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KA1 - Mobilitási projektek

rlap ellen rz  kód:

Amennyiben "Védett" módban nyitotta meg az rlapot, minden funkciót külön engedélyezni 
kell a megfelel  m ködéshez. Ha az összes funkció engedélyezése után ez az üzenet még 

látható, ellen rizze, hogy a JavaScript engedélyezve van a következ  útvonalon: Szerkesztés - 
Beállítások – JavaScript
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https://webgate.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/NaRatesService
https://webgate.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/PDMURFService
https://webgate.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/ReceiveFormData
PROD
Maximális karakterszám
Oldal
/
Sor hozzáadása
Sor törlése
A sorok száma nem lehet több, mint
A sorok száma nem lehet kevesebb, mint
Űrlap verzió
Adobe Reader Verzió
HIBA
FIGYELMEZTETÉS
Ezt a mezőt kötelező kitölteni.
Az űrlap kitöltése megfelelő.
Ezt az értéket már kiválasztotta.
Az értéke nem lehet kevesebb, mint 0
Az Adobe Reader fokozott biztonsági üzemmódban van, amely megakadályozta, hogy a PDF dokumentum külső szolgáltatóhoz csatlakozzon. A kapcsolat engedélyezéséhez válassza ki a megfelelő opciót a sárga biztonsági sávon található gombra kattintva.
Részt vevő szervezet(ek) / intézmény(ek)
Legalább két részt vevő szervezetnek/intézménynek különböző országokból kell származnia.
Amennyiben "Védett" módban nyitotta meg az űrlapot, minden funkciót külön engedélyezni kell a megfelelő működéshez. Ha az összes funkció engedélyezése után ez az üzenet még látható, ellenőrizze, hogy a JavaScript engedélyezve van a következő útvonalon: Szerkesztés - Beállítások – JavaScript
Az űrlap nem olvasható. Mentés nélkül lépjen ki a programból, mert a mentés adatkárosodást, illetve adatvesztést okozhat. Az űrlap csak az Adobe Reader szoftver használatával szerkeszthető.
Ön a szoftver egy régebbi (nem támogatott) verzióját használja. Az Adobe szoftver nem támogatott verzióinak használatával benyújtott űrlap formai hibás lesz. Kérjük, töltse le és telepítse az Adobe Reader legújabb verzióját a következő linkre kattintva: http://get.adobe.com/reader/
Az űrlapot a web böngésző ablakában nyitotta meg. Kérjük, hogy először töltse le az űrlapot számítógépére annak érdekében, hogy a kitöltés után menteni tudja.
EZ EGY TESZTŰRLAP KIZÁRÓLAG A NEMZETI IRODÁK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG BELSŐ HASZNÁLATÁRA. KÉRJÜK, NE TERJESSZE!
KÖRNYEZET
Meta adatok
Általános információk
Az űrlap a következő fő részekből áll:
- A pályázat adatai: Ebben a részben az űrlap általános információkat kér a benyújtásra kerülő pályázat típusáról és a pályázatot befogadó, elbíráló és támogató Nemzeti Irodáról;
- Részt vevő szervezet(ek)/intézmény(ek): ebben a részben a pályázó szervezetre/intézményre és - amennyiben releváns - a projektbe partnerként bevont további szervezet(ek)re/intézmény(ek)re vonatkozó információkat kell megadni;
- A projekt bemutatása: ebben a részben kell bemutatni a projekt egyes szakaszait: az előkészítést, a fő tevékenységek megvalósítását (azaz a mobilitási tevékenységeket), és a nyomonkövetést;
- Költségvetés: ebben a részben kell megadni és részletezni az igényelt EU-s támogatás összegét;
- Ellenőrző lista/Adatvédelmi nyilatkozat/Nyilatkozat: ezekben a részekben a pályázó a pályázat benyújtásához kapcsolódó fontos feltételekről kap tájékoztatást;
- Mellékletek: ebben a részben a pályázónak a pályázat benyújtásához kötelezően előírt, illetve ajánlott kiegészítő dokumentumokat kell csatolnia;
- A pályázat benyújtása: ebben a részben a pályázó megerősítheti a pályázatban megadott adatokat és benyújthatja online az űrlapot;
A pályázati űrlap kitöltésére vonatkozó további információkat az E-űrlap útmutatóban talál.
