TÁJÉKOZTATÓ AZ ERASMUS+ ÉS AZ EURÓPAI
SZOLIDARITÁSI TESTÜLET PROGRAMOK KERETEIN BELÜL
MEGVALÓSULÓ TÁMOGATOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE
A 41 / 2020 (III.11.) kormányrendeletben és a 6./2020. (III.21.) EMMI határozatban (csatolva)
foglaltakkal összhangban, a kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a Tempus Közalapítvány az
alábbi tájékoztatást adja az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület programok keretein belül
támogatott projektek megvalósításával kapcsolatban. Kérjük, hogy a tájékoztatót figyelmesen olvassák
el és amennyiben további kérdéseik vannak, keressék kollégáinkat.

FOLYAMATBAN LEVŐ PROJEKTEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:
1. A nemzetközi mobilitási és együttműködési programok keretében – a már külföldön tartózkodó
támogatott személyek hazautazását kivéve - azonnali hatállyal felfüggesztésre kerülnek a
külföldről történő beutazások.
 A jelen tájékoztató kiadását követően, a veszélyhelyzet megszűntéig megkezdett
mobilitási tevékenységek a program szempontjából szabálytalannak minősülnek.
2. A nemzetközi mobilitási és együttműködési programok keretében már Magyarországon
tartózkodó személyek folytathatják megkezdett programjaikat, de a veszélyhelyzet időtartama
alatt kötelesek betartani a hatóságok korlátozó intézkedéseit; a mindenkori helyzetnek
megfelelő tájékoztatásukról a támogatott tevékenységet koordináló intézmény/szervezet
(projektgazda) köteles gondoskodni. Amennyiben a projekt céljának megfelelő tevékenység
végzése ellehetetlenül (pl. a tanulmányokat/gyakorlatot biztosító intézmény/szervezet
felfüggeszti működését), a mobilitást meg kell szakítani.
3. A nemzetközi mobilitási és együttműködési programok keretében a meg nem kezdett külföldi
kiutazásokat azonnali hatállyal fel kell függeszteni, a szervezés alatt álló vagy tervezett külföldi
ki- és beutazásokat el kell halasztani a veszélyhelyzet megszűnéséig, a nemzetközi mobilitási
program által biztosított keretek között.
 Mobilitási tevékenység nem kezdhető meg a tájékoztatás időpontját követően (ld. 1.
pont).
4. A nemzetközi mobilitási programok keretében már külföldön tartózkodó magyar állampolgárok,
támogatott személyek folytathatják megkezdett tanulmányi és önkéntes programjukat, annak
érdekében, hogy a fogadó állam és intézmény/szervezet helyi rendelkezéseinek és
lehetőségeinek a figyelembevételével eredményesen zárhassák kötelezettségeiket. Amennyiben
nincsen rá mód, hogy e kötelezettségeiknek eleget tegyenek, mert a projekt céljának megfelelő
tevékenység végzése ellehetetlenül (ld. 2. pont), akkor korábbi hazatérésük rendkívüli
eseménynek (vis maior) minősül, és az adott programok szabályai és keretei között
elszámolható.

5. A már lefoglalt vagy szervezés alatt álló utazások elhalasztása vagy törlése, illetve a folyamatban
lévő mobilitási tevékenységek megszakítása vagy kényszerű módosítása jelenleg vis maiornak
minősül. A felmerült költségek elszámolását egyedi kérelem alapján bírálja el a Tempus
Közalapítvány. Kérjük, hogy a felmerült vis maior költségekkel kapcsolatos egyedi kérelmet a
projekt azonosító számának megadásával, a helyzet ismertetésével és a felmerült költségek
bizonylatainak csatolásával küldjék meg a Tempus Közalapítvány illetékes kapcsolattartójának. A
költségek Mobility Tool+-ban történő rögzítésének módjáról és az elszámolhatóság feltételeiről
kollégánk fog tájékoztatást adni.
6. Mit értünk meghiúsulás alatt?
 a résztvevő vagy résztvevői csoport külföldön tartózkodik és a küldő szervezettel
egyeztetve úgy dönt, hogy félbeszakítja a mobilitást, idő előtt hazatér;
 a jelen útmutatás kiadását megelőzően előkészítette a ki- vagy beutazást: utazást és
szállást szervezett, ezzel kapcsolatban költségei merültek fel, de a helyzetre tekintettel
mégsem tudja megvalósítani a tervezett mobilitás(oka)t.
7. Amennyiben a meghiúsult tevékenységek ellenére – egy esetleges átütemezéssel – mégis
megvalósítják a projektet, felhívjuk figyelmüket, hogy a projektben elszámolt költségek és a
felmerült vis maior helyzethez kapcsolódó költségek összege nem haladhatja meg a megítélt
támogatás teljes összegét. (Vagyis: a vis maior helyzetre tekintettel megtérített költségek a
projekt megítélt támogatásának terhére, annak maximális mértékéig történnek kifizetésre.)
8. Csak olyan költségek téríthetők meg vis maior eljárás keretében, amelyek más forrásból nem
kerültek megtérítésre.
9. Ha a projektek átütemezése mellett döntenek, és ehhez szükség van a projektidőszak
módosítására, kérjük, hogy írjanak a Tempus Közalapítvány illetékes kapcsolattartójának. A
projektidőszakok módosítására vonatkozó kérelmeket a nemzeti iroda a lehető legnagyobb
rugalmassággal fogja kezelni. Főszabályként érvényes, hogy a projektidőszak 1-12 hónappal
hosszabbítható meg, de semmiképp nem lehet hosszabb, mint 36 hónap. Ezen felül figyelembe
kell venni, hogy a projektek legkésőbbi záró dátuma:
 2017-ben támogatott projektek esetén 2020.08.31.,
 2018-ban támogatott projektek esetén 2021.08.31.,
 2019-ben támogatott projektek esetén pedig 2022.08.31. lehet.
A lehetőségekről részletes tájékoztatást a konkrét projekt ismeretében tudunk adni.
10. A beszámolók bírálata nem kerül felfüggesztésre, a támogatási szerződésben rögzített
beszámolási határidők továbbra is érvényesek. Amennyiben a veszélyhelyzet miatt érvényben
lévő korlátozásokra tekintettel nem tudja időben elkészíteni és benyújtani a beszámolóját,
illetve nehézségbe ütközik bármely adminisztratív kötelezettségének teljesítése, úgy kérjük,
mindenképpen vegye fel a kapcsolatot a Tempus Közalapítvány illetékes munkatársával.

BÍRÁLAT ALATT ÁLLÓ ÉS BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOK, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK:
1. A jelenleg is nyitott pályázati felhívásokhoz tartozó pályázatok benyújtása és bírálata a pályázati
útmutatóban foglaltak szerint valósul meg. A benyújtási határidők esetleges változásairól
honlapunkon és az elektronikus űrlapok oldalán tájékozódhatnak.
2. A már benyújtott, de el nem bírált pályázatokkal kapcsolatos támogatói döntéseket a programokat
koordináló Tempus Közalapítvány előkészíti, azzal, hogy a támogatott mobilitási tevékenységek
végrehajtását – a támogatási szerződések megkötését követően - a veszélyhelyzet megszűnéséig
fel kell függeszteni.
3. A támogatási szerződések megkötése és a támogatási összegek kiutalása továbbra is folyamatos
a Tempus Közalapítványnál.

A felmerülő kérdésekkel/kérésekkel kapcsolatban továbbra is elérhetőek vagyunk a honlapunkon
feltüntetett elérhetőségeken.

