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A MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE MEGÍTÉLHETŐ 

TÁMOGATÁSOK ELOSZTÁSÁNAK SZABÁLYAI – ÖNKÉNTES PROJEKTEK 

(EURÓPAI SZOLIDARITÁSI TESTÜLET – ÖNKÉNTES PROJEKTEK – ESC51-VTJ)  

 

Nemzeti Iroda Tempus Közalapítvány, Magyarország HU01 

Szektor Ifjúság 

Felhívás éve 2022 

Ez az útmutató - az Európai Szolidaritási Testület pályázati útmutatójában leírtakkal összhangban - a minőségi 

tanúsítvánnyal rendelkező pályázóknak adható támogatás kiosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik: 

Mivel a pályázó minőségi tanúsítványban megadott tevékenységi tervét az akkreditációs pályázat tartalmi 

bírálata során már értékelték a szakértők, a költségvetés elosztásakor nem kerül sor tartalmi értékelésre. Minden 

formailag megfelelő forráslehívást célzó pályázat (ESC51) támogatásban részesül. A megítélt támogatási összeg 

nagyságát az alábbi szempontok határozzák meg: 

 az akkreditált pályázók számára rendelkezésre álló költségvetés 

 az igényelt tevékenységek 

 a támogatási összegek meghatározott minimuma (alaptámogatás) és maximuma 

 a vezető szerepre benyújtott minőségi tanúsítványra kapott pontszám 

 a megvalósítani kívánt tevékenységekben megjelölt szakpolitikai prioritások és kiemelt tématerületek 

Az alap- és maximum támogatásra, az egyes szempontok pontozására, súlyozására és a támogatás elosztásának 

módjára vonatkozó részletes szabályokat, valamint az akkreditált pályázók számára rendelkezésre álló 

költségvetést a Nemzeti Iroda a forráslehívást célzó pályázat (ESC51) benyújtási határideje előtt honlapján 

közzéteszi. 
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1. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉS 

Akkreditált pályázók számára rendelkezésre 

álló összköltségvetés: 
Minimum 2 131 347 euró 

A rendelkezésre álló költségvetés elosztása a következő szempontok mentén történik: 

Alaptámogatások Minimum 1 020 673,5 euró 

Minőségi teljesítés és szakpolitikai prioritások Minimum 1 020 673,5 euró 

Továbbá a tényleges költség alapú támogatásokra a következő összeg kerül elkülönítésre: 

Rendkívüli támogatás 90 000 euró 

Szükség esetén a Nemzeti Iroda tovább növelheti az erre elkülönített forrást. Amennyiben az ilyen költségtípusokra 

elkülönített forrás nem kerül teljes felhasználásra, úgy a Nemzeti Iroda a fennmaradó összeg újraelosztását 

kezdeményezheti az akkreditált szervezetek között. 

2. AZ IGÉNYELT TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ADHATÓ TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA 

Az igényelt tevékenységek megvalósításához adható támogatás összegét a Nemzeti Iroda a Pályázati útmutatóban 

ismertetett egységköltségek alapján, valamint a hasonló tevékenységekre adható támogatások korábbi adatainak 

figyelembe vételével állapítja meg. 

A rendkívüli támogatás egyedi elbírálás alá esik, ezért az ilyen típusú támogatás megítélhetőségét a Nemzeti Iroda a 

forráslehívást célzó pályázatában (ESC51) szereplő leírás, indoklás és becsült összeg alapján mérlegeli. Ezen 

túlmenően a kedvezményezettek további írásbeli kérelmet nyújthatnak be a Nemzeti Irodának az ilyen típusú 

költségek finanszírozására a projektidőszak első 12 hónapja alatt. A további igényelhető támogatás mértéke 

korlátozás alá eshet, a vonatkozó támogatási szerződésben meghatározottak szerint. 

A megítélt támogatás semmi esetben sem haladhatja meg a pályázó által tervezett tevékenységek megvalósításához 

szükséges támogatás becsült nagyságát. 

2.1. Maximum támogatás 

A magyar nemzeti iroda 2022. évi felhívás keretében benyújtott pályázatok esetében nem határoz meg maximum 

támogatási összeget. 

A maximum támogatás minden esetben a rendkívüli támogatás nélkül értendő, amely a maximum támogatási 

összegen felül is megítélhető. 
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2.2. Versenyalapú költségvetéselosztás 

Amennyiben az akkreditált pályázók számára rendelkezésre álló összköltségvetés nem elegendő az egyes pályázók 

által igényelt tevékenységek megvalósításához, úgy a versenyalapú költségvetéselosztási szabályok lépnek érvénybe 

a 3. pontban leírtaknak megfelelően. Amennyiben a rendelkezésre álló összköltségvetés elegendő a pályázók által 

igényelt tevékenységek megvalósításához, úgy a 3. pontban ismertetett költségvetéselosztási szabályok nem 

alkalmazandók. 

3. KÖLTSÉGVETÉS FELOSZTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

A költségvetés elosztása több szakaszban történik. Minden egyes szakaszban a rendelkezésre álló költségvetést az 

adott szempontok teljesítése alapján osztják el a pályázók között.1.  

Azok a pályázók, akik az adott szakasz végén megkapták a tervezett tevékenységeik megvalósításához szükséges 

támogatást (vagy elérték a számukra adható maximum támogatás összegét), nem vesznek részt a további 

forráselosztásban. A rendelkezésre álló további támogatás a többi pályázó között kerül felosztásra az adott 

szempontra vonatkozó szabályoknak megfelelően. Valamennyi megítélt összeg esetén a legközelebb eső egész 

euróra kell kerekíteni. 