A pályázat adatai
Beadási határidő (nn-hh-éééé óó:pp:mpmp brüsszeli idő, Belgium)
Projektazonosítók
A projekt címe
A projekt kezdete (nn-hh-éééé)
A projekt teljes időtartama (hónapok)
A projekt vége (nn-hh-éééé)
A pályázó teljes és hivatalos neve (latin betűkkel)
Űrlap ellenőrző kód
Pályázó intézmény/szervezet Nemzeti Irodája
Az Erasmus+ Nemzeti Irodákról a következő oldalon tájékozódhat:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
Részt vevő szervezet(ek) / intézmény(ek)
Pályázó intézmény
Az elektronikus űrlap nem éri el az URF/PDM szolgáltatást. Kérjük, ellenőrizze az internet kapcsolatot!
A PIC kód nem található vagy nem érvényes.
Az URF/PDM szolgáltatás jelenleg nem érhető el. Kérem, próbálja meg később.
Az URF/PDM szolgáltatás jelenleg nem érhető el. Kérem, próbálja meg később.
Az URF/PDM szolgáltatás jelenleg nem érhető el. Kérem, próbálja meg később.
AZ URF/PDM információk nem elérhetők. Kérem, próbálja meg később.
A PIC kód megadása kötelező.
Az Ön által megadott PIC kódot a következőre cseréltük:
A részt vevő szervezetnél/intézménynél megadott PIC kód nem ismétlődhet  egy másik részt vevő szervezetnél/intézménynél.
A PIC kódot érvényesíteni kell. Kérjük, kattintson a 'PIC kód ellenőrzése' gombra.
A szervezet/intézmény adatait az  URF/PDM rendszerben kell megadnia. Miután az URF/PDM rendszerben kiegészítette az  intézményi adatokat, az űrlapon az adatok frissítéséhez újra kattintson a 'PIC kód ellenőrzés' gombra.
A kiválasztott intézmény/szervezet nem valamely pályázásra jogosult országban működik.
A kiválasztott intézmény/szervezet nem valamely részvételre országban működik.
Profil
Háttér és tapasztalat
Röviden mutassa be a szervezetét/intézményét!
Mutassa be szervezetének e pályázat tartalmához kapcsolódó, releváns tapasztalatait, tevékenységi körét!
A projektben kulcsszerepet betöltő munkatársak milyen, a projekt megvalósításához szükséges speciális szakértelemmel, szakmai jártassággal bírnak?
Jelen pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban van/volt-e szervezetének/intézményének az Európai Unió támogatásával megvalósuló nemzetközi projektje?
Kérjük, részletezze:
EU Program
Év
Projektazonosító vagy szerződésszám
Pályázó/Kedvezményezett neve
Hivatalos képviselő
Jelölje be a négyzetet, ha a cím eltér a szervezet címétől.
Kapcsolattartó személy
Jelölje be a négyzetet, ha a cím eltér a szervezet címétől.
Partnerintézmény/szervezet
Az elektronikus űrlap nem éri el az URF/PDM szolgáltatást. Kérjük, ellenőrizze az internet kapcsolatot!
A PIC kód nem található vagy nem érvényes.
Az URF/PDM szolgáltatás jelenleg nem érhető el. Kérem, próbálja meg később.
Az URF/PDM szolgáltatás jelenleg nem érhető el. Kérem, próbálja meg később.
Az URF/PDM szolgáltatás jelenleg nem érhető el. Kérem, próbálja meg később.
AZ URF/PDM információk nem elérhetők. Kérem, próbálja meg később.
A PIC kód megadása kötelező.
Az Ön által megadott PIC kódot a következőre cseréltük:
A részt vevő szervezetnél/intézménynél megadott PIC kód nem ismétlődhet  egy másik részt vevő szervezetnél/intézménynél.
A PIC kódot érvényesíteni kell. Kérjük, kattintson a 'PIC kód ellenőrzése' gombra.
A szervezet/intézmény adatait az  URF/PDM rendszerben kell megadnia. Miután az URF/PDM rendszerben kiegészítette az  intézményi adatokat, az űrlapon az adatok frissítéséhez újra kattintson a 'PIC kód ellenőrzés' gombra.
