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A pályázati felület, alapelvek
 Weboldal, nem letölthető, folyamatos net kapcsolat

 Automatikus mentés 2 másodpercenként, nincs mentés gomb

 Kitöltés bármikor abbahagyható és folytatható, de sorban kell kitölteni

 Legördülő menü / Több lehetőség megadás / Szöveges szövegdoboz (max. 5000 
karakter) 

 Tartalmi rész és költségvetés egy oldalon

 Pályázat benyújtása kizárólag online

 Elérés: pályázatok → ERASMUS+ → köznevelés → pályázati dokumentumok →
vegyes intézményi összetételű köznevelés stratégiai partnerségek → pályázati 
űrlap

https://tka.hu/palyazatok/535/palyazati-dokumentumok#10713


A pályázati felület (webform) használatát 
segítő útmutatók 

 A pályázati felület (webform) használatát segítő útmutató

 A pályázati folyamatot bemutató útmutató

https://tka.hu/docs/palyazatok/call_2019_how_to_complete_the_form.pdf
https://tka.hu/docs/palyazatok/call_2019_application_process_2.pdf


EU-Login – bejelentkezés vagy regisztráció

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-10211321-Kge86DUNQZdAmVEPWaxnKnK958XtxGQfLtkPT8EH3dyVw7KsvtkkHh3j9YTge4HJo5T02o1pidiBfW9e4tOd2W-jpJZscgsw0KyWKOQT4SMey-1AwgIL19gj1c4rhJXRXbnGO4HRJfj4u515kukZuWEC4


A pályázati felület elérése

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=SE




Az űrlap kitöltését segítő jelek

Kötelező mezők ki vannak töltve

Valamilyen információ hiányzik vagy nem szabályszerűen van 
megadva valamilyen adat az űrlapon

Adatokat itt kell megadni – mindig rákattintani, 
megmutatkozik, hogy mit kell kitölteni

Adott kitöltendő résszel kapcsolatos információ

További információk megadása











Bizonyos mezők a projekt céljai függvényében kitöltendők 
(az űrlap nem jelöli kötelezőként)  → pl. nemzetközi 
partnertalálkozó, nemzetközi tanulási, oktatási, képzési 
tevékenységek, szellemi termék, rendkívüli támogatás.



Nemzetközi partnertalálkozó, nemzetközi tanulási, oktatási, képzési 
tevékenységek

• eseményeket egyesével létrehozni
• támogatást küldő intézményenként igényelni







Távolsági sáv kalkulátor szerint 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Kötelező mellékletek:
• Declaration of Honour
• Mandátumlevelek
Ajánlott melléklet:
• Gantt-diagram (honlapról elérhető a minta)



További tudnivalók
 Budget summary – nem lehet kitölteni, behozza az előző oldalakon 

megadott pénzügyi adatokat

 Project summary – összefoglalót kell írni, ami ismertetőként is megállja a 
helyét 

 Az egyes tevékenységek bemutatása, szellemi termék leírása – rendszert 
adni, strukturálttá tenni, az űrlap nem ad ehhez mintát, önállóan kell 
tudni bemutatni (pl. szellemi termék részei, a terméken dolgozó 
szakemberek megmutatása, multiplikációs rendezvények, nemzetközi 
tanulási, oktatási, képzési események céljainak, szerkezetének 
ismertetése)

 Szükségletelemzés mint fogalom nem jelenik meg, a kontextust érintő 
részben kell bemutatni

 A pályázati kalauzban részletesen le van írva, hogy mihez mit kell írni. 

https://tka.hu/getDoc.php?doc=2a02a3f391d7b91a09fa9a0cd5b6f6d5600d6240




https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/my-applications?draft=true&submitted=true&unsubmitted=true&deleted=true&reopened=true&reopenedNA=true&orderBy=LAST_DATE_MODIFIED&order=DESC&nbRecords=10


A pályázat benyújtása

2019. március 21. déli 12:00 (budapesti idő szerint)
Csak a koordinátor intézmény nyújtja be.

Ne az utolsó pillanatban, hogy legyen idő:

a partnereknek elolvasni,

aláíratni,

technikai problémát megoldani.



Kérdések


