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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
ERASMUS+ Program1 keretében több kedvezményezett által megvalósítandó stratégiai
partnerség projekt támogatására vonatkozóan
2. számú módosítás
SZERZŐDÉSSZÁM: 2019-1-HU01-KA202-060896
Egyrészről a

Tempus Közalapítvány
Tempus
Közalapítvány
Jogi
formája:
közalapítvány
Nyilvántartási szám:
Főv. Bír. 12.Pk. 60 336/1996
Székhely:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Adószám:
18154180-2-42,
Az Európai Bizottság (a továbbiakban a „Bizottság”) megbízásából eljáró
Tempus Közalapítványt (a továbbiakban a „Nemzeti Iroda” vagy „NI”),
amelyet a jelen szerződés aláírása során Czibere Károly, a Kuratórium elnöke
képvisel,

másrészről a(z) Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Hivatalos jogi formája:
szakképzési centrum
Nyilvántartásba vételi szám: 203045
Székhely:
Adószám:
OID kód:

4400 Nyíregyháza Dugonics utca 10-12.
15832070-2-15
E10186763
Magyar Államkincstár, Szabolcs- SzatmárBereg Megyei Igazgatósága

A számlavezető bank neve:
A számlavezető bankfiók
címe:

4400 Nyíregyháza Széchenyi u. 3.

Számlatulajdonos neve:

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

Számla devizaneme (HUF/EUR) EUR
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN2):

HU86-10004885-10008016-00144234
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az „Erasmus+”:
elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és
az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
1

2A

nemzetközi bankszámlaszám (IBAN: International Bank Account Number) 28 karakterből álló számlaszám, melynek első
két karaktere a bank országkódja (pl. Magyarország esetében: HU), ezt követi egy kétjegyű ellenőrző szám, majd a 3*8
karakterből álló pénzforgalmi jelzőszám. A nemzetközi bankszámlaszám a bankkivonaton megtalálható, illetve a számlavezető
bank ad róla felvilágosítást. Pontos IBAN számlaszám hiányában 2007.01.01-től nem teljesíthető devizaátutalás.
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a továbbiakban „Koordinátor”, amelynek képviseletében a jelen Szerződés aláírása során a
következő képviselő jár el:
Képviselő neve:
Gurbánné Papp Mária
Pájer Attila
Beosztása:
főigazgató
kancellár

valamint a II. Mellékletben felsorolt további Kedvezményezett, akiket a jelen Szerződés
aláírása során a Koordinátor képvisel az V. sz. Mellékletben megtalálható megbízólevelek
alapján. Eltérő rendelkezés hiányában a Kedvezményezettre és a Kedvezményezettekre történő
hivatkozásokat a Koordinátorra történő hivatkozásnak is kell tekinteni.
MEGÁLLAPODTAK,
a 2019-1-HU01-KA202-060896 sz. Támogatási Szerződés módosításában, az alábbiak szerint:
Módosul a Támogatási Szerződés I.2.2 pontja:
A Projektet 2019.09.01. és 2022.08.31. között kell megvalósítani. A Projekt futamideje 36
hónap.
Módosul a II. sz. Mellékletben leírt The Future of the Jobs vs the Jobs of the Future című
projekt ütemezése, a pályázat mellékleteként benyújtott ’Timeline’ a következők szerint:
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Továbbá,
1. A felek a 2019-1-HU01-KA202-060896 számú támogatási szerződés III.sz.
Mellékletének I.2 pontját közös megegyezéssel kiegészítik az alábbi rendelkezésekkel:
Amennyiben Kedvezményezettek a COVID-19 járvány miatt egyes tevékenységeket
virtuálisan kénytelenek megvalósítani, jogosultak a nemzetközi projekttalálkozók, a
multiplikációs rendezvények, a tanulási/oktatási/képzési tevékenységek és a
rendkívüli támogatás költségvetési kategóriákban nyújtott támogatási összegek
maximum 60%-át átcsoportosítani bármely más költségvetési kategória támogatására,
kivéve a projektmenedzsment és megvalósítás, továbbá a rendkívüli támogatás
kategóriákba.
A projektmenedzsment és megvalósítás költségvetési kategóriára vonatkozó előírások
érvényben maradnak.
Virtuális tevékenységek megvalósítása esetén az alábbi rendelkezések érvényesek:
A. Nemzetközi projekttalálkozó
Semmilyen egységköltség-hozzájárulás nem számolható el virtuális
tevékenységekre ebben a költségvetési kategóriában. A virtuális találkozók
költségeinek fedezésére a projektmenedzsment és megvalósítás költségvetési
kategóriában nyújtott támogatás használható fel.
B. Multiplikációs rendezvények
a) A támogatás összegének kiszámítása: a támogatás összegét a
Kedvezményezetten, a Szerződésben megnevezett projektpartnereken és a
rendezvény házigazdáiként szereplő társult partnereken kívüli szervezetekből
jövő résztvevők számának és a Szerződés IV. sz. Mellékletében résztvevőkre
vonatkozóan személyenként meghatározott egységköltség-hozzájárulás 15%ának a szorzata adja ki, és maximum 5000 euró lehet projektenként.
b) Támogatásra jogosító esemény: a támogatás igénybevételére jogosító
eseménynek minősül az, hogy a multiplikációs rendezvény a Nemzeti Iroda
értékelése szerint megfelelő minőségben valósult meg.
c) Igazoló dokumentumok:
 a virtuálisan megvalósított tevékenység igazolása a multiplikációs rendezvény
megnevezésének és dátumának megadásával;
 a multiplikációs rendezvény résztvevői létszámának igazolása a szervező által aláírt
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nyilatkozat formájában, meghatározva minden egyes résztvevő nevét, valamint az
adott személyt küldő szervezet nevét és címét;
minden a multiplikációs rendezvényen használt vagy terjesztett dokumentum.