A kiválasztott intézmény/szervezet nem valamely pályázásra jogosult országban működik.
A kiválasztott intézmény/szervezet nem valamely részvételre országban működik.
Profil
Háttér és tapasztalat
Röviden mutassa be a partnerintézményt/szervezetet!
Hivatalos képviselő
Jelölje be a négyzetet, ha a cím eltér a szervezet címétől.
Európai fejlesztési terv
Milyen szükségletei vannak az intézménynek/szervezetnek a minőségfejlesztés és a nemzetköziesítés terén? Kérjük, adja meg a fő fejlesztendő területeket (pl. vezetői kompetenciák, munkatársak kompetenciái, új tanítási módszerek és eszközök, európai dimenzió, nyelvi kompetenciák, tanterv, az oktatás és tanulás megszervezése).
Kérjük, vázolja az intézmény/szervezet terveit az európai mobilitásra és az együttműködési tevékenységekre vonatkozóan, és fejtse ki, hogy ezek a tevékenységek hogyan járulnak hozzá a meghatározott szükségletekhez.
Kérjük, fejtse ki, hogy a jövőben milyen módon építik be a projektben részt vevő munkatársak által megszerzett kompetenciákat és tapasztalatokat az intézmény stratégiai fejlesztésébe?
A projekt leírása
Hogyan és milyen szempontok alapján választották ki a projektpartnereket? Milyen, a projekt sikeres megvalósításhoz szükséges, releváns szakmai tapasztalattal, kompetenciával bírnak ezek a partnerek?
Mely témákhoz kapcsolódik leginkább a projekt?
A résztvevők bemutatása
Mutassa be a projekt résztvevőit és (tovább)képzési igényeiket! Ismertesse a résztvevők kiválasztásának módját!
Tanulási eredmények
A projektben résztvevők mely kompetenciái (ismeret/tudás, készségek, attitűdök) fognak várhatóan fejlődni?
A külföldön megszerzett kompetenciák érvényesítése céljából az Erasmus+ program támogatja az európai tanúsítványok használatát, mint pl. Europass, ECVET és Youthpass. Kívánnak élni az európai tanúsítványok nyújtotta lehetőségekkel? Ha igen, kérjük az alábbi listából válassza ki a releváns tanúsítvány(oka)t!
Tervezik valamely hazai eszköz vagy dokumentum használatát? Ha igen, melyiket?
Hogyan tervezik a kiválasztott (akár hazai, akár európai) eszközök és dokumentumok használatát?
Előkészítés
Kérjük, ismertesse, hogy a pályázó szervezet/intézmény és - amennyiben releváns - a partnerei, milyen előkészítő lépéseket terveznek a projekt fő tevékenységei (mobilitások) előtt!
Gyakorlati teendők
Hogyan látják majd el a gyakorlati és logisztikai tennivalókat (pl.: utazás, szállás, biztosítás, a résztvevők védelme és biztonsága, vízum, társadalombiztosítás, mentorálás és támogatás, előkészítő látogatások a partnerekkel stb.)?
Projektmenedzsment
Hogyan gondoskodnak a minőségről és a projektvezetési teendők ellátásáról  (pl. szerződések megkötése a partnerekkel, tanulmányi szerződés a résztvevőkkel stb.)?
Résztvevők felkészítése
Milyen felkészítést (elvégzendő feladatokkal kapcsolatos, szakmai, kulturális, (szak)nyelvi, megelőzési célú stb.) kapnak a résztvevők? Ki végzi a felkészítést? Részletezze a különböző típusú felkészítések indokoltságát, tartalmát, módszerét, időtartamát, gyakoriságát!
Fő tevékenységek
Kérjük, mutassa be a projekt során megvalósítani kívánt tevékenységeket! Amennyiben releváns, adja meg az egyes partnerek szerepét, feladatkörét az egyes tevékenységekben!
Amennyiben releváns, írja le, hogyan fognak együttműködni és kommunikálni a projektpartnerekkel és más érintett szereplőkkel. Mutassa be, hogyan állapodtak meg a fogadó partnerekkel a résztvevők igényeinek megfelelő munkaprogramban és a tanulásieredményekben!
