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Erasmus Pályázati felhívás
A program pályázataihoz kapcsolódó Előkészítő látogatás megvalósítására és Nemzetközi
partnerkereső szemináriumon való részvételre
A pályázati felhívás célja:
Az Előkészítő látogatások célja új Erasmus együttműködések előkészítése a 2008/9-es
Erasmus decentralizált akciókra benyújtandó pályázatok keretében. Az előkészítő látogatás a
benyújtandó pályázatnak a partnerekkel közösen történő el(ő)készítését szolgálja.
Támogatható tevékenységek:
Az előkészítő látogatás keretein belül támogatható:
1. előkészítő látogatás, melynek célja a leendő partnerekkel való egyeztetés vagy
2. nemzetközi partnerkereső szemináriumon történő részvétel. (csak az LLP Nemzeti
Irodák által jóváhagyott szemináriumon lehet ilyen támogatással részt venni).
A pályázásra jogosult intézmények köre
• Elsősorban államilag elismert magyar felsőoktatási intézmények pályázhatnak.
o Azok az intézmények, amelyek rendelkeznek „Erasmus University Charterrel”
vagy ennek kibővített változatával (Extended Erasmus University Charter),
csak az új Erasmus decentralizált tevékenységek előkészítésére pályázhatnak
(tehát: Intenzív programok, hallgatói szakmai gyakorlatok és személyzet
képzése előkészítésére);
• Szakmai gyakorlatokat szervező konzorciumi együttműködések előkészítésére
pályázhatnak az alábbi szervezetek:
o Vállalkozások: bármely gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás az állami
vagy magánszektorban, mérettől, jogállástól és a működés gazdasági
ágazatától függetlenül, a szociális gazdaságot is beleértve.
o Szövetségek és a felsőoktatásban érintettek képviselői, a megfelelő hallgatói,
egyetemi és tanári/oktatói szövetségeket is beleértve;
o Vállalkozások, szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői;
o Helyi, regionális és nemzeti szinten az oktatás és képzés szervezéséért és
nyújtásáért felelős állami és magánszervek, beleértve a non-profit
szervezeteket és a civilszervezeteket;
Elszámolható költségek:
1. Az előkészítő látogatáshoz szorosan kapcsolódó utazási és megélhetési
költségek számolhatók el (részleteket ld. a pályázati űrlapon).
2. A támogatásból lehet belföldi utat is támogatni, amennyiben a támogatott
személy a 2007 novemberében a Tempus Közalapítvány által szervezett
Erasmus partnerkereső szemináriumon vesz részt.
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A támogatás elnyerésének formai feltételei:
• A pályázatot a Tempus Közalapítvány által közzétett űrlapon, a pályázó intézmény
hivatalos képviselőjének aláírásával ellátva nyújtották be.
• A pályázatot intézmény nyújthatja be a kiutazó nevében; magánszemély nem
pályázhat.
• Egy intézményi kar csak egy előkészítő látogatásra és egy partnerkereső
szemináriumra pályázhat. Több pályázat esetében is legfeljebb két fő utazhat egy
karról.
• A pályázó intézmény olyan tevékenység előkészítésére pályázik, amelyben jogosult
részt venni.
• A pályázati űrlap minden pontja hiánytalanul ki van töltve.
• Az igényelt támogatás nem haladja meg a becsült elszámolható költségeket.
• A pályázathoz mellékelték előkészítő látogatás esetén a fogadó partner
szándéknyilatkozatát, partnerkereső szeminárium esetén pedig a szemináriumot
szervező intézmény által kiállított, a jelentkezés elfogadását igazoló levelet.
• A fogadónyilatkozat a külföldi partner fejléces papírjára készült, mely tartalmazza
legalább a tervezett előkészítő látogatás időpontját, a tervezett Erasmus pályázatban
való együttműködés szándékát, a fogadó intézmény képviselőjének aláírását és a
dátumot.
A támogatás elnyerésének tartalmi feltételei:
• Az előkészítő látogatás / partnerkereső szeminárium a tervezett Erasmus pályázat
benyújtása előtt valósul meg, tehát a pályázat megírását szolgálja és nem a
projektmegvalósítást.
• A pályázat részletesen és világosan bemutatja, hogy
o az előkészítő látogatás mennyiben segíti elő a későbbi Erasmus pályázat
sikeres elkészítését;
o a tervezett Erasmus projektet és
o a látogatás / szeminárium munkaprogramját
o mindegyik költségtételnél, amelyre támogatást kérnek, a várható költségek
indoklását.
A támogatás megítélésének szempontjai:
• Intézményenként legfeljebb egy fő kiutazása támogatható.
• Legfeljebb egyhetes külföldi tartózkodás támogatható, egyszeri kiutazással.
• Kizárólag a látogatáshoz / szemináriumon való részvételhez kapcsolódó utazási,
biztosítási, megélhetési (szállás, étkezés, helyi közlekedés) költségek támogathatóak.
• Pályázatonként legfeljebb 1.000 euró támogatás adható.
• A pályázatnak költségtakarékosságra kell törekednie.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
• A kitöltött pályázati űrlapot egy eredeti példányban a pályázó intézmény hivatalos
képviselőjének aláírásával ellátva.
• Előkészítő látogatás esetén: a fogadó intézmény hivatalos aláírással ellátott
szándéknyilatkozatát (másolat elegendő). Ha egymás után több partnerintézményt is
meg kíván látogatni, akkor mindegyiktől szükséges fogadónyilatkozat (gyakorlati
munkahelyek felkeresése kivétel ez alól).
• Partnerkereső szeminárium esetén: a szemináriumot szervező intézmény által kiállított
a jelentkezés elfogadását igazoló levelet (másolat is elegendő).
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A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat kitöltéséhez szükséges űrlap letölthető a Tempus Közalapítvány honlapjáról az
alábbi linken: www.tka.hu >> Főoldal >> Pályázatok >> Egész életen át tartó tanulás >>
Erasmus >> Előkészítő látogatás.
A pályázati űrlap kitöltéséhez szükséges tudnivalókról a Kitöltési Útmutató nyújt
felvilágosítást. A kitöltési útmutató a pályázati felhívás részét képezi, ahhoz a pályázás során
igazodni kell.
A pályázatot 1 eredeti példányban kérjük ajánlott küldeményként kizárólag postai úton
eljuttatni az alábbi címre:
Tempus Közalapítvány, 1438 Budapest 70, Pf. 508.

Pályázati határidő:
Az előkészítő látogatás / partnerkereső szemináriumon való részvétel támogatása a pályázati
felhívás megjelenésétől kezdve a rendelkezésre álló források erejéig folyamatosan
pályázható. A pályázatnak a tervezett kiutazás megkezdése előtt 6 héttel be kell érkeznie
a Tempus Közalapítványhoz.
Egyéb információk:
A Tempus Közalapítvány folyamatosan bírálja el a beérkezett pályázatokat.
Az előkészítő látogatások lebonyolítására 2007. augusztus 1. és 2008. május 15. között
kerülhet sor.
A Tempus Közalapítvány pályázati programjaiban a döntések ellen nincs lehetőség – sem
méltányossági, sem más alapon – fellebbezésre.

További információ:
Sós Tímea
Tempus Közalapítvány/ Felsőoktatás – K+F Iroda
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Tel.: (1) 237 1300, Fax: (1) 237 1301
e-mail: timea.sos@tpf.hu
honlap: http://www.tka.hu