3.1. Első szakasz: alaptámogatás 

Az alaptámogatást minden pályázó megkapja a költségvetés felosztásának kezdetén. Az alaptámogatás célja, hogy 

valamennyi akkreditált szervezet egy minimális számú mobilitási tevékenységet megvalósíthasson az 

akkreditációban megjelölt céljainak megvalósítása érdekében. 

Alaptámogatás 
Az alaptámogatás mértéke 2022-ben minden pályázó szervezet 

esetében 9000 euró. 

Azon szervezetek esetében, amelyek akkreditációjuk keretében rendelkeznek lezárt projekttel, a támogatás összege 

a korábbi pénzügyi teljesítményüktől is függ, hogy stabil és kiszámítható finanszírozást lehessen biztosítani a jól 

teljesítők számára. A pénzügyi teljesítés alatt azt értjük, hogy a pályázók képesek teljes mértékben felhasználni a 

megítélt támogatást.  

Tekintve, hogy a pályázó szervezetek még nem rendelkeznek lezárt pályázattal az új programszakaszban, a pénzügyi 

teljesítés szempontjai nem alkalmazandók az értékelés során. A jövőbeni felhívások esetében azonban a pályázóknak 

olyan számú tevékenységeket kell igényelniük, amelyeket biztosan meg tudnak valósítani. Ha a projektidőszak során 

(legfeljebb 24 hónap) a pályázó nem használja fel a megítélt támogatást, akkor az alacsony pénzügyi teljesítéshez 

vezethet, melynek következtében alacsonyabb támogatási összeget kaphat a jövőbeni pályázati felhívások során.  

                                                                                 

1 A pályázók korábbi teljesítményének vizsgálatakor a Nemzeti Iroda figyelmen kívül hagyhatja azokat a korábbi projekteket, amelyek 
megvalósítását negatívan befolyásolta a COVID-19 járvány, vagy más, a kedvezményezett hatáskörén túlmutató külső tényező (vis major). 
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3.2. Második szakasz: minőségi teljesítés és szakpolitikai prioritások 

A minőségi teljesítés, mint felosztási szempont alkalmazásával a cél az, hogy az akkreditált pályázók 

tevékenységeiket jó minőségben valósítsák meg és teljesítsék a tevékenységi tervükben vállaltakat. Ebben a részben 

kerülnek érvényesítésre a program által kiemelt szakpolitikai prioritások és tématerületek is. 

Az ehhez a szakaszhoz rendelt költségvetés pályázók közötti elosztása pontszám alapján történik. Az egyes pályázók 

erre a szempontra adható pontszámát a Nemzeti Iroda számítja ki az alábbi szempontok figyelembevételével: 

1) Alappontszám: pályázó alappontszáma megegyezik a szervezet minőségi tanúsítvány pályázatára kapott 

pontszámával.  

2) Többletpontok kiemelt prioritások alapján: az ifjúsági szektorban a pályázóknak a támogatás lehívására 

benyújtott űrlapokban meg kell adni, hogy az egyes tevékenységek mely szakpolitikai prioritásokhoz kapcsolódnak, 

továbbá azt is, hogy az egyes tevékenységekbe milyen arányban vonnak be kevesebb lehetőséggel rendelkező 

résztvevőket. Erre a szempontra az űrlapban megadott információk alapján tevékenységenként kell kiszámítani a 

pontszámot, majd a kapott pontokat projektszinten kell átlagolni. 

A pályázatoknak a második szakaszban elérhető összpontszámát az alappontszám és a többletpontok súlyozott 

átlaga adja, melyben az alappontszám súlya 80, a többletpontoké pedig 20. 

A jövőben a pályázó céljairól és tevékenységi tervének megvalósításáról szóló előrehaladási jelentés értékelése, 

valamint a program minőségbiztosítási szabályainak betartása is beleszámít majd az összpontszám 

meghatározásába. 

4. AZ ÖSSZESEN MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS ÉS A CÉLSZÁMOK MEGHATÁROZÁSA 

A pályázó számára összesen megítélt támogatást az egyes költségvetéselosztási szakaszokban adott összegek 

alkotják. Amennyiben a Nemzeti Iroda jóváhagyja a pályázó által rendkívüli támogatást, úgy ezek az összegek is 

hozzáadódnak a pályázó számára összesen megítélt támogatáshoz. 

A támogatási szerződés megkötése előtt a Nemzeti Iroda kiszámítja a tényleges célszámokat. Amennyiben a pályázó 

számára az igényelt tevékenységekre kért támogatás teljes egésze megítélésre kerül, úgy a pályázatban megadott 

célszámokat kell a támogatási szerződés megkötésekor figyelembe venni. Ha azonban a megítélt támogatás 

kevesebb az igényelt tevékenységekre igényelt teljes támogatás összegénél, akkor ennek megfelelően a pályázó által 

megadott célszámok is arányosan csökkentésre kerülnek. 

A Nemzeti Iroda bizonyos mértékben módosíthatja az arányosan csökkentett célszámokat annak érdekében, hogy:   

- a megítélt támogatás és az igényelt tevékenységek jobban illeszkedjenek;  

- minden igényelt tevékenységnek legyen minimum egy résztvevője;  

- a célszámok összhangban legyenek a Pályázati útmutatóban szereplő egyéb korlátozásokkal. 
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A jóváhagyott tevékenységi terv kereten belül a kedvezményezett szervezetek rugalmasan valósíthatják meg a 

tervezett tevékenységeket. A támogatási szerződésben vállalt tevékenységek és célszámok értékelésére a 

záróbeszámoló alapján kerül sor. 