Mutassa be, hogy kik, hogyan és milyen rendszerességgel fogják figyelemmel kísérni a résztvevők munkaprogramjának megvalósulását, és nyomon követni szakmai fejlődésüket a képzési időszak alatt!
Tevékenység részletezése
Kérjük, sorolja fel a projekt keretében tervezett nemzetközi tevékenységeket!
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Résztvevők száma
Speciális igényű résztvevők (a résztvevők összlétszámából)
Kísérő személyek (a résztvevők összlétszámából)
Hosszútávú tevékenység?
Turnus száma
Küldő ország
Célország
Időtartam (hónapok száma)
Időtartam (napok száma)
Résztvevők száma
Összesen
Nyomonkövetés
Kérjük, mutassa be a fő tevékenységek (mobilitások) megvalósítása után tervezett feladatokat.
Hatás
Mi a projekt tervezett hatása a résztvevőkre, a részt vevő szervezet(ek)re/intézmény(ek)re és célcsoportokra?
Milyen (társadalmi) hatást kívánnak elérni a projekttel helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi szinten?
A projekt eredményeinek terjesztése
Milyen tevékenységek segítségével tervezik terjeszteni a projekt eredményeit az együttműködő partnerszervezeteken/intézményeken belül és azokon kívül? Milyen célcsoportok számára, milyen csatornákon keresztül fogják terjeszteni a projekt eredményeit?
Értékelés
Mutassa be, hogy kik és hogyan értékelik majd, hogy a projekt elérte-e (és ha igen milyen mértékben) a tervezett célokat és eredményeket? Hogyan tervezik a projekt egyes szakaszainak, valamint egészének értékelését?
Költségvetés
További információt a támogatás szabályairól a Pályázati útmutatóban talál. Kérjük, figyeljen arra, hogy minden összeget euróban kell megadni.
Utazás
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Turnus száma
Küldő ország
Célország
Távolság kategória
Résztvevők száma
Utazási költség 1 főre
Összes igényelt utazási költség
Összesen
Megélhetési támogatás
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Turnus száma
Célország
Időtartam (napok száma)
Résztvevők száma
Igényelt támogatás 1 főre
Összes igényelt támogatás
Összesen
Szervezési támogatás
Résztvevők száma (kivéve kísérő személyek)
Összes igényelt támogatás
Kurzus díj
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Időtartam (napok száma)
Résztvevők száma
Igényelt támogatás / fő / nap
Összes igényelt támogatás
Összesen
Speciális igényű, fogyatékossággal élő résztvevők támogatása
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Speciális igényű, fogyatékossággal élő résztvevők száma
Költségek leírása
Összes igényelt támogatás
Összesen
Kérjük, hogy szükség esetén itt tegyen kiegészítő megjegyzéseket a fenti költségvetés tételeivel kapcsolatban!
Nem érhetők el az Ön Nemzeti Irodája által meghatározoztt ráták. Kérjük, további információért keresse fel a Nemzeti Irodát.  Miután újra elérhetőek a ráták, kérjük, az "Ellenőrzés" gomb újbóli megnyomásával érvényesítse azokat!
Az Ön által megadott paraméterekkel nem lehetséges a rátákat kiszámolni. Kérjük, keresse fel a Nemzeti Irodát a helyes paraméterekkel kapcsolatban. A paraméterek javítása után, kérjük, az "Ellenőrzés" gomb megnyomásával érvényesítse azokat.
A nemzeti ráták jelenleg nem érhetők el belső hiba miatt. Kérjük, később próbálkozzon újra az 'Ellenőrzés' gomb megnyomásával. Amennyiben a nemzeti ráták továbbra sem érhetők el, forduljon a Nemzeti Irodához.
A nemzeti ráták jelenleg nem érhetők el. Kérjük, később próbálkozzon újra az 'Ellenőrzés' gomb megnyomásával. Amennyiben a nemzeti ráták továbbra sem érhetők el, forduljon a Nemzeti Irodához.
Az e-űrlap nem tudja betölteni a nemzeti rátákat. Kérjük, ellenőríizze, hogy megfelelő-e az internetkapcsolat, majd próbálkozzon újra az 'Ellenőrzés' gomb megnyomásával. Amennyiben a nemzeti ráták továbbra sem érhetők el, forduljon a Nemzeti Irodához.
