
Erasmus+ program, ifjúsági pályázatok 

Pályázati űrlap kitöltése és csatolmányai 

 

Az űrlap kitöltése 

A pályázati űrlapot először le kell menteni a saját gépre, majd onnan megnyitva lehet 

kitölteni! Böngészőből megnyitva nem lehet kitölteni. 

 

A kitöltött elektronikus űrlapot csak internet hozzáféréssel rendelkező gépről tudja 

benyújtani. Kérjük, ne feledje elmenteni saját dokumentumai közé a pályázat benyújtott, 

végleges változatát és mellékleteit! 

 

A pályázatokat az űrlapban található "Submit" vagy "Benyújt" gomb megnyomásával kell 

benyújtani.   

A pályázat nem nyújtható be, amíg a „Validation” vagy „Ellenőrzés” gombot a pályázó 

nem nyomta meg. Ez a gomb az űrlapban előforduló lehetséges hibákat ellenőrzi. 

Amennyiben ez az ellenőrzés hibátlan, a pályázat benyújtható. 

 

A partnereivel való együttműködés során kérjük, vegye figyelembe, hogy az Erasmus+ 

Programban részt vevő minden országban brüsszeli idő szerinti déli 12.00 óra a 

benyújtás határideje. 

Azt javasoljuk, a pályázat benyújtásával ne várjanak az utolsó pillanatig (amikor a 

rendszer túlterhelt lehet), mert 12 órakor a rendszer automatikusan lezárul. 

A pályázat kötelező csatolmányait a pályázat benyújtásával egyidejűleg fel kell tölteni az 

erre célra rendelkezésre álló (az űrlapban felkínált) felületre, ez az űrlap legvégén 

található. 

 

A pályázati űrlap kötelező csatolmányai 

Az űrlappal együtt csatolandó dokumentumok a honlap „Letölthető dokumentumok” 

menüpontja alatt elérhetők. 

 

1. Partnerségi nyilatkozat (Mandate)  

Amennyiben több partnerrel működik együtt, minden partnertől egy-egy aláírt 

nyilatkozat szükséges, lehetőleg egy pdf dokumentumként szkennelve.  

A Partnerségi nyilatkozat/Mandate első felét a partner, a második felét a pályázó írja alá. 

A mandate-ben, a kijelölt helyen meg kell adni a Nemzeti Irodát. Amennyiben a 

pályázatot hozzánk nyújtják be, lehetőség szerint itt az „NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági 

Programiroda”, vagy „NIFSP Erasmus+ Youth National Agency” megnevezés szerepeljen. 

 

2. Programbontás / Gantt diagram  

A tevékenység(ek) napra lebontott programja (idősávok, programelemek, célok és 

tervezett módszerek jelölésével), EVS esetében az önkéntes heti tevékenységeinek 

http://erasmus.webfuture.hu/hu/applicants/downloads


leírása, a KA2-es kategóriában benyújtandó projekthez az Európai Bizottság által 

biztosított Gantt diagaram is. Amennyiben több tevékenységet is tartalmaz a projekt, 

minden egyes tevékenység programja szükséges, lehetőleg egy-két dokumentumba 

belefűzve (pdf, doc xls).  

A programtervhez kötelező az Európai Bizottság által készített sablont 

használni: KA1 programterv sablon  és KA3 programterv sablon 

 

3. Felelősségvállalási nyilatkozat / Declaration of Honour (Űrlap M rész) 

kinyomtatva, a hivatalos képviselő által aláírva és beszkennelve. 

 

4. 60.000 euró feletti támogatás igénylése esetén az utolsó lezárt pénzügyi év mérlege 

és eredmény-kimutatása (informális csoport esetében a befogadó szervezettől). (Csak az 

államháztartáson kívül eső, pályázatot benyújtó intézménynek kell feltöltenie.) 

 

5. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 

hiányáról (Közpénz nyilatkozat) (informális csoport esetében mind a csoport mind a 

befogadó szervezet képviselőjétől), valamint összeférhetetlenség fennállása esetén 

a közzétételi kérelem. 

 

6. Informális csoport esetében befogadó nyilatkozat a pénzügyi befogadó szervezettől. 

--- 

Kérjük pályázóinkat, hogy a felsorolt dokumentumokat őrizzék meg feltöltés után is, mert 

azokat nyertes pályázat esetén a szerződéssel együtt a Nemzeti Iroda részére meg kell 

küldeni. 

Egy elektronikus űrlaphoz maximum 5 dokumentum tölthető fel, a dokumentumok 

összmérete maximum 5Mb lehet. A kért dokumentumok szükség szerint egybefűzhetők, 

a fenti limitek túllépésének elkerülése érdekében. Az űrlaphoz csak PDF, DOC, DOCX, 

XLS, XLSX, JPG, TXT, ODT, ODS kiterjesztésű fájlokat lehet csatolni. 

 

A dokumentumok egyértelmű elnevezése segíti munkánkat (Tevékenységek programja, 

Partneri megállapodások, Összeférhetetlenségi nyilatkozat stb.). 

Az űrlaphoz technikai hiba miatt nem csatolható ékezetes betűket, illetve szóközt 

tartalmazó fájlnévvel ellátott dokumentum, ezért kérjük a pályázókat, a csatolt fájlokat 

ékezetek nélkül és szóközök nélkül nevezzék el! (pl.: Egyuttmukodesi_Nyilatkozat.PDF) 

Ha a kötelező mellékletek meghaladják a csatolható méretet, ezeket e-mail-ben kérjük 

beküldeni a következő email címre: palyazatok.eu@ncsszi.hu. A mellékletek 

beérkezési határideje a pályázati határidő után maximum 48 óra! Az e-mail tárgyában a 

következő szerepeljen:  

Kötelező melléklet [pályázat kategóriája, pályázat címe] (pl: Kötelező melléklet, 

KA1, Fiatalok a változásért)  

Az email tartalmában szerepeljen a pályázó szervezet neve, PIC-kódja, a pályázati 

kategória és a pályázat címe újra, valamint a csatolt dokumentumok felsorolása. 

Amennyiben a kötelező mellékletek nem érkeznek be a megadott határidővel, a 

benyújtott pályázat formai hibával elutasításra kerül! 

http://erasmus.webfuture.hu/hu/applicants/downloads
mailto:palyazatok.eu@ncsszi.hu

