
A pályázati űrlap – webForm: újdonságok

Weboldal - nem letölthető!

EU-login

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-

applications/screen/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=VET KA202!

Automatikus mentés

Megosztható megtekintése, szerkesztésre

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=VET


EU-login bejelentkezés után lehet megnyitni űrlapot
Ügyeljenek a megfelelő űrlapra!
Később  tudják folytatni a szerkesztést. 



Bal oldali panel:

- űrlap-navigáció

Bal oldali panel:

- Eszközök - segédletek

Bal oldali panel:

- űrlap-navigáció

Bal oldali panel:

- Állapotjelző

- pdf-generálás

- benyújtás: csak teljes – hiánytalan kitöltés esetén lehetséges

Fejléc:

- Nyelvi választó (a magyar nem teljes!)

- felhasználó

- űrlapadatok

- felhívásadatok

Kötelező mezők:  piros szegély

Nem kötelező mezők: zöld szegély

Bal oldali panel:

- Piros háromszög: kitöltendő / nem teljesen kitöltött

- Zöld pipa: nem kitöltendő (vagy generált), vagy kész



A dobozok 
- egy része kézzel kitöltendő
- lenyíiló lista
- vagy nem szerkeszthető (kék mező jelzi)



Ügyeljenek a helyes típus kiválasztására



Ha rossz irodát választanak (mellé kattintanak), 
érvénytelen lesz a pályázatuk (nem jó irodához nyújtják be!)



Koordinátor / partnerek hozzáadása PIC számmal

Az űrlap figyelmeztet a partnerség 
kritériumára.



Az űrlap figyelmeztet a partnerség 
kritériumára (bezárható).



Ahol több rész töltendő ki, ott felső menüsáv segíti a navigációt – és jelzi a kitöltöttség állapotát.



Ahol az almenüben több részt kell kitölteni, ott a ...-ra, vagy a jobboldali 
lista-ikonra kattintva lehet megnyitni a részleteket.



Most relevant priorities: CSAK horizontális, vagy 
SAJÁT szektor választható
A további prioritások mezőben lehet választani más 
szektort, több szektort érintő tervezet esetén!

A „topics” statisztikai célokat szolgál, DE kötelező!



A webForm az igénelhető támogatást az egyes 
területekhez kötötten végzi a bevitt adatok alapján!



A partnertalálkozók almenü kitöltésével 
számolja a találkozókhoz igényelhető 
támogatást.
Az egyes találkozókat egyesével kell 
részletezni és szervezetenként kell beírni 
a résztvevői (és távolsági sáv) adatokat.

Az űrlap jól számol, ha nem adható 
támogatás abban a távolsági sávban –
ügyeljenek a helyes kitöltésre.

A távolsági sávok meghatározása 
továbbra is a bizottsági kalkulátor szerint 
történik.
A találkozó időpontjának megadása nem 
kötelező,  DE az időtervet az űrlap csak a 
beírt dátumok szerint állítja össze!!!



A szöveges mezők jelzik a maximális karakterszámot 
ÉS számolják a beírt karaktereket



A felsorolt online-platformra vonatkozó kérdés nem kötelező mező,
DE: a stratégiai partnerségek futó projektjeinek kötelező haszálni az Erasmus+ Project Results Platform-ot!



A szokásos módon kell hozzáadni és szerkeszteni a részleteket.
Iox-re vagy a lista jobb oldalán a lista-ikonra kattintva nyílik meg a részletes táblázat



A szellemi termékek kidolgozásának időkerete NEM kötelező mező, de az ütemtervbe NEM 
tudja elhelyezni az űrlap, ha nem adnak meg dátumokat (kezdete-vége).



Az  korábbiakban megadott közreműködő szervezetek szakmai hozzájárulását tudják itt 
tervezni – megadni. 
Amelyik szervezetet nem adják meg közreműködőként az adott szellemi terméknél, az nem 
jelenik meg a listában.
Az egyes szervezetek nevére kattintva tudják megadni a  tervezett munkaidő-ráfordításokat.



Mind a 4 munkatársi kategóriában tudnak tervezni munkaidő-igényt. Az űrlap megengedi.



Ha menedzser vagy adminisztratív kategóriában is számolnak  támogatást, akkor az adatok 
bevitele után új mezővel bővül az űrlap: kötelező az indoklás (a táblázat munkafeladatokról 
szól, NEM pozícióról!).



Igent választva tudják tervezni a multiplikációs rendezvények részleteit. A részletes tervező lap a 
szokásos módon nyílik meg.
Csak akkor tudnak rendezvényt tervezni, ha a kapcsolódó szellemi termék minden részletét megadták 
(zöld pipa)!



A partnereket meg tudják jelölni közreműködőként, de az egyes rendezvényeket: PARTNERENKÉNT ÉS 
ORSZÁGONKÉNT kell bevinni.

A multiplikációs rendeezény időkerete NEM kötelező mező, de az ütemtervbe NEM tudja 
elhelyezni az űrlap, ha nem adnak meg dátumokat (kezdete-vége).



Azért nincs értelme az előző lapon közreműködő partner megadni, mert a multiplikációs rednezvény támogatását 
CSAK a szervező partner kapja, más szervezet  NEM KAPHAT támogatást (0-ás maradna a sora ezen a lapon).



A beépített mobilitások tervezése több lapon történik.