A nemzeti ráták nem érhetők el. Kérjük, később próbálkozzon újra az 'Ellenőrzés' gomb megnyomásával vagy forduljon a Nemzeti Irodához.
Technikai részletek
A projekt összefoglalása
Írjon rövid összefoglalót a projektről! Vegye figyelembe, hogy az összefoglalót (vagy annak egyes részeit) az Európai Bizottság, a Végrehajtó Ügynökség vagy a Nemzeti Iroda felhasználhatja saját kiadványaiban.Támogatás esetén a leírás az Erasmus+ disszeminációs felületen is megjelenik.
A szöveg legyen tömör és világos, és tartalmazza legalább a következő elemeket: a projekt kontextusa/háttere, céljai, a résztvevők száma és (szakmai) háttere, a megvalósítás folyamatának főbb lépései, a várható eredmények rövid leírása, valamint a projekt rövid és hosszú távú hatásainak bemutatása.
Kérjük, a projekt összefoglalóját angol nyelven is készítse el!
A részt vevő szervezetek leírása
A szervezet neve
Ország
A szervezet típusa
A részt vevő szervezetek száma
A költségek összefoglalása
A költségvetés előző részeiben igényelt tételek összege, a pályázatban igényelt teljes támogatási összeg.
Tevékenység száma
Tevékenység típusa
Utazás
Megélhetési támogatás
Kurzus díj
Speciális igényű, fogyatékossággal élő résztvevők támogatása
Összesen
Összesen
Szervezési támogatás
Összes támogatás
Számolt támogatás
Összes igényelt támogatás
Ellenőrző lista
Mielőtt benyújtja pályázatát, kérjük, ellenőrizze, hogy megfelel-e pályázata az alábbi formai követelményeknek:
a hivatalos KA1 űrlapon készítették el a pályázatot.
a pályázati űrlap minden releváns mezőjét kitöltötte.
a pályázatot azon ország nemzeti irodájához nyújtják be, ahol a pályázó szervezet található.
a pályázati űrlapot az Erasmus+ programországok hivatalos nyelvének egyikén töltötték ki.
az összes releváns mellékletet csatolták:
a pályázó szervezet hivatalos képviselőjének aláírt jogi nyilatkozata
a pályázatban megjelölt fogadó intézmények szándéknyilatkozata (amennyiben releváns) hazai konzorciumi pályázat esetén a konzurciumi partnerek megbízólevele
minden részt vevő szervezet feltöltötte a Participant Portalra a szervezete jogi státuszát igazoló dokumentumot (részleteket lásd E+ Útmutató C fejezet).
60 000 EUR-t meghaladó összegű támogatás esetében a szervezet pénzügyi kapacitását alátámasztó dokumentumokat feltöltötték a Participant Portalra (a részletekről az E+ Útmutató C pontjában tájékozódhat). Ez a szabály közintézménynek vagy nemzetközi szervezetnek minősülő szervezetekre nem vonatkozik.
a pályázatot a hivatalos E+ Útmutatóban megadott határidőig (2014. március 17., brüsszeli idő szerint déli 12 óra) nyújtják be.
a kitöltött űrlap egy példányát saját gépre elmentették vagy kinyomtatták.
Adatvédelmi nyilatkozat
A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL
A jelen pályázati űrlap feldolgozása elektronikus formában történik. A személyes adatok feldolgozása és kezelése során a magyar jogszabályokban (2011. évi CXII. törvény), valamint az Európai Parlament és az Európai Tanács 45/2001 sz. a magánszemélyek védelméről az Európai Unió intézményei és testületei által kezelt személyes adatok, valamint a személyes adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében  foglaltak szerint járunk el. A személyes adatokat kizárólag meghatározott céllal használjuk fel, melyek:
- a pályázati űrlapok esetében: A támogatási kérelem értékelése során a felhívásban foglaltaknak való megfelelés vizsgálata.
- az akkreditációs pályázatok űrlapjainak esetében: Az akkreditációs kérelem értékelése során a felhívásban foglaltaknak való megfelelés vizsgálata.
- a beszámoló nyomtatványok esetében: A projekt statisztikai és (adott esetben) pénzügyi nyomon követése.
