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Általános információk
Célok
A Tudásszövetségek célja Európa innovációs kapacitásának megerősítése és az innováció
támogatása a felsőoktatásban, az üzleti vállalkozásokban és a tágabb társadalmi-gazdasági
környezetben. A Tudásszövetségek legalább az egyiket teljesíteni kívánják a következő célok
közül:
új, innovatív és multidiszciplináris megközelítések kidolgozása az oktatásban és a
tanulásban;
a vállalkozási kedv ösztönzése és a vállalkozói készségek javítása a felsőoktatásban
oktatási munkát végző munkatársai és a vállalkozások szakemberei körében;
a tudás cseréjének, áramlásának és közös létrehozásának elősegítése.

Támogatott tevékenységek

A tudásszövetségek olyan, egymással összefüggő, koherens
és átfogó tevékenységcsoportokat hajtanak végre, amelyek
rugalmasak, és Európa-szerte hozzáigazíthatók a különböző
aktuális és jövőbeli összefüggésekhez és fejleményekhez,
például az alábbi területeken:
• Az innováció előmozdítása a felsőoktatásban, az üzleti
vállalkozásokban és a tágabb társadalmi-gazdasági
környezetben
• A vállalkozói szellem ösztönzése és a vállalkozói készségek
fejlesztése
• Felsőoktatás és vállalkozások közötti tudáscsere és
tudásáramlás ösztönzése
A tudásszövetségek szervezhetnek hallgatói, kutatói és
oktatói mobilitási tevékenységeket, amennyiben ezek
támogatják, kiegészítik a szövetség egyéb tevékenységeit,
és hozzáadott értéket képviselnek a projekt célkitűzéseinek
megvalósítása szempontjából.

Kedvezményezett

Részt vevő intézmény lehet bármely olyan állami vagy
magánintézmény, amely székhellyel rendelkezik bármely
program- vagy partnerországban. Ilyen intézmények
lehetnek például: felsőoktatási intézmény; állami vagy
magánkézben lévő kis-, közép- vagy nagyvállalkozás;
kutatóintézet; helyi, regionális vagy nemzeti szintű
közintézmény; vállalkozásokat képviselő közvetítő
intézmény vagy egyesület; akkreditációs, tanúsító vagy
képesítő szerv, stb.
A pályázó intézmény pályázik az adott projektben érintett
összes részt vevő intézmény nevében.
Programországok felsőoktatási intézményeinek érvényes
Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. A
partnerországok felsőoktatási intézményeinek nem kell
Chartával rendelkezniük.

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

A tudásszövetség országokon átívelő szövetség, amelyben
legalább 3 különböző, programban résztvevő ország
legalább 6 független intézménye működik közre, és a 6
intézmény között legalább 2-nek felsőoktatási
intézménynek, legalább 2-nek pedig vállalkozásnak kell
lennie.

Támogatott projektek várható
száma

18 db.

Pénzügyi információk
Teljes keret

15.000.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

Maximális uniós hozzájárulás kétéves tudásfejlesztési
szövetség esetében: 700 000 EUR
Maximális uniós hozzájárulás hároméves
tudásfejlesztési szövetség esetében: 1 000 000 EUR

Támogatási intenzitás

80%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

A támogatási összeg 40%-a a támogatási szerződés aláírását
követő 30 napon belül, további 40% az előrehaladási
jelentés beadását követő 60 napon belül, melynek feltétele
az előﬁnanszírozott támogatás legalább 70%-val történő
elszámolás.

Elszámolható közvetlen
költségek

Megvalósítási támogatás: hozzájárulás a projekt
megvalósításához közvetlenül kapcsolódó
tevékenységekhez, egységköltség támogatás a napok
száma és az egyes országok résztvevő munkatársának
proﬁlja alapján:
• projektmenedzsment,
• projekttalálkozók,
• szellemi termékek (tantervek, oktatási segédanyagok, ITeszközök, elemzések, tanulmányok, stb),
• terjesztés,
• eseményeken/konferenciákon való részvétel,
• utazás
Kapcsolódó mobilitás kiegészítő támogatása:
• utazás: az indulási helytől a tevékenység helyszínéig
történő utazásra, illetve a visszaútra ﬁzetett résztvevők
utazási költségeihez való hozzájárulás (egységköltség)
• megélhetési költségek: hozzájárulás a résztvevők
megélhetési költségeihez a tevékenység ideje alatt
(egységköltségek)

Határidők
Felhívás közzététele

2015.10.27.

Benyújtási határidő

2016.02.26.12:00

Benyújtás

Elektronikusan
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en

Támogató döntés

2016. június

Szerződéskötés

2016. augusztus

Projekt megkezdése

2016. november 1.

Megvalósítás

24-36 hónap