A tartalmi részletek mellett a résztvevői adatok alapján számolja az űrlap a támogatást.



A beépített mobilitásoknál új típus is lehetséges a 2019-es évben: a tanulói csoportok rövid 
távú cseréje.
- CSAK iskolai partnerek között lehetséges (3-nap – 2 hónap, kíréső tanárral!) 
- ha integráns része tud lenni a projektnek – éppúgy, mint a vegyes típusú mobilitás (blended
mobility ....) vagy minden beépített mobilitás: NEM ÖNCÉL!



A beépített mobilitások résztvevői csoportjait szervezetenként kell hozzáadni



Az űrlap megengedi, hogy 0-9 km távolsági sávból jelöljenek ki résztvevőket: az utazási 
költséget nem számolja (HELYESEN), DE  TARTÓZKODÁST IGEN - HIBÁSAN! 
A 0-9 km távolságban tartózkodásra  (Individual support) támogatás igényelni.
JAVASLAT:
A szöveges bemutatásba írják be a  0-9-km-en belül lévő szervezet résztvevőit, de a a 
résztvevői csoportok között ne tüntessék fel!



Az űrlap az ütemezetten beírt tevékenységekhez, 
eredményekhez generál egy ütemtervet. 
Ahová nem írnak dátumot, oda a projekt kezdő időpontját írja!
Idén nincs  további kötelező ‚timeline’ melléklet. 
JAVASLAT: 
A jó minőségű pályázat elengedhetetlen feltétele, hogy 
tartalmazzon egy kellően részletes munkatervet a projekt 
futamidejére! Ennek nincs kötött formája bármyilen Excel-
munkalap, vagy más formátum alkalmas lehet.  Verseny van!



A különleges költségek két típusa közös lapon jelenik meg. 
Az indoklás kötelező, de a szűknek tűnő doboz ellenére 5000 karaktert lehet beírni!



A Follow-up egy menüpontban 3 almenü tartalmaz.za a részleteket 
A bírált során ez a menüpont 30 pontos rész!



A Follow-up egy menüpontban 3 almenü tartalmaz.za a részleteket 
A bírált során ez a menüpont 30 pontos rész!



A Budget menü generált elem a kitöltött pályázati részletek alapján. 
Többféle részletezésben mutatja a tervezett támogatást:
- átfogó  Összesítés
- tevékenységtípusonként 



A Budget menü generált elem a kitöltött pályázati részletek alapján. 
Többféle részletezésben mutatja a tervezett támogatást:
- ÉS partnerenként IS!



Az utolsó kitöltendő menüpont a projekt összefoglalója. 
Korábban a pályázati űrlap elején volt, most a végére került (ahogyan ajánlani 
szoktuk): mikor minden kész, akkor írjanak egy olyan összefoglalót, ami a 
részleteket átfogóan tartalmazza,
Olyan szöveget vár a Bizottság, amit projektismertetőként is lehet használni! 
Rövid, lényegre törő, fontos indokoltság várt eredmények- haszon, közreműködők 
bemutatása, hatás, fenntarthatóság szempontjai is szerepeljenek benne!



A jogi nyiltakozatot és a partnerek megbízó levelet az űrlap generálja a beírt 
adatok alapján!
DoH: letöltés után a jogi képvieslő aláírja, beszkennelik és visszatöltik.

Az űrlap partnerszervezetenként generál megbízó levelet, melyet a két fél jogi 
képviselőinek aláírása tuűn kell visszatölteni (össze lehet fűzni egy dokumentumba 
visszatöltéshez).

11 mellékeltet tudnak csatolni max .10.240 KB terjedelemben!
A jó minőségű pályázat érdekében szánjanak egyet részletes munkatervre!
További lehetséges melléklet pl. szükségletelemzés, indokoltságot alátámasztó 
jogszabályok, javaslatok ...
Szellemi termékek adaptációja esetén 
- az eredeti terméket csatolni, vagy hozzáférhetővé kell tenni
- szükségesek a hasznosságot és fenntarthatóságot bizonyító adatok!



A készülő pályázatot meg tudják osztani partnereikkel (beírt személyek), vagy bárki 
mással, aki EU-login belépéssel rendelkezik.

A megosztásnál eldönthetik, hgoy csak olvashatja-e, vagy szerkesztheti is! 
A szekesztés célcsezűbb nyomokövetést / visszaállítást lehetővé tevő módon 
megoldani (Word track changes, Google- docs...)



Csak akkor tudják benyújtani a pályázatukat, ha minden elem teljesen kitöltött.
A határidő előtt benyújtott pályázatokat újbóli megnyitás után tudják szerkeszteni: 
javítani, kiegészíteni és újra benyújtani.
Az utolsó benyújtott verzió lesz az érvényes, ezért ne feledkezzenek meg 
- a kötelező mellékletek újbóli nyomtatására (változik a pályázat azonosítója!) 
- és az összes fontosnak ítélt melléklettel együtt ÚJRA csatolni! 

A benyújtásról visszaigazoló üzenetet kapnak.

Többszöri benyújtás esetén itt tudják megnézni a részleteket!

Ha nem sikerül benyújtaniuk a hibátlanul és teljesen kitöltött pályázatot, 
- akkor a hibaüzenetről készítsenek képernyőképet, amit segítségkérésnél 

mellékeljenek, 
- és írják meg a pályázat számát!