Az összegyűjtött személyes adatok részletes leírásának, az adatgyűjtés céljának és a feldolgozás menetének vonatkozásában az Egyedi Adatvédelmi Nyilatkozat az irányadó.
A pályázó jogosult arra, hogy írásos kérése alapján a Nemzeti Iroda által kezelt személyes adatait megismerje és helyesbítse, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak. Minden, a személyes adatokra és azok kezelésére vonatkozó kérést a Nemzeti Irodához kell benyújtani. A pályázónak jogában áll az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához (www.obh.hu), illetve az Európai Adatvédelmi Biztoshoz fordulni a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszaival, észrevételeivel.
A Nemzeti Iroda fenntartja a jogot, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából a pályázó személyes adatait átadja a nemzeti hatóságoknak (különösen: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Állami Számvevőszék), az Európai Bizottság belső audit szerveinek, az Európai Számvevőszéknek, az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) és/vagy az Európai Bizottság pénzügyi szabálytalanságokat figyelő testületének (Financial Irregularities Panel).
http://www.edps.europa.eu/
A pályázó szervezet hivatalos képviselőjének jogi nyilatkozata
A nyilatkozatot a pályázó szervezet jogilag meghatalmazott képviselőjének kell aláírnia!
Alulírott, aláírásommal igazolom, hogy legjobb tudásom szerint a jelen pályázatban foglalt információk megfelelnek a valóságnak. A pályázati űrlap költségvetési részében foglaltaknak megfelelően nyújtom be az Erasmus+ támogatás elnyerésére pályázatomat.
Kijelentem, hogy:
- A jelen pályázatban foglalt információk, legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak.
- Az ifjúsági területen benyújtott projektek esetében minden résztvevő életkora a Program által előírtaknak megfelelő.
-Az általam képviselt szervezet megfelel a pályázat részvételi feltételeinek.
VALAMINT
Az általam képviselt szervezet rendelkezik a tervezett projekt megvalósításához szükséges pénzügyi eszközökkel és szervezeti feltételekkel.
VAGY
Az általam képviselt szervezet a felhívásban megfogalmazott feltételek szerint közintézménynek minősül, melyről szükség esetén bizonyító erejű okiratot is bemutatunk, azaz:
Tanulási lehetőséget biztosít és
-vagy (a) az elmúlt két évben megszerzett bevételeinek legalább 50%-a költségvetési forrásból származik,
-vagy (b) állami szervezetek vagy azok képviselői irányítása alá tartozik.
Felhatalmazással rendelkezem, hogy a szervezet nevében közösségi támogatásról szóló szerződést kössek.
Kijelentem, hogy (a 60.000 eurót meghaladó összegű támogatások esetében):
az általam képviselt szervezet:
- nem áll csőd-, felszámolási-eljárás vagy bírósági felügyelet alatt, nem folyik ellene adósságrendezési eljárás, üzleti tevékenysége nem került felfüggesztésre, nem áll ezekkel kapcsolatos vagy ezekhez hasonló eljárás alatt sem a hazai, sem nemzetközi jogszabályok vagy szabályozás alapján,
- nem született jogerős, elmarasztaló bírósági ítélet szakmai tevékenységével kapcsolatos bűncselekmény miatt,
- nem követett el a Nemzeti Iroda által bizonyíthatóan súlyos szakmai kötelezettségszegést,
- minden a székhelye, illetve a támogatási szerződés megvalósulása szerinti ország jogszabályaiban előírt társadalombiztosítással és adózással kapcsolatos fizetési kötelezettségének eleget tett,
- nem érintett csalással, korrupcióval, bűnszervezetben való részvétellel vagy a Közösség pénzügyi érdekeit sértő tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmény miatt született, jogerős elmarasztaló bírósági ítélet által,
- nincs ellene jelenleg érvényes (a Tanács Pénzügyi Rendeleteinek 96(1) cikkével kapcsolatos) szankció foganatosítva.
