Pályázati tudnivalók Szakképzési Centrumok számára
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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, 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. Fontos
újra kihangsúlyozni, hogy 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 a Participant Portalon 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. Kizárólag olyan konzorcium hozható létre, amiben
a tagintézmény a saját Szakképzési Centrumán és annak tagintézményein kívüli
külső, szakképzésben érintett más intézményt (pl. másik centrumot, helyi céget,
alapítványt) is bevon az összeállított konzorciumba és így teljesül a 3 magyar
intézményre vonatkozó kritérium. Konzorcium esetén fokozottan kell ügyelni
annak hozzáadott értékére, az együttműködés technikai keretén túlmutató szakmai
előnyére.
o Lehetőség van olyan pályázat benyújtására, ahol a szakképzési centrum a pályázó,
és partnerként a pályázatban saját tagintézményeket jelöl meg – azonban ez nem

konzorciumi pályázat! Emellett kiemelten szem előtt kell tartani, hogy valós
igényeken alapuló pályázatok szülessenek és az együttműködésnek legyen
hozzáadott értéke, a projektet valamilyen közös cél, közös stratégia mentén
tervezzék. Érdemes az ilyen pályázatok összeállítása előtt átnézni a Tempus
Közalapítvány egyik őszi rendezvényének (Iskolavezetői műhely) anyagait,
melyeket ide kattintva érhetnek el.
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 tagintézmény szerepel a Szakképzési Centrum pályázatában
partnerként, továbbá a tagintézmény saját pályázatot is benyújt, a pályázatok
ugyanazon szakértők által lesznek értékelve.
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) legyen a konzorcium többi tagja
- 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/getDoc.php?doc=aca6d6e0ac7c6af640177fbc27eae8fbf9188dda

