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KA226 és KA227
Alapinformációk

KA226

Digitális oktatásra való 
felkészültséget támogató 

partnerségek 

(SCH, VET, HE)

• Futamidő: 12-24 hónap – hosszabbítható (max. 6 hónap)

• Max. támogatás: 300.000 euró – nem növelhető!

• Projektek indulása: 2021.03.01 - 2021.06.30. között

• A projektek záródátuma legkésőbb 2023. december 31.

KA227

Kreativitást támogató 
partnerségek 

(SCH, ADU)



Mi történik most?

• Szerződéskötés

• Preventív monitoring (80 pont alatt)

• Bírálatban megfogalmazott javaslatok, 
kérdések megválaszolása (80 pont fölött)

• Első támogatási rész kifizetése (80% / 40%)

• Projektek elindítása
– virtuális kick off meeting

– partnerségi megállapodások megkötése

– szükséges újra tervezések (pl. klt. csökkentés, 
COVID, stb.)



A projekt elindítása

• A részletes munkaterv elkészítése

• A célcsoport szükségleteinek pontosítása

• Kockázatelemzés

• Az esetleg szükséges pénzügyi 
átcsoportosítások tervezése (VII. sz. melléklet)

• A disszemniációs tevékenység tervezése (és 
megkezdése!)



Projekttevékenységek és 
költségvetési sorok

Innovációt támogató 

(szellemi termék)

• Projektmenedzsment 

• Nemzetközi 
partnertalálkozó 

• Szellemi termék 
létrehozása

• Tanulási / képzési / oktatási 
célú tevékenység 

• Multiplikációs rendezvény 

• Speciális igény

• Rendkívüli költség 

Jó gyakorlatok cseréje 
(tapasztalatcsere)

• Projektmenedzsment

• Nemzetközi 
partnertalálkozó

• Tanulási / képzési / oktatási 
célú tevékenység

• Speciális igény

• Rendkívüli költségek



Pénzügyi átcsoportosítás
Technikai excel



DISSZEMINÁCIÓ
A projekt eredményeinek 
terjesztése annak 
érdekében, hogy az általa 
kiváltott hatás és ezáltal a 
projekt megvalósítására 
fordított források 
hasznosulása a lehető 
legnagyobb legyen.



A disszemináció célja

• Jobb minőségű projekttermékek

• A projekt erőforrásainak kibővítése

• Erősödő intézményi presztízs

• Bővülő hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszer

• Újabb együttműködések, projektek 
lehetősége 

• SZÉLESKÖRŰ HASZNOSULÁS!!!!!



SZABAD HOZZÁFÉRÉS 
BIZTOSÍTÁSA

• Az Erasmus+ pályázati útmutatójában leírtaknak megfelelően a program
által támogatott projektek keretében készített oktatási segédanyagokat –
dokumentumokat, médiatartalmakat, szoftvereket vagy más anyagokat –
nyílt licenc alatt szabadon hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság
számára!

• A nyílt felhasználási engedély nem jelenti a szerzői jogok vagy szellemi
alkotáshoz fűződő jogok átruházását.

• További információ: Erasmus + Pályázati útmutató 2020 (Erasmus+
Programme Guide) 273. oldal „OPEN ACCESS REQUIREMENT” és „OPEN
LICENCE AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS”

• Projektmenedzsment Kézikönyv ide vonatkozó része - 3.3.2 A
megvalósítás felügyelete pont.



Disszeminációs terv

Mit? ›› eredmények, tapasztalatok

Kinek? ›› célcsoport meghatározás

Hogyan? ›› módszer

Mikor? ›› időbeli ütemezés



Mit?

Kézzelfogható és… … nem kézzelfogható 
eredmények



Kinek?

tanulók

szakértők

oktatók, tanárok

döntéshozók

gyakorlati szakemberek

munkáltatók

nagyközönség



Hogyan?

kulcsszereplőkkel
való találkozás

információs napok

célzott írásbeli 
anyagok

műhelymunkák



ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


https://ec.europa.eu/epale/hu

https://ec.europa.eu/epale/hu


Mikor?

Projekt indítása
Üzenet: 
MILYEN 

PROBLÉMÁRA KERES 
MEGOLDÁST A 

PROJEKT? 

Projektmegvalósítás
Üzenet:

HOL TARTUNK MOST/ MIT 
TANULTUNK EDDIG / MIK A 

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK?

Projektzárás
Üzenet:
MILYEN 

EREDMÉNYEKET
ÉRTÜNK EL?



FONTOS „egyebek”

• Kapcsolattartás az irodával (pl. változás)

• Konzultációs lehetőség (most csak online)

• Szerződéses dokumentumok ismerete 
(mellékletek!!!)

• Projektmenedzsment kézikönyvben minden 
benne van 

• Határidők betartása (beszámolók, hiánypótlás, 
stb.)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

KÉRDÉSEK?