Tudomásul veszem, hogy:
az általam képviselt szervezet nem részesülhet támogatásban, ha a támogatás odaítélésére irányuló eljárás időtartama alatt a fenn megfogalmazottakban változás következik be vagy az alábbiak szerinti helyzet alakul ki:
- családi, személyes, politikai vagy nemzeti, gazdasági vagy bármely más, a támogatás odaítélésben közvetve vagy közvetlenül érintett szervezettel vagy személlyel létrejövő kapcsolat miatti okokból kialakuló összeférhetetlenség,
- a Nemzeti Iroda által a támogatás megítéléshez kért adatszolgáltatás során hamis, megtévesztő adatok megadása vagy az adatszolgáltatás elmulasztása.
Jelen támogatási kérelem jóváhagyása esetén a Nemzeti Iroda jogosult a szervezet nevét és címét, a támogatott projektet, valamint a támogatás összegét és a finanszírozás mértékét közzétenni.
Kötelezettséget vállalok, hogy:
- az általam képviselt szervezet és partnerszervezetei a Nemzeti Iroda, a Végrehajtó Ügynökség és/vagy az Európai Bizottság által végzett disszeminációs és az eredmények terjesztésére irányuló tevékenységében előzetes felkérés esetén részt vesz, szükség esetén biztosítja ezen tevékenységek megvalósításához az egyéni résztvevők jelenlétét is.
Tudomásul veszem, hogy a hamis nyilatkozattétel vagy a korábbi támogatási szerződésekből fakadó kötelezettségek súlyos megszegése adminisztratív és pénzügyi szankciók kiszabását eredményezheti az általam képviselt szervezetre nézve.
Kelt:
Dátum:
A pályázó szervezet/intézmény neve:
Hivatalos képviselő neve:
Aláírás:
National ID number of the signing person (if requested by the National Agency):
Pecsét helye:
Mellékletek
A dokumentumot nem lehet csatolni. A támogatott dokumentumok a következők:
A dokumentum(ok) összmérete meghaladja a maximálisan megengedett méretet (kB)
Üres dokumentum nem csatolható.
Ezt a dokumentumot már megnyitották vagy használják egy másik programban.
Hozzáadás
Törlés
Kérjük ügyeljen arra, hogy az Ellenőrző listában szereplő minden dokumentumot csatoljon mielőtt online beküldi pályázatát.
Fájlnév
Fájl mérete (kB)
Fájlok összmérete
Beküldés
Mielőtt elektronikusan beküldi az űrlapot, kérjük, ellenőrizze! Kérjük ügyeljen arra, hogy csak az űrlap végső változatát küldje be elektronikusan!
Ok
Késő
Hiba
Ismeretlen
Az űrlapot még nem küldték be on-line
Online beküldés
Ezt az űrlapot ekkor küldték be online
Az űrlapon szereplő adatokat módosították a legutóbbi beküldési kísérlet óta.
Státusz
Elektronikus beküldés
Az elektronikus űrlapot csatolták
Adatok ellenőrzése
A kötelező mezők és szabályok ellenőrzése
Szabványos beküldési eljárás
Online beküldés (internet csatlakozást igényel)
Alternatív beküldési eljárás
Amennyiben nem tudja online beküldeni a pályázatát, arra is van lehetősége, hogy a hivatalos pályázati határidő lejártát követő két órán belül emailen keresztül nyújtsa be pályázati anyagát a nemzeti irodájához. Az emailnek tartalmaznia kell a teljes elektronikus űrlapot, valamint minden olyan fájl mellékletet, amelyet a pályázathoz csatolni kíván. Az emailhez szintén csatolnia kell a Beküldési összefoglalóról készített képernyőképet, amelyen jól látszik, hogy az elektronikus űrlapot nem tudta online beküldeni. Az illetékes nemzeti iroda az eset kivizsgálását követően tájékoztatást küld a további teendőkkel kapcsolatban.
Beküldési összefoglaló
Ez a táblázat a pályázat összes benyújtási kísérletével kapcsolatban tartalmaz információkat. Különösen a Nemzeti Irodák számára hasznos az ismételt benyújtások kiszűrésére.
Sorszám
Idő
Esemény
Űrlap ellenőrző kód
Státusz
* a helyi PC időt jelenti, mely nem megbízható és nem használható a határidőn túl beérkezett űrlapokkal kapcsolatos reklamáció céljából
Űrlap nyomtatása
Nyomtassa ki a teljes űrlapot
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