KA1 támogatás (közoktatás, szakképzés, felnőttoktatás)
Célcsoport

Költségkategória

Utazás

Többlettámogatás
kiemelkedőe
n drága
belföldi
utazás esetén
Közoktatásban
dolgozó
tanárok/
munkatársak
mobilitása

Résztvevők (beleértve a kísérőket is)
utazási költségének támogatása, a
kiinduló állomástól a célállomásig (odavissza)

Többlettámogatás azért, hogy a
résztvevők a küldő és/vagy a fogadó
országon belül eljussanak egy központi
buszpályaudvarra/vonatállomásra/reptérr
e, ahonnan a külföldi utazás
megvalósítható (oda-vissza utazás)

Típusa

Egységköltségátalány

Egységköltségátalány

Egyéni/
Megélhetési
támogatás

A mobilitás időtartama alatti tartózkodás
költségei (szállás, étkezés, helyi
közlekedés stb., beleértve a kísérőket is)

Egységköltségátalány

Szervezési
átalány

A mobilitás megszervezésével összefüggő
költségek, többek között felkészítés,
nyomon követés, értékelés.
Térítéses kurzus/továbbképzés
beiratkozási költsége

Egységköltségátalány

Kurzusdíj
Speciális
igénnyel
összefüggő
támogatás

Fogyatékossággal élők részvételével
közvetlenül összefüggő költségek

Rendkívüli
támogatás

Tengeren túli területekre történő utazás
támogatása, ha az utazási átalány nem
fedezi a kiutazók utazási költségeinek
70%-át

Összege
0 – 09 km
10 – 99 km
100 – 499 km
500 – 1 999 km
2 000 – 2 999 km
3 000 – 3 999 km
4 000 – 7 999 km
8 000 – 19 999 km

0€
20€
180 €
275 €
360 €
530 €
820 €
1 300 €

225 €-t meghaladó belföldi
utazás esetén: 180 €/fő
(beleértve a kísérőket is)/odavissza út
Személyenként, naponta
meghatározott összeg – ld.
Magyarországról kiutazók
esetében irányadó rátákat
(http://tka.hu/docs/palyazato
k/e+_ka1_megelhetesi_ratak_
es_utazasi_savok_(hu)_2017.p
df)
100 résztvevőig: 350 €/fő
100 résztvevő felett: 200 €/fő

Egységköltségátalány
Tényleges
költségalapú
támogatás

Személyenként 70 €/nap,
projektenként max. 700 €/fő

Tényleges
költségalapú
támogatás

Legfeljebb az összes
megítélhető és elszámolható
költség 80%-áig

Tényleges költségek 100%-a

Kiszámításának módja
Az Európai Bizottság honlapján
található km-kalkulátor
(http://ec.europa.eu/programmes/
erasmusplus/tools/distance_en.htm)
segítségével meghatározott
távolsági sáv szerint
(személyenként)
225 eurót meghaladó belföldi (odavissza) utazás esetén, megfelelő
indoklással alátámasztva

A kint tartózkodás hossza (napok
száma) és a résztvevők száma
alapján (szükség esetén a mobilitás
előtti és utáni 1-1 utazási napra is
igényelhető)

Résztvevők száma alapján (tanulói
mobilitás esetén kísérők nélkül)
Konkrét költségtervvel
alátámasztva
Megfelelő indoklással
alátámasztva, tényleges, igazolható
felhasználás alapján
Megfelelő indoklással
alátámasztva, tényleges, igazolható
felhasználás alapján

