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Blended Intensive Programme

• 3 felsőoktatási intézmény 3 különböző programországból 
szervezi tanulási/oktatási/tréning céllal 
hallgatók vagy munkatársak számára

• Min. 15 - max. 20 résztvevő 

• Hallgatóknak minimum 3 ECTS kredit szerzése kötelező

• Fizikai rész: 5-30 nap

• Kötelező virtuális rész: 
online kooperatív tanulás formájában valósulhat meg

• Helyszín: a szervező intézmény országában bárhol

• Partnerországok saját költségükön küldhetnek résztvevőket, 
de a létszámba nem számítanak bele



BIP: Beneficiary Module

• Az intézményi szerződésben a pályázó intézmény által koordinálandó 

• BIP-ek száma

• a hozzájuk tartozó létszám és 

• a szervezési támogatás (400 €/résztvevő) szerepel

• A fizikai részben beérkező résztvevők a küldő intézménytől kapják az ösztöndíjat mobilitási 
ösztöndíjként

• Szoros, közös munka a partnerekkel: Beneficiary Module-ban kell rögzítenie a küldő 
intézménynek, hogy pontosan melyik BIP-en veszt részt az adott résztvevő



BIP-ek megvalósítása

• Az időközi beszámolókban lesz lehetőség jelezni, ha az intézmény további BIP-et kíván szervezni, 
illetve, ha úgy látja, hogy valamelyik BIP megvalósítására nem lesz módja.

• Azon intézmények, akik a 2021-es pályázatban nem pályáztak BIP-re, jelenleg kiegészítő 
támogatásban sem tudnak BIP-et igényelni. A 2022-es KA131-es pályázatban ismét lesz lehetőség 
pályázni. Mivel a 2022-es projektek várhatóan június 1-én fognak kezdődni, így hamarosan mód 
nyílik a megvalósításra.

• Amennyiben az intézmény nem valósítja meg a 2021-es intézményi pályázatban igényelt BIP-ket,
az a következő évek pályázataiban az igényelt BIP-ekkel összefüggésben az negatív elbírálást
eredményezhet.



Tapasztalatok a BIP-ek megvalósításával 
kapcsolatban

• Mely intézményeknek van már tapasztalata 
résztvevőként a BIP-ekkel kapcsolatban?

• Mely intézményeknek van már tapasztalata 
szervezőként a BIP-ekkel kapcsolatban?



További információk

Higher Education Handbook for Beneficiaries
https://erasmusplusz.hu/dokumentumok_tamogatott_palyazoknak_felsooktatasi_mobilitasi_palyazatok?

https://erasmusplusz.hu/dokumentumok_tamogatott_palyazoknak_felsooktatasi_mobilitasi_palyazatok
https://erasmusplusz.hu/dokumentumok_tamogatott_palyazoknak_felsooktatasi_mobilitasi_palyazatok


Linkgyűjtemény

• Erasmus+ Programme Guide 2021
• erasmusplusz.hu

• TKA hírek & hírlevél:
• http://www.tka.hu/hirek
• https://tka.hu/hirlevel

• Tudástár:
• http://www.tka.hu/tudastar

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://erasmusplusz.hu/erasmusplusz_felsooktatas
http://www.tka.hu/hirek
https://tka.hu/hirlevel
http://www.tka.hu/tudastar


Maradjunk kapcsolatban!

erasmusplusz.hu

Erasmus+ ösztöndíj hallgatóknak

Erasmusplus_hu
Köszönjük 

a figyelmet!

KA131@tpf.hu

https://www.facebook.com/erasmusplusz.tanarok/?ref=search

