Projektjelentés
Kitöltési útmutató
EGT Alap Ösztöndíj program intézményi megvalósításához
Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)
Tempus Közalapítvány

A Projektjelentés egy olyan rövid beszámoló, mely pillanatképet ad a projekt adott időbeli
állapotáról, előrehaladásáról. Célja, hogy mind a TKA, mind a Projektgazda képet kapjon a projekt
előrehaladásáról, pénzügyi, illetve szakmai tekintetben. A Projektjelentés az EGT Alap Felsőoktatási
intézményközi együttműködési projektjeinek (M4) beszámolója (kivéve Intenzív Programok).
General instructions
A Projektjelentés beküldésével kapcsolatos információkat tartalmazza ez a fül. A projektjelentést emailen (excel formátumban) és nyomtatva, aláírva (a Declaration nyilatkozati oldal az intézmény
hivatalos képviselője, a többi oldal a koordinátor által) is el kell küldeni a TKA postacímére 1
példányban.
A nyomtatott példány minden oldalát el kell látni aláírással és dátummal.
A beküldés dátuma a postai feladás dátumát, illetve az e-mailes küldés dátumát jelenti.
Declaration
Nyilatkozati oldal, mely az intézmény hivatalos képviselőjének az aláírását tartalmazza.
Project identification
A Project identification fülön a projekt adatait és a pénzügyi előrehaladás értékeit kell megadni.
A fülön a fehér hátterű mezőket szükséges kitölteni.
A pénzügyi táblázatban az egyes költségnemek előrehaladásának állapotát kell megadni. Nem pontos
összegeket kell beírni, hanem az elköltött összegek arányát megadni (a projekt teljes
költségvetésének arányában), partnerenként. A Projektjelentés mellé nem szükséges tételes
pénzügyi listát csatolni.
Progression
A szakmai előrehaladásnál meg kell jelölnie a Projektgazdának a munkacsomagok szerinti
előrehaladás kategóriáját valamint részletesen kifejtenie az adott munkacsomag szakmai
megvalósulását, előrehaladását. Az adott tevékenységekhez kapcsolódóan, amennyiben releváns,
meg kell adni a tevékenység kezdetének és a végének a dátumát. Ezen a lapfülön a narancssárga
hátterű cellákat kérjük kitölteni.

Questions
A megadott kérdésekre kell válaszolni, a projekt egészére vonatkozóan. Az első és a második
kérdések esetében a válaszadás kötelező, míg a harmadiknál opcionális. Előírt terjedelem nincs,
kérjük, hogy minden projekttel kapcsolatos fontos információt tüntessenek fel.
Ki kell fejteni a projekt kapcsán felmerült problémákat, akadályokat, amennyiben releváns illetve
azok megoldására tett lépéseket.
Kérjük, írják le, hogy milyen a projektben a partnerekkel való együttműködés, milyen nehézségei
vannak, van-e változás.

A projektjelentést angol nyelven kérjük kitölteni.

