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Tempus Közalapítvány

I.1. CIKK – A SZERZŐDÉS TÁRGYA
I.1.1. A Nemzeti Iroda úgy határozott, hogy a jelen Szerződés Különös Feltételeiben, és Általános
Feltételeiben, valamint egyéb Mellékleteiben meghatározott feltételek szerint támogatást nyújt az
Erasmus+ program, 1. Pályázati kategória: Mobilitási projektek keretei között elfogadott, és a II. sz.
Mellékletben leírt, Csizmadiák - Poliziák című projekt (a továbbiakban a „Projekt”)
megvalósításához.
I.1.2. A jelen Szerződés aláírásával a Kedvezményezett elfogadja a támogatást, és vállalja, hogy a
Projektet saját felelősségére megvalósítja.
I.1.3. A Kedvezményezett betartja az Erasmus+ Szakképzési mobilitási tanúsítvány megpályázásakor
tett vállalásait és a Szakképzési Minőségbiztosítási követelményeket.
I.2. CIKK – A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
IDŐTARTAMA
I.2.1. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Felek közül az utolsó aláírta. Felek közös
egyetértéssel megállapítják, hogy a Pályázati Felhívásban, továbbá a Kedvezményezett Pályázatában
és mindezek Mellékleteiben foglaltak a feleket a támogatási döntés Kedvezményezett általi
kézhezvételének időpontjától kölcsönösen jogosítják és kötelezik, azonban a felek megállapodnak
abban, hogy – a felek jogviszonyának, jogaik és kötelezettségeik egységes értelmezése érdekében – a
jelen Szerződés I.2.2 pontjában foglalt időponttól a felek együttműködésére, jogaik gyakorlására és
kötelezettségeik teljesítésére nézve a jelen Szerződésben foglaltakat kötelezően irányadónak fogadják
el.
I.2.2.

A Projekt futamideje 12 hónap, 2020.11.02. és 2021.11.01. között kell megvalósítani.

I.3. CIKK - A TÁMOGATÁS MAXIMÁLIS ÖSSZEGE ÉS FORMÁJA
I.3.1. A támogatás maximális összege: 23 438 euró
I.3.2. A II. sz. mellékletben meghatározott előzetes költségvetés, valamint a III. sz. mellékletben
meghatározott elszámolható költségek és pénzügyi feltételek szerint a támogatás formája:
a) a pályázattípusban elszámolható azon költségek megtérítése (“elszámolható költségek
megtérítése”), amelyek:
i. ténylegesen felmerültek
ii. egységköltségek alapján kerülnek bejelentésre
iii. bejelentett átalányköltségek alapján kerülnek visszatérítésre – nem alkalmazandó
iv. bejelentett egyösszegű átalányköltségek alapján kerülnek visszatérítésre – nem
alkalmazandó
v. a partner általános számviteli gyakorlata alapján bejelentett költségek visszatérítése –
nem alkalmazandó
b) egységköltség hozzájárulás – nem alkalmazandó
c) átalányköltség hozzájárulás – nem alkalmazandó
d) egyösszegű átalányköltség hozzájárulás – nem alkalmazandó
e) költségfüggetlen finanszírozás – nem alkalmazandó
I.3.3.

Költségkategóriák közötti, szerződésmódosítást nem igénylő átcsoportosítások

Kedvezményezett a különböző költségvetési kategóriák között végrehajtott átcsoportosítások révén
módosíthatja a II. sz. Mellékletben szereplő elfogadott költségvetési tervet és az ahhoz kapcsolódó
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