Az érvényes regisztráció formai és tartalmi követelményei az alábbi dokumentumban megtalálhatóak:
http://tka.hu/docs/palyazatok/pp_reg_utmutato_20161702070943.pdf
A Participant Portálon az alábbi (a regisztrációs útmutató szerint kitöltött) dokumentumokat szükséges
szerepeltetni:
Kérjük, hogy amennyiben kiz{rólag adatmódosul{s történt, úgy a régebbi verziójú dokumentumot
szíveskedjen lecserélni:
Az útmutató 14. oldala alapj{n a DOKUMENTUM CSERÉJE:
1. Kattintson a cserélni kív{nt dokumentum st{tusz{ra (Received / Replaced).
2. Tallóz{ssal v{lassza ki a saj{tgépről azt a dokumentumot, amire ki akarja cserélni a hib{s/véletlen
feltöltött, nem aktu{lis iratot.
3. Majd a „SUBMIT FOR PROCESSING” gomb megnyom{s{val véglegesítse a műveletet.

Az említett felületet azzal a belépési azonosítóval (e-mail címmel) fogja tudni elérni, amellyel az intézmény
eredetileg regisztr{lva lett.

Amennyiben a belépést követően az „Organisations” menüpontban tal{lható „My Organisations”
lehetőségre kattintva nem l{tja az intézményt, úgy nem a regisztr{cióhoz tartozó
e-mail címmel léptek be a felületre.

Ez esetben kérjük, hogy új regisztr{ciót NE hozzanak létre, mivel az Erasmus+ 2020-ig tartó programj{ban
az intézménynek kiz{rólag 1 PIC kódot kell haszn{lnia. Abban az esetben, hogyha nem ismerik az
intézményük regisztr{ciój{hoz tartozó e-mail címet, kérem, erről mindenképp t{jékoztassanak.

1/7.) A Szervezet jogi st{tusz{t/ személyiségét igazoló dokumentum
(Legal Entity Form)
Az Európai Bizotts{g {ltal kért kötelezően kitöltendő űrlap a p{ly{zó intézmény
adataira vonatkozóan (KLIK esetében a fenntartott intézményre, SZC esetében a
tagintézményre vonatkozóan).
Az űrlap és az egyes intézménytípusok {ltal kitöltött példa adatlapok
megtal{lhatóak a regisztr{ciós útmutató 17.-20. oldal{n.

2/7.) Pénzügyi azonosító adatlap
(Financial Identification form)

Az Európai Bizotts{g {ltal kért kötelezően kitöltendő űrlap a sz{mlatulajdonos
adataira vonatkozóan (KLIK és SZC esetében a fenntartó adataira vonatkozóan,
ez esetben a megjegyzés mezőben fel kell tüntetni a p{ly{zó tagintézmény nevét
és címét).
Az űrlap és az egyes intézménytípusok {ltal kitöltött példa adatlapok
megtal{lhatóak a regisztr{ciós útmutató 21.-23. oldal{n.

3/7.) A szervezet létrehoz{s{t igazoló dokumentum hiteles m{solata

Nem köznevelési intézmények esetében ez lehet alapítói okirat,
bírós{gi bejegyzés.
Köznevelési intézmények esetén ez lehet a KIR adatb{zisból kinyomtatott,
részletes intézményi adatokat tartalmazó dokumentum az intézményvezető
hitelesítésével, vagy az ugyanitt is elérhető Nyilv{ntart{sba vételi hat{rozat
hitelesített m{solata.
–
Kor{bbihoz a www.oktatas.hu oldalon az intézménykeresőnél az
intézménynévre kell r{keresni *SZC al{ tartozó intézmények esetében a
szakképzési centrumra, és a tagintézmény feladat-ell{t{si sorsz{m{ra kell
kattintani (ekkor megnyílik a tagintézmény adatlapja)], majd a CTRL + P
billentyűkombin{cióval előhívható a nyomtat{s, így a centrum és a
tagintézmény adatai is l{thatóak lesznek.

4/7.) Adósz{mot igazoló dokumentum hiteles m{solata

Köznevelési intézmények esetében:
 a KIR-ből nyomtatott intézményi adatokat tartalmazó dokumentum
hitelesített m{solata, ami tartalmazza az adósz{mot is (KLIK és SZC
esetén a fenntartóra vonatkozóan) VAGY
Nem köznevelési intézmények esetében:
 30 napn{l nem régebbi NAV igazol{s az adósz{mról VAGY
 köztartoz{smentes adatb{zisból 30 napn{l nem régebben kinyomtatott,
hitelesített lekérdezés

5/7.) Sz{mlasz{m igazol{s
IBAN sz{mot tartalmazó folyósz{mla-kivonat, VAGY
IBAN sz{mot tartalmazó banksz{mla-szerződés, VAGY
banksz{mla igazol{s hitelesített m{solata, amennyiben a pénzügyi azonosító
adatlapot a banki képviselő nem írta al{.

6/7.) Közpénzes nyilatkozat

- Az {llamh{ztart{son kívüli intézmények esetében szükség van a közpénzekből
nyújtott t{mogat{sok {tl{thatós{g{ra vonatkozó nyilatkozat benyújt{s{ra is.
Kérjük, ezt a nyilatkozatot is az intézményi regisztr{cióhoz töltse fel!
(A KLIK, SZC, FM {ltal fenntartott intézmények esetében ezt nem szükséges
ki{llítani.)

7/7.) Kapacit{svizsg{lathoz szükséges dokumentumok p{ly{zatonként 60 000 € fölötti p{ly{z{s esetén

- csak az {llamh{ztart{son kívül eső, p{ly{zatot benyújtó intézménynek kell feltöltenie

Participant Portal

