ERASMUS+
FELNŐTTOKTATÁSI MUNKATÁRSAK MOBILITÁSA PROJEKTEK
KA104 - FELNŐTTOKTATÁSI MUNKATÁRSAK MOBILITÁSA PROJEKTEKBEN IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSI TÉTELEK
Költségkategória

Típusa

Összege
0 – 9 km
0€
10 – 99 km
20€
100 – 499 km
180 €
500 – 1 999 km
275 €
2 000 – 2 999 km
360 €
3 000 – 3 999 km
530 €
4 000 – 7 999 km
820 €
8 000 km – től
1 500 €
Személyenként, naponta
meghatározott összeg – ld.
Magyarországról kiutazók esetében
irányadó rátákat

Kiszámításának módja

Az Európai Bizottság honlapján található
Távolságkalkulátor segítségével
meghatározott távolsági sáv szerint
(személyenként)

Utazás

Résztvevők (beleértve a fogyatékossággal élő személy(ek)
kísérőjét is) utazási költségének támogatása, a kiinduló
állomástól a célállomásig (oda-vissza)

Egységköltséghozzájárulás

Egyéni
támogatás /
Megélhetés

A mobilitás időtartama alatti tartózkodás költségei: szállás,
étkezés, helyi közlekedés stb.

Egységköltséghozzájárulás

Szervezési
átalány

A mobilitás megszervezésével, a projekt menedzsmentjével
összefüggő költségek:
résztvevők interkulturális, szakmai stb. felkészítése;
projektkoordináció (pl. adminisztráció, személyi költségek);
értékelés (pl. beszámolók összeállítása, felmérés készítése);
terjesztés (pl. rendezvények, kiadványok);
monitoring és előkészítő látogatások költségei

Egységköltséghozzájárulás

100 résztvevőig: 350 €/fő
100 résztvevő felett: 200 €/fő

Résztvevők száma alapján
(a fogyatékossággal élő személy(ek)
kísérője nélkül)

Kurzusdíj

Térítési díjas kurzusok, továbbképző tanfolyamok költségéhez
való hozzájárulás
(Munkatársak külföldi továbbképzése típusú tevékenység esetén)

Egységköltséghozzájárulás

70 €/fő/nap,
DE MAX. 700 €/fő/ projekt

Résztvevők száma alapján,
maximálisan 700 EUR számolható el 1 főre
a pályázatban

Speciális igénnyel
összefüggő
támogatás

Fogyatékossággal élők részvételével közvetlenül összefüggő
költségek
(A pályázati űrlapon a Kiegészítő támogatások menüpontban)

Tényleges
költségalapú
támogatás

Tényleges költségek 100%-a

Megfelelő indoklással alátámasztva,
tényleges, igazolható felhasználás alapján

Rendkívüli
támogatás

Magas utazási költség esetén, ha az utazási átalány nem fedezi a
kiutazók utazási költségeinek 70%-át
(A pályázati űrlap Tevékenységek menüpontjában kell
szerepeltetni!)

Tényleges
költségalapú
támogatás

Költséges utazás: legfeljebb az összes
elszámolható költség 80%-áig

Megfelelő indoklással alátámasztva,
tényleges, igazolható felhasználás alapján

(magas költségű
utazás esetén)

-

A külföldön tartózkodás hossza
(napok száma)
és a résztvevők száma alapján

