszteséggel jár
• a részt vevő szervezeti egységekre is ki kell bontani a tervezett mobilitásokat
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VIII. Javaslatok a pályázatokhoz

7. Régiós pályázat
• fontos, hogy annyi régióra pályázzon a FOI, amennyit a pályázatnak 

megfelelően meg is tud valósítani 

• fontos, hogy minőségi partnerek legyenek, nem a mennyiség számít! 

• érdemes egy régión belül több országot is megpályázni – így nagyobb a 
rugalmasság a végrehajtásban

8. Partnerintézmény

• mivel a partnerintézménynél nincs ECHE, így a hazai intézmény felelőssége,

hogy a partnerintézmény a saját országában akkreditált FOI legyen

• ellenőrizni kell, hogy nincs-e tiltólistán!

• később az IIA-ban kell rögzíteni a mobilitás feltételeit, szabályait
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VIII. Javaslatok a pályázatokhoz
8. Partnerintézmény

• ha több partnerintézmény van egy régión vagy országon belül

• partnerekkel való egyeztetés

a pályázati anyagot minden partnerrel egyeztetni kell a benyújtás

előtt és minden partnerintézménynél külön-külön válaszolni kell a

kérdésekre, mert egy gyenge kapcsolat az egész régió pontszámára

hatással lehet

• az első kérdés kifejtésénél fontos, hogy a partner szempontjai is kellő

hangsúllyal megjelenjenek (de az sem jó, ha az kerül túlsúlyba)

• érdemes konkrétan kifejteni azt is, hogy miért pont az adott partnerrel

szeretne együttműködni az intézmény

• a legjobban kidolgozott partnerhez érdemes igazítani a többi

partnerintézmény anyagát is
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VIII. Javaslatok a pályázatokhoz
8. Partnerintézmény

• csak olyan partnerintézményt érdemes bevenni a pályázatba, akitől

elegendő anyag áll rendelkezésre az egyes kérdések indoklásához

(a kevesebb több, ha az alaposan ki van dolgozva)

• fontos, hogy a partnerintézményt ugyanolyan néven említse végig a

pályázó, lehetőleg a „Details for Cooperation with…” részben szereplő

néven (az első használatkor érdemes mögé írni a rövidítését) >> nem

könnyű kitalálni, hogy melyik intézményről van szó, ha a pályázat elején

angolul, majd utána az adott ország nyelvén adják meg a partner nevét)

• partner kereséshez segítség:
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Az afrikai országokkal volt egy on-line partnerkereső rendezvényünk novemberben, 
az ide beérkezett Compendiumokat szívesen meg tudjuk osztani az érdeklődőkkel.

Dec.15.: a marokkói E+ iroda szervez on-line partnerkereső rendezvényt (levlistán ment ki)
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VIII. Javaslatok a pályázatokhoz

9. Költségkeret figyelése

• egy intézmény ne pályázzon az adott régióra eső országos támogatási

keret egészére!

• azoknál a régióknál, ahol kevesebb forrás áll rendelkezésre: a KA131

nemzetközi részének kihasználása

10. Reális igények, indoklás

• reális mobilitási számokat igényelni, amekkorát biztosan meg is tud

valósítani

• a mobilitások létszáma és időtartama összlétszám és összidőtartam!

• a számok mögött mindig legyen indoklás!

11. Szakmai tartalom és tervezés

• szakmailag is alá kell támasztani a mobilitásokat!

• fontos a szakmai tervezés, és a felelősök bemutatása
88
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VIII. Javaslatok a pályázatokhoz
12. Táblázat és szöveg összhangja

• a táblázatban igényelt keretszámok és a szöveges rész legyen

összhangban!

• ha több kar vesz részt vagy több partnerintézményt terveznek

bevonni, akkor az intézményenkénti részmobilitások összege egyezzen

meg a teljes igényelt mobilitási számokkal!

13. Távolsági sávok ellenőrzése

• fontos az ellenőrzés, mert minden évben van hibás távolsági sáv!

14. Szervezési keret megosztása

• akkor is érdemes kitérni a szervezési keret megosztására, ha az teljes

mértékben a pályázó intézménynél marad (ilyenkor jó adni egy

indoklást, hogy ez miért van így)
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VIII. Javaslatok a pályázatokhoz

15. Mobilitás típusok

• a sorrendre javaslat: SM (hallgatói), ST (személyzeti)

• a típusokat is ki kell fejteni és különbséget kell tenni írásban pl. az oktatói és

képzési célú mobilitások között

• a mobilitások indoklása gyakran hiányzik, illetve személyzet esetén a

kiválasztás és elismerés is gyakran hiányos

• az OECD/ODA országokba szervezett kiutazó hallgatói mobilitásnál a képzési

szintre is ki kell térni a szövegben

16. Szóhasználat a pályázatban
• T/1 kerülése
• „The University” vagy „az Egyetem” megnevezés kerülése >> mindig 

konkrét nevet használjon a pályázatban
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VIII. Javaslatok a pályázatokhoz

91

17. Kutatás tevékenység kizárólagosságának kerülése

• a mobilitáson legyen a fő hangsúly, ne a kutatáson!

