
 
  

INSTRUKCJA 

WYPEŁNIANIA 

WNIOSKU 
 

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 

Akcja 2 (KA2) 
Partnerstwa strategiczne 

 

aktualizacja: 14.02.2018 r. 



Instrukcje wypełniania wniosku o Partnerstwa strategiczne (KA2) w szkolnictwie wyższym - Erasmus+ 

2 
 

Spis treści 

FORMULARZ WNIOSKU ............................................................................................................................................. 5 

B. Informacje o projekcie (Context) .......................................................................................................................... 5 

B.1. Dane identyfikacyjne projektu (Project Identification) ............................................................................. 6 

B.2.  Narodowa Agencja organizacji wnioskującej (National Agency of the Applicant Organisation) ............. 6 

C. Priorytety (Priorities) ............................................................................................................................................. 7 

D. Organizacje uczestniczące w projekcie (Participating organisation(s))................................................................ 8 

D.1. Organizacja wnioskująca (Applicant Organisation) ................................................................................... 8 

D.1.2 Akredytacja (Accreditation) ..................................................................................................................... 9 

D.1.2 lub D.1.3 Cele i działania organizacji (Background and Experience) ........................................................ 9 

D.1.3 Przedstawiciel prawny (Legal Representative) ...................................................................................... 10 

D.1.4 Osoba kontaktowa (Contact Person) ..................................................................................................... 10 

D.2./D.3. Organizacja partnerska (Partner Organisation) ............................................................................... 11 

D.4. Partnerzy stowarzyszeni (Associated Partners) ....................................................................................... 11 

E. Opis projektu (Description of the Project) ........................................................................................................... 12 

E.1.  Uczestnicy (Participants) ......................................................................................................................... 13 

G.  Zarządzanie projektem i jego wdrażanie  (Project Management and Implementation) ................................... 14 

G.1.  Rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs) ............................................................................. 16 

G.2.  Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej (Multiplier Events) ................................ 17 

G.3. Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (Learning/Teaching/Training Activities) . 18 

H.  Kontynuacja (Follow-up) ............................................................................................................................. 20 

H. 1. Wpływ (Impact) ....................................................................................................................................... 20 

H. 2. Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu (Dissemination and Use of the Projects’ 

Results) ................................................................................................................................................................ 21 

H. 3. Trwałość rezultatów projektu (Sustainability) ........................................................................................ 22 

I.  Budżet (Budget) ............................................................................................................................................... 23 

I. 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie (Project Management and Implementation) ......................... 23 

I. 2. Międzynarodowe spotkania projektowe (Transnational Project Meetings) .......................................... 23 

I. 3. Rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs) ............................................................................. 24 

I. 4. Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej  (Multiplier events) ..................................... 24 

I. 5. Działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami  (Learning/Teaching/Training Activities) .... 25 

I.5.1. Podróż (Travel) ....................................................................................................................................... 25 

I.5.2. Wsparcie indywidualne (Individual Support) ......................................................................................... 25 

I.5.3. Wsparcie językowe (Linguistic support) ................................................................................................. 26 



Instrukcje wypełniania wniosku o Partnerstwa strategiczne (KA2) w szkolnictwie wyższym - Erasmus+ 

3 
 

I.5.4. Koszty nadzwyczajne na wysokie koszty podróży (Exceptional costs for Expensive Travel) .................. 26 

I. 6. Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami (Special needs) ............................................................. 26 

I. 7. Koszty nadzwyczajne (Exceptional costs) ................................................................................................ 27 

J. Streszczenie projektu (Project summary)........................................................................................................ 28 

J.1 Zestawienie uczestniczących organizacji (Summary of participating organisations) .................................... 28 

J.2 Podsumowanie budżetu (Budget Summary) ................................................................................................. 29 

J.2.1 Budżet projektu - całkowita kwota dofinansowania (Project Total Grant) ............................................ 29 

K. Lista kontrolna (Checklist) ............................................................................................................................... 30 

M. Oświadczenie (Declaration of honour) .............................................................................................................. 30 

N. Załączniki (Annexes) ............................................................................................................................................ 31 

O. Złożenie wniosku (Submission) ........................................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Instrukcje wypełniania wniosku o Partnerstwa strategiczne (KA2) w szkolnictwie wyższym - Erasmus+ 

4 
 

 

UWAGA: 

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU  

NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM KOMPUTERZE  

i dopiero wówczas rozpocząć jego wypełnianie.  

Nie można otworzyć i wypełniać wniosku otwartego na stronie internetowej. 

 

 

Formularza eForm nie można otwierać bezpośrednio w przeglądarce. Przy wypełnianiu wniosków 

należy korzystać z Adobe Reader 9.3.3 lub wyższej  (z wyjątkiem 15.8). 

Zalecana wersja: Acrobat Reader DC 15.20 

 

Do pobrania ze strony: 

http://get.adobe.com/reader/otherversions/  

 

Wniosek elektroniczny eForm można wypełniać partiami, zapisywać, zamykać i otwierać ponownie. 

 

Podczas wypełniania wniosku należy pamiętać o następujących zasadach: 

 

Musi być zapewniona stała łączność internetowa urządzenia (np. komputera), na którym 

wypełniany jest wniosek, w momencie: 

 

 wpisywania numeru/numerów PIC do wniosku, 

 wypełniania części budżetowej wniosku, 

 składania ostatecznej wersji wniosku online, 

 

 

 eForm jest aktywnym formularzem wniosku, w którym niektóre pola pojawiają się, 

a niektóre znikają po wybraniu konkretnej opcji w danym pytaniu. Wnioskodawca może sam 

dodawać pewne części wniosku np. instytucje partnerskie.  

 We wszystkie pola opisowe w formularzu wniosku można wpisać tekst o długości maks. 

5000 znaków. 

 Wypełniając formularz wniosku, należy podać wyczerpujące informacje, pamiętając, 

że eksperci oceniający projekt będą formułowali swoje opinie jedynie w oparciu o treść 

wniosku.  

  

http://get.adobe.com/reader/otherversions/
http://get.adobe.com/reader/otherversions/
http://get.adobe.com/reader/otherversions/
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FORMULARZ WNIOSKU 

B. Informacje o projekcie (Context) 
 

 

 

 

 

 

  

Należy wybrać jeden z oficjalnych języków UE. W przypadku złożenia wniosku 
w innym języku niż polski lub angielski, Wnioskodawcy zostaną wezwani 
do przedstawienia tłumaczenia na język polski lub angielski treści wniosku w 
ciągu 14 dni od wezwania. W przypadku niezłożenia tłumaczenia we 
wskazanym terminie wniosek nie będzie poddany ocenie. 

Należy upewnić się, że został 
wybrany wniosek skierowany 
do właściwego sektora 
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B.1. Dane identyfikacyjne projektu (Project Identification) 

 

 

 

B.2.  Narodowa Agencja organizacji wnioskującej (National Agency of the 

Applicant Organisation) 

 

 

 

 

 

  

Należy wybrać datę rozpoczęcia projektu między 
1 września a 31 grudnia 2018 r. 
Projekt może trwać między 24 a 36 miesięcy. 
Po wybraniu: 
 - daty rozpoczęcia projektu; 
 - czasu trwania projektu; 
data zakończenia projektu uzupełni się 
automatycznie. 
 
Uwaga! Prosimy pamiętać, że najpóźniejsza