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VII. Melléklet 

Kiegészítő pénzügyi és szerződéses rendelkezések a COVID-19 járvány következtében megvalósított 

virtuális tevékenységek esetére 

 

Az alábbi rendelkezések a támogatási szerződés I.3.3, valamint a III.sz. Melléklet I.2 és II.2 pontjait egészítik 

ki azokban az esetekben, amikor a COVID-19 járvány miatt egyes tevékenységeket virtuálisan szükséges 

megvalósítani. 

 

1. A támogatási szerződés III.sz. Mellékletének I.2 pontja az alábbi rendelkezésekkel egészül ki: 

 

Amennyiben Kedvezményezettek a COVID-19 járvány miatt egyes tevékenységeket virtuálisan kénytelenek 

megvalósítani, jogosultak a nemzetközi projekttalálkozók, a multiplikációs rendezvények, a 

tanulási/oktatási/képzési tevékenységek és a rendkívüli támogatás költségvetési kategóriákban nyújtott 

támogatási összegek maximum 60%-át átcsoportosítani bármely más költségvetési kategória támogatására, 

kivéve a projektmenedzsment és megvalósítás, továbbá a rendkívüli támogatás kategóriákba. 

 

A projektmenedzsment és megvalósítás költségvetési kategóriára vonatkozó előírások érvényben maradnak. 

 

Virtuális tevékenységek megvalósítása esetén az alábbi rendelkezések érvényesek: 

 

A. Nemzetközi projekttalálkozók 

 

Semmilyen egységköltség-hozzájárulás nem számolható el virtuális tevékenységekre ebben a költségvetési 

kategóriában. A virtuális találkozók költségeinek fedezésére a projektmenedzsment és megvalósítás 

költségvetési kategóriában nyújtott támogatás használható fel. 

 

 

B. Multiplikációs rendezvények 

 

a) A támogatás összegének kiszámítása: a támogatás összegét a Kedvezményezetten, a Szerződésben 

megnevezett projektpartnereken és a rendezvény házigazdáiként szereplő társult partnereken kívüli 

szervezetekből jövő résztvevők számának és a Szerződés IV. sz. Mellékletében résztvevőkre vonatkozóan 

személyenként meghatározott egységköltség-hozzájárulás 15%-ának a szorzata adja ki, de maximum 

5000 euró lehet projektenként. 

 

b) Támogatásra jogosító esemény: a támogatás igénybevételére jogosító eseménynek minősül az, hogy a 

multiplikációs rendezvény a Nemzeti Iroda értékelése szerint megfelelő minőségben valósult meg. 

 

c) Igazoló dokumentumok:  

 a virtuálisan megvalósított tevékenység igazolása a multiplikációs rendezvény megnevezésének és 

dátumának megadásával; 

 a multiplikációs rendezvény résztvevői létszámának igazolása a szervező által aláírt nyilatkozat 

formájában, meghatározva minden egyes résztvevő nevét, valamint az adott személyt küldő 

szervezet nevét és címét; 
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 minden a multiplikációs rendezvényen használt vagy terjesztett dokumentum. 

 

 

 

C. Tanulási / oktatási / képzési tevékenységek 

 

a) A támogatás összegének kiszámítása: A támogatás összegét a megélhetési támogatás kapcsán 

egységköltség-hozzájárulás formájában nyújtják. 

 

 Utazási támogatás nem számolható el 

 Az online nyelvi támogatást (OLS) – amennyiben releváns – virtuális tevékenységek esetén is 

felajánlható azonos feltételek mellett. 

 Megélhetési támogatás: a támogatás összegét a Szerződés IV. sz. Mellékletében a fogadó országra 

és résztvevőre meghatározott napi/havi egységköltség-hozzájárulás 15%-ának és az egységköltség-

hozzájárulásra jogosult részt vevő személyenként eltöltött napok/hónapok számának a szorzata adja 

ki. Utazási napok nem vehetők figyelembe a megélhetési költség kiszámításakor. 

 

b) Támogatásra jogosító esemény: 

 Megélhetési támogatás: a támogatás igénybevételére jogosító eseménynek minősül az, hogy a 

résztvevő a tevékenységet megvalósította. 

 Nyelvtanulási támogatás: a támogatás igénybevételére jogosító eseménynek minősül az, hogy a 

résztvevő a két hónapot meghaladó időtartamú tevékenységet megvalósította, és a személy a 

tevékenység során használandó nyelvből a nyelvi felkészítést ténylegesen teljesítette. 

 

c) Igazoló dokumentumok: 

 Megélhetési támogatás: a fogadó szervezet által aláírt nyilatkozat, amely igazolja a tevékenységen 

való részvételt, meghatározva a részt vevő személy nevét, a tevékenység célját, valamint a virtuális 

tevékenység kezdő és befejező dátumát; 

 Nyelvtanulási támogatás: a felkészítés szervezője által aláírt nyilatkozat, amely igazolja a nyelvi 

felkészítésen való részvételt, meghatározva a részt vevő személy nevét, a felkészítés nyelvét, 

valamint a nyelvi felkészítés időtartamát. 

 

A beszámolásra vonatkozó rendelkezések virtuális és fizikai mobilitások esetén megegyeznek, vagyis a 

támogatási szerződés vonatkozó pontjai az irányadók. 

 

2. A támogatási szerződés III.sz. Mellékletének II.2 pontja az alábbi rendelkezésekkel egészül ki: 

 

Amennyiben a COVID-19 járvány miatt egyes tevékenységeket virtuálisan kénytelenek megvalósítani, az 

alábbi rendelkezések lépnek érvénybe: 

 

A Kedvezményezett jogosult bármely egységköltség-hozzájárulás alapú költségvetési kategóriára szánt 

támogatási összeg 10%-át átcsoportosítani a rendkívüli támogatás költségvetési kategóriába, akkor is, ha 

eredetileg erre a költségkategóriára nem különítettek el forrást. Az ilyen módon átcsoportosított támogatási 

összeg kizárólag olyan tárgyi eszközök beszerzésére vagy szolgáltatások igénybe vételére használható fel, 

amelyek a COVID-19 járvány miatt virtuális mobilitási tevékenységek megvalósításához szükségesek. 
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A. Speciális igényű résztvevők támogatása 

 

A Kedvezményezett bármely költségvetési kategóriára szánt támogatási összeget jogosult 

átcsoportosítani a speciális igényű résztvevők támogatása költségvetési kategóriába, akkor is, ha 

eredetileg erre a költségkategóriára nem különítettek el forrást. 

 

A speciális igényű résztvevők támogatására az alábbi rendelkezések érvényesek virtuális tevékenységek 

megvalósítása esetén: 

 

(a) A támogatás összegének kiszámítása: a támogatás a ténylegesen felmerült elszámolható 

költségek 100%-ának megtérítése.  

(b) Elszámolható költségek: speciális igényű személyek részvételéhez közvetlenül kapcsolódó 

és a virtuális tevékenység megvalósításához szükséges költségek. 

(c) Igazoló dokumentumok: a kapcsolódó költségek számlái, megjelölve a számla 

kibocsátójának nevét és címét, az összeget és pénznemet, valamint a számla keltét. 

 

B. Rendkívüli támogatás 

 

a) A támogatás összegének számítása: A támogatás az eszközök beszerzésére vagy szolgáltatások igénybe 

vételére ténylegesen felmerült elszámolható költségek 75%-ának megtérítése. 

 

b) Elszámolható költségek: A virtuális mobilitási tevékenységek megvalósításához szükséges eszközök 

beszerzésének vagy szolgáltatások igénybe vételének költségei. 

 

c) Igazoló dokumentumok: a kapcsolódó költségek számlái, megjelölve a számla kibocsátójának nevét és 

címét, az összeget és pénznemet, valamint a számla keltét. 

 

A beszámolásra vonatkozó rendelkezések virtuális és fizikai mobilitások esetén megegyeznek, vagyis a 

támogatási szerződés vonatkozó pontjai az irányadók. 

 