C. Tanulási / oktatási / képzési tevékenységek
a) A támogatás összegének kiszámítása: A támogatás összegét a megélhetési
támogatás kapcsán egységköltség-hozzájárulás formájában nyújtják.




Utazási támogatás nem számolható el
Az online nyelvi támogatást (OLS) – amennyiben releváns – virtuális
tevékenységek esetén is felajánlható azonos feltételek mellett.
Megélhetési támogatás: a támogatás összegét a Szerződés IV. sz. Mellékletében a
fogadó országra és résztvevőre meghatározott napi/havi egységköltség-hozzájárulás
15%-ának és az egységköltség-hozzájárulásra jogosult részt vevő személyenként
eltöltött napok/hónapok számának a szorzata adja ki. Utazási napok nem vehetők
figyelembe a megélhetési költség kiszámításakor.

b) Támogatásra jogosító esemény:



Megélhetési támogatás: a támogatás igénybevételére jogosító eseménynek
minősül az, hogy a résztvevő a tevékenységet megvalósította.
Nyelvtanulási támogatás: a támogatás igénybevételére jogosító eseménynek
minősül az, hogy a résztvevő a két hónapot meghaladó időtartamú tevékenységet
megvalósította, és a személy a tevékenység során használandó nyelvből a nyelvi
felkészítést ténylegesen teljesítette.

c) Igazoló dokumentumok:
 Megélhetési támogatás: a fogadó szervezet által aláírt nyilatkozat, amely igazolja a
tevékenységen való részvételt, meghatározva a részt vevő személy nevét, a
tevékenység célját, valamint a virtuális tevékenység kezdő és befejező dátumát;
 Nyelvtanulási támogatás: a felkészítés szervezője által aláírt nyilatkozat, amely
igazolja a nyelvi felkészítésen való részvételt, meghatározva a részt vevő személy
nevét, a felkészítés nyelvét, valamint a nyelvi felkészítés időtartamát.
A beszámolásra vonatkozó rendelkezések virtuális és fizikai mobilitások esetén megegyeznek,
vagyis a támogatási szerződés vonatkozó pontjai az irányadók.
2. A felek a 2019-1-HU01-KA202-060896 számú támogatási szerződés III.sz.
Mellékletének II.2 pontját közös megegyezéssel kiegészítik az alábbi rendelkezésekkel:

Amennyiben a covid-19 járvány miatt egyes tevékenységeket virtuálisan kénytelenek
megvalósítani, az alábbi rendelkezések lépnek érvénybe:
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A. Speciális igényű résztvevők támogatása
A Kedvezményezett bármely költségvetési kategóriára szánt támogatási összeget
jogosult átcsoportosítani a speciális igényű résztvevők támogatása költségvetési
kategóriába, akkor is, ha eredetileg erre a költségkategóriára nem különítettek el
forrást.
A speciális igényű résztvevők támogatására az alábbi rendelkezések
érvényesek virtuális tevékenységek megvalósítása esetén:

(a)

A támogatás összegének kiszámítása: a támogatás a ténylegesen
felmerült elszámolható költségek 100%-ának megtérítése.

(b)

Elszámolható költségek: speciális igényű személyek részvételéhez
közvetlenül kapcsolódó és a virtuális tevékenység megvalósításához
szükséges költségek.

(c)

Igazoló dokumentumok: a kapcsolódó költségek számlái, megjelölve
a számla kibocsátójának nevét és címét, az összeget és pénznemet,
valamint a számla keltét.

B.

Rendkívüli támogatás

A kedvezményezett jogosult bármely egységköltség-hozzájárulás alapú költségvetési
kategóriára szánt támogatási összeg 10%-át átcsoportosítani a rendkívüli támogatás
költségvetési kategóriába, akkor is, ha eredetileg erre a költségkategóriára nem
különítettek el forrást. az ilyen módon átcsoportosított támogatási összeg kizárólag olyan
tárgyi eszközök beszerzésére vagy szolgáltatások igénybe vételére használható fel,
amelyek a covid-19 járvány miatt virtuális mobilitási tevékenységek megvalósításához
szükségesek.

a) A támogatás összegének számítása: A támogatás az eszközök beszerzésére
vagy szolgáltatások igénybe vételére ténylegesen felmerült elszámolható
költségek 75%-ának megtérítése.
b) Elszámolható
költségek: A virtuális
mobilitási
tevékenységek
megvalósításához szükséges eszközök beszerzésének vagy szolgáltatások
igénybe vételének költségei.
c) Igazoló dokumentumok: a kapcsolódó költségek számlái, megjelölve a számla
kibocsátójának nevét és címét, az összeget és pénznemet, valamint a számla
keltét.

A beszámolásra vonatkozó rendelkezések virtuális és fizikai mobilitások esetén
megegyeznek, vagyis a támogatási szerződés vonatkozó pontjai az irányadók.
6

Tempus Közalapítvány

Szerződésszám: 2019-1-HU01-KA202-060896 - 2. számú módosítás

A Szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal maradnak érvényben.
A szerződés két eredeti példányban, magyar nyelven készült, melyből 1 példány a
Koordinátort, 1 példány pedig a Nemzeti Irodát illeti meg.

ALÁÍRÁSOK
a Koordinátor képviseletében:

a Nemzeti Iroda képviseletében:

Név: Pájer Attila
Beosztás: kancellár

Czibere Károly
elnök

Név: Gurbánné Papp Mária
Beosztás: főigazgató
Kelt: Budapest, 2021. ………………….

Kelt:………………………………………

P.H.

P.H.

Gazdasági ellenjegyző
(amennyiben szükséges)
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