• a kutatás pozitív hozama lehet a mobilitásnak, de nem célja

18. Hatás és disszemináció

• ez az egyik leggyengébb pont, érdemes rá nagyobb hangsúlyt fektetni

19. Másolás kerülése

• ne kerüljön be minden régióhoz ugyanaz a szöveg, mert hitelét veszíti

• ne maradjon az anyagban korábbi pályázatra vonatkozó rész, mert az is

hiteltelenné teszi a pályázatot

20. Érdemes megnézni a korábbi pályázat bírálói visszajelzését, és az új

szempontok alapján kiegészíteni a pályázatot
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VIII. Javaslatok a pályázatokhoz

Extra tippek új pályázóknak:

Érdemes először
• kideríteni, hogy milyen EU-n kívüli kapcsolatai vannak az 

intézménynek
• kicsiben kezdeni (kevés régióval / partnerintézménnyel) 
• olyan régiókra pályázni, ahol nagy a keret vagy kiemelt 

prioritású az Európai Bizottság szempontjából 
• oktatói mobilitást megvalósítani
• a kisebb költségvetésű régiókban érdemes bejövő 

mobilitásokat megvalósítani a KA171-ből, a kimenő 
mobilitásokat pedig KA131-ből 
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KÉRDÉS?
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KA171 
IX. Projektek 

megvalósítása
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IX. Projektek megvalósítása
Mi várható sikeres pályázat esetén?

• Értesítés az eredményről (2023. nyár)
• Szerződéskötés, mobilitási szerződésminták biztosítása (2023. nyara) 
• Projekt kezdete: 2023. augusztus 1.
• Projektindító rendezvény (2023 ősz)
• Időközi beszámolók és záróbeszámoló (a projekt közben 

folyamatosan, ill. a projekt vége után)

Pályázati
felhívás: 

2022. nov. 24.

Pályázati 
határidő: 

2023. feb. 23.

Pályázatok 
értékelése: 

2023. márc. –
júl.

Pályázóknak 
szóló 

információk:
2023. aug.

Projektek 
kezdete: 2023. 

aug. 1. 
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IX. Projektek megvalósítása

Aláírt 
intézményközi 
megállapodás

Tisztességes és átlátható 
kiválasztási folyamat

Learning / Mobility 
Agreement aláírása

A résztvevő
beszámolása az

elismerésről

Mobilitási időszak Elismerés

Támogatási szerződés aláírása

A résztvevők 
jelentése az 
elismerésről
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IX. Projektek megvalósítása
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Mit lehet változtatni később szerződésmódosítás nélkül?

• csökkenteni vagy növelni lehet a létszámot, illetve az egyes 
mobilitások időtartamát (természetesen úgy, hogy a minimum és 
maximum korlátot be kell tartani)

• megváltoztatható a tevékenység kategóriája (pl.tanulmányi/szakmai 
gyakorlat vagy (oktatási/képzési mobilitás)

• az egyéni támogatások és az utazási támogatások 
átcsoportosíthatóak egymás között 

• megváltoztatható a mobilitások iránya (ha a változás nem éri el a 
teljes költségvetés 40%-át)

• a szervezési költség 50%-a átcsoportosítható mobilitásokra, vagy 
inklúziós támogatásra

• meg lehet változtatni a nem akadémiai partnereket (de tájékoztatni 
kell a Nemzeti Irodát) 



IX. Projektek megvalósítása
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Mihez kell később szerződésmódosítás?

1. ha a mobilitások iránya közötti átcsoportosítás aránya eléri a teljes 
költségvetés 40%-át

2. olyan új partnerintézmény felvétele, aki nem szerepel az Annex II-
ben, de az adott nyertes régióba tartozik

3. a projekt időtartamának változtatásánál (24-ről 36 hónapra)
4. a kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatóknak megítélt összeg 

átcsoportosítása esetén 

Mi az, ami tilos a megvalósítás során?

1. tilos a régiók közötti átcsoportosítás
2. tilos új országot bevonni a projektbe
3. tilos forrásokat átcsoportosítani rövid, első és második ciklusú kimenő 

hallgatói mobilitásra bármely olyan partnerországba, amely hivatalos 
fejlesztési támogatásban (ODA) részesül



KÉRDÉS?
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Köszönjük a figyelmet!

Erasmus+ Programme guide 

Erasmus+ Call for proposals 

Erasmus+ International Credit 
Mobility Handbook

ka171@tpf.hu
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https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-11/Erasmus%2BProgramme%20Guide2023_en.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-11/Erasmus%2BProgramme%20Guide2023_en.pdf
https://erasmusplusz.hu/icm-handbook_version51_september_2022.pdf
https://twitter.com/EUErasmusPlus


SZÜNET, majd 
KONZULTÁCIÓ 
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