Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
Együttműködési Projektek
Pályázhat-e ugyanaz a szervezet projektvezetőként a 2014-ben meghirdetett mindkét
felhívás (március 5., október 1.) keretében?
Igen, ez lehetséges, mivel a két különböző határidő különböző költségvetési évre vonatkozik,
kivéve, ha a szervezet pályázatot nyert az első felhívás alatt Nagyobb projekttel (2. kategória).
Kiválasztás esetén, a 2. kategória vezetője nem jogosult más pályázat benyújtására
kategóriától függetlenül, amíg tart a projekt, kivéve, ha a választott nagy projekt lezárul mire
a második projekt támogathatósági időszaka elkezdődik.
Pályázhat-e ugyanaz a szervezet projektvezetőként kis projektre (1. kategória) és nagy
projektre (2. kategória) ugyanazon felhívás alatt?
Nem, ez nem lehetséges. Projektvezetőként választania kell, hogy kis projektre VAGY nagy
projektre pályázik. Abban az esetben, ha projektvezetőként ugyanazon felhívás alatt két
pályázatot ad le, egyik pályázat sem elfogadható.
Pályázhat-e ugyanaz a szervezet projektvezetőként vagy kis projektre (1. kategória)
vagy nagy projektre (2. kategória) és partnerként vagy kis projektre (1. kategória) vagy
nagy projektre (2. kategória) ugyanazon felhívás alatt?
Igen, ez lehetséges.
Pályázhat-e ugyanaz a szervezet projektvezetőként együttműködési projektre és
projektvezetőként a Kultúra Alprogram egy másik felhívására?
Igen, ez lehetséges.
Pályázhat-e ugyanaz a szervezet partnerként több projektre (vagy az 1. kategória/ vagy
a 2. kategória) ugyanazon felhívás alatt?
Igen, ez lehetséges.
Pályázhat-e olyan szervezet, amely kevesebb mint 2 éve van törvényesen bejegyezve,
vagy projektvezetőként, vagy partnerként?
Nem, ez nem lehetséges. Mind a projektvezetőnek, mind a partnereknek a pályázat leadási
határidejének napján legalább 2 éve törvényesen bejegyzett szervezetnek kell lennie. A
hivatalos regisztráció dátumát a regisztráció közzétételével a hivatalos lapban a 2 év
kiszámításánál figyelembe veszik.
Pályázhat-e olyan a leadási határidő napján kevesebb, mint 2 éve bejegyzett szervezet
vagy projektvezetőként, vagy partnerként, amely 2 vagy több olyan szervezetből olvadt
össze, amelyek egyenként több mint 2 éve léteznek?
Nem, ez nem lehetséges, mivel az egybeolvadt szervezet új jogi entitás. Minden új jogi
entitásnak tudnia kell bizonyítani, hogy a leadás határidejének napján legalább 2 éve létezik
önálló jogi személyként. A hivatalos regisztráció dátumát a regisztráció közzétételével a
hivatalos lapban a 2 év kiszámításánál figyelembe veszik.

Mi a helyzet azokkal a szervezetekkel, amelyek nem támogatható pályázók vagy korábbi
„társult partnerek” (olyan partner, aki nem társpályázó, de ennek ellenére
közreműködik a projektben)? Ettől még részt vehetnek projektekben?
Igen, ez lehetséges. Habár, nem tekintendők hivatalos partnereknek a projektben, így a
támogatási megállapodásban sincsenek azonosítva, nem részesülhetnek az EU-s támogatásból
és nem vonhatnak magukra támogatható költségeket. Ezeknek a nem hivatalos partnereknek a
projekthez való hozzájárulását a program részletes ismertetőjében lehet feltüntetni.
Mik a harmadik ország költségei?
Minden a harmadik országban (olyan ország, amely nem szerepel a Kultúra Alprogramban)
vagy harmadik országgal kapcsolatban felmerülő költség. Ezek lehetnek olyan természetes
személyhez köthető költségek, aki egy harmadik ország állampolgára; harmadik országban
levő szervezetek költségei és harmadik országban zajló tevékenységekhez költségei. A
projektvezető és/vagy a partnerek harmadik országokkal kapcsolatos költségei a teljes
elszámolható költségvetés maximum 30%-át tehetik ki.
Milyen összeget kell a partnereknek említeni a mandátumban?
Azt az összeget, amellyel a partner saját maga hozzájárul a projekthez. Ezt az összeget
biztosítani kell és, minimumként, fel kell tüntetni a záró jelentés bevételi részében. Bármely
összeget, amely más forrásból származik, mint a projektvezető szervezet és a partnerek, a
költségvetési nyomtatványban jelölni kell a „Privát források hozzájárulásai”, „Állami források
hozzájárulásai” vagy „A projekt által generált jövedelem” címszó alatt.
Nem tudok minden részt kitölteni az elektronikus nyomtatványban. Mit tegyek?
Ezeket a részeket töltse ki kézzel.
A költségvetési nyomtatvány csak 20 partnert ír elő, de nekem több van. Mit tegyek?
Küldje el a költségvetési nyomtatványt, amiben dolgozni kezdett az eacea-creative-europecooperationprojects@ec.europa.eu e-mail címre legalább egy héttel a leadási határidő előtt.
Írja le, hány partnerrel rendelkezik. Módosítjuk az űrlapot és visszaküldjük Önnek.
A szervezetünk székhelye nem az euro-zónában van. Milyen átváltási árfolyamot
használjunk?
Azt az árfolyamot kell használni, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent a
pályázati felhívás napján. A március 5-i határidőhöz azt az árfolyamot kell használni, amely
az EU Hivatalos Lapjában jelent meg az Európai Bizottság honlapján közzétett a pályázati
felhívás napján, ami 2013. december 10-e volt.

