Szakképzési mobilitás projektek
Beszámolást segítő rendezvény
Kvíz
1. 11 tanuló vesz részt a mobilitásban. Utazhat-e velük 2 kísérőtanár?
a) igen
b) nem
c) már 10 tanulóval mehet 2 tanár
2. A szervezési költségből finanszírozható a monitoring látogatás?
a) igen
b) csak adminisztrációs költségekre fordítható
c) nem
3. További kiutazások megvalósíthatók a támogatás terhére, ha keletkezik maradvány?
a) igen
b) nem, vissza kell fizetni
c) csak indoklással
4. Ebben az esetben elszámolható-e plusz szervezési költség?
a) nem
b) igen
c) csak indoklással
5. Benyújtható-e a záróbeszámoló, ha nincs még kitöltve az összes résztvevői beszámoló?
a) igen
b) nem
c) technikailag lehetséges, de amennyiben nincs kitöltve az összes résztvevői kérdőív, a
beszámoló nem elfogadható
6. Elszámolható-e rendkívüli költség munkaruhára?
a) igen
b) nem
c) igen, de számlákkal kell igazolni
7. Egy adott mobilitás esetén hány utazási nap számolható el?
a) + 2 nap, a szakmai gyakorlat/tanulmányút előtti 1 napra és a szakmai
gyakorlatot/tanulmányutat követő 1 napra
b) + 2 nap, bármikor felhasználható
c) + 1 nap
8. Minimum hány napos lehet a tanulói mobilitás?
a) Minimum 1 hét
b) Minimum 5 nap
c) Minimum 2 hét
9. A diákokat kísérő tanárok mehetnek váltásban?
a) igen
b) nem

c) megfelelő indoklás ellenében
10. Mi NEM számít VIS majornak?
a) betegség
b) terrorfenyegetettség
c) a tanuló meggondolta magát, és nem utazik ki
11. Tételes bekérés esetén az utazási és megélhetési költségre milyen dokumentumok
benyújtását kérjük? (több válasz is lehetséges)
a) utazási és megélhetési számlák
b) ösztöndíj szerződés,
c) részvételi igazolás, kifizetési bizonylatok
12. A rendkívüli költségszámlákat tételes bekérés esetén kell csak benyújtani?
a) igen, csak akkor
b) nem, már a beszámolóval együtt
c) a mobilitás megvalósulása alatt már kérhetjük ezeket a számlákat
13. A Mobility Tool+ költségvetés részében melyik költségtételt kell kézzel beírni?
a) egyiket sem, a rendszer mindent kitölt
b) rendkívüli költséget
c) szervezési költséget
14. Mi a teendő akkor, ha a Mobility Tool+ költségvetés részében az elszámolt költségvetés
nagyobb, mint a megítélt?
a) így nem nyújtható be a beszámoló, az elszámolt költségvetést mindenképpen javítani
kell
b) nincs teendő, ha nagyobb összeggel számolunk el, nagyobb lesz a kiutalt végső összeg
c) nincs teendő, ha az adatok alátámasztottak, akkor a keletkezett többletet önrésznek
tekinti a TKA

