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A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal történt egyeztetések alapján a Tempus
Közalapítvány az alábbi tájékoztatást adja leendő Erasmus+ szakképzési mobilitási
pályázóinak.
 A szakképzési centrumok tagintézményei önállóan nyújthatnak be szakképzési oktatói és
diák mobilitási pályázatokat, amennyiben önálló ügyvitellel rendelkező, oktatási vagy
képzési tevékenységet folytató feladatellátási helyek. Mivel kötelezettségvállalási joggal
és intézményi önállósággal nem rendelkeznek, ezért pályázati szándékukról
tájékoztatniuk kell szakképzési centrumukat.
 A szakképzési centrum is nyújthat be önálló pályázatot, tanulói és oktatói mobilitási
tevékenységre.
 Ha a szakképzési centrum egyik tagintézménye nyújt be Erasmus+ szakképzési mobilitási
pályázatot, a centrum írásos jóváhagyását nem szükséges csatolni a pályázathoz. A
dokumentum megléte a tagintézmény felelőssége, azt a nemzeti iroda nem vizsgálja. A
pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződést az adott tagintézmény
szakképzési centrumával köti meg a nemzeti iroda.
 A pályázati űrlap „A pályázó szervezet hivatalos képviselőjének jogi nyilatkozata” részt a
tagintézményi pályázat esetén a tagintézmény vezetőjének kell aláírnia, a szakképzési
centrum vezetőjének aláírását vagy ellenjegyzését nem várja el a nemzeti iroda, de a
tagintézménynek rendelkeznie kell centruma hozzájárulásával.
 Egy centrum vagy egy tagintézmény egy pályázati fordulóban oktatási szektoronként (tehát
külön-külön a közoktatásra, szakképzésre, felsőoktatásra és felnőttoktatásra vonatkozóan)
önálló főpályázóként egy pályázatot nyújthat be. Ez a gyakorlatban a következőket jelenti:
o Szakképzési Centrumok tagintézményei, azaz az „önálló ügyvitellel rendelkező,
oktatási vagy képzési tevékenységet folytató feladatellátási helyek” jogosultak
pályázásra. Ebben az esetben az Organisation Registration System (ORS,
Szervezetek Regisztrációs felülete) oldalán történő regisztrációkor, vagy az adatok
módosításakor az adott szakképzési centrum OM azonosítójához kötőjellel kell
kapcsolni a tagintézmény feladatellátási hely azonosítóját (pl.: 123456-002).
o Hazai konzorciumi tagként további pályázatok megvalósításában is részt vehetnek
a tagintézmények, azonban szakképzési centrum és tagintézményei nem alkothatnak
egy konzorciumot. Konzorcium esetén fokozottan kell ügyelni az együttműködés
hozzáadott értékére, annak a technikai kereteken túlmutató szakmai előnyére.
o Fontos tudni, hogy a pályázatok értékelése komplexen történik annak érdekében,
hogy azonos tevékenységek csak egyszer kerüljenek támogatásra. Ez azt is jelenti,
hogy amennyiben egy szakképzési centrum pályázik, továbbá a centrum egyik

tagintézménye saját pályázatot is benyújt, a pályázatokat ugyanazok a szakértők
fogják értékelni.
o Érdemes az ilyen pályázatok összeállítása előtt átnézni a Tempus Közalapítvány
egyik korábbi rendezvényének (Iskolavezetői műhely) anyagait, melyeket ide
kattintva érhetnek el.
Összefoglaló a pályázati jogosultságokról:
Tagintézmény:
- pályázhat önállóan diák és oktatói mobilitásra
- pályázhat / részt vehet konzorciumi tagként. Ekkor feltétel, hogy a szakképzési
centrumon kívül eső, más szakképzési intézmény(ek) a konzorcium tagjai
- részt vehet csak együttműködő partnerként az SZC által beadott pályázatban
Szakképzési Centrum:
- pályázhat önállóan oktatói mobilitásra
- pályázhat a tagintézményeit bevonva tanulói és oktatói mobilitásra is
- pályázhat más szakképzési szervezetekkel konzorciumban, de a konzorcium tagja nem
lehet saját tagintézménye
A teljes Pályázati útmutató letölthető honlapunkról:
http://tka.hu/palyazatok/576/palyazati-dokumentumok#8444 » 2020 – Mobilitási
pályázatok (KA1)

