
Kérdezz – felelek

avagy lehetséges esetek a lump sum 

finanszírozási modell kapcsán



Lump sum kisokos

• egyetlen fix keretösszeg minden tevékenységre 

(30.000 v. 60.000 € kis léptékű partnerségek esetén)
• projektmenedzsment (tervezés, koordinálás és kommunikáció a partnerek 

között, monitoring, ellenőrzések, stb.)

• tanulási alkalmak, tanítási és tréning alkalmak

• találkozók és rendezvények, események

• disszemináció

• projekteredmények

• bármilyen tevékenység elszámolható, ami releváns a projekt 

szempontjából



Lump sum kisokos

• projektpartnerek segítségével eldönteni, melyik lump sum 

kategória fedi le a legjobban az elérni kívánt célt: 

ha a tevékenységeket ki kell egészíteni, vagy „lefaragni”, 

a közös gondolkodás segít

• a gazdaságos és hatékony megvalósítást elősegítő költségvetés 

nélkülözhetetlen

• „túlárazott” projekttervet nem lehet átsorolni kisebb összegű 

kategóriába – elutasításra kerül



Lump sum kisokos

• NI külön rangsorolja a tartalmi értékelések alapján a 30 és 

60 ezer euró igényű pályázatokat

• a két kategóriába külön-külön beérkezett pályázatok számának 

alapján határozható meg a rendelkezésre álló keretösszeg 

felosztása

• a megvalósítás során a költségvetés tevékenységek közötti 

átcsoportosításokkal módosítható – kérvény útján



Feltüntethető költségvetési tételként új eszközök vásárlása annak érdekében, 

hogy a nehéz anyagi helyzetben levő egyének részére ezek biztosíthatóak

legyenek (azoknak, akik nem rendelkeznek a szükséges eszközökkel)?

Eszközvásárlásnál kitétel, hogy az adott eszköz a projekt megvalósításához 

elengedhetetlen legyen. Fontos, hogy az arányosság elvét is figyelembe vegyék, 

tehát az eszközvásárlásra fordított összeg ne legyen több, mint a projektben 

alkotott eredményekre fordított összeg.



Lehet-e a projekt időtartamának függvényében határozott időre kollegát 

felvenni? Az ő munkabére elszámolható-e a projekt terhére?

Van rá lehetőség, amennyiben a munkatárs felvétele szakmailag indokolt.



Ha van támogatott kis léptékű pályázatunk, az kizár-e bennünket a 

következő pályázati fordulóból?

Nem kizáró ok, azonban mindenképpen figyelembe kell vennie a pályázónak, 

hogy rendelkezik-e megfelelő humánerőforrás kapacitással, amennyiben a 

második projekt is támogatott lesz és időben átfedés keletkezik a kettő 

menedzsmentje között. Mert ha nem rendelkezik, az veszélyeztetné a projektek 

minőségi megvalósítását, és a záróbeszámoló rosszabb értékelést kaphat.



Az egyik tevékenységet nem a partnerség országában tervezzük 

megvalósítani. Van-e rá lehetőségünk?

A kis léptékű partnerségek összes tevékenységét a projektben részt vevő

szervezetek/intézmények országaiban kell megvalósítani.

Emellett, ha az a projekt célkitűzései és megvalósítása kapcsán kellően indokolt,

a tevékenységek az Európai Unió egy intézményének székhelyén (Brüsszel, 

Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg, Hága) is

megvalósulhatnak, akkor is, ha a projektben nincs részt vevő

szervezet/intézmény abból az országból, ahol a székhely található. 

(Erasmus+ Guide p. 217) 



Egyéb lehetséges kérdések?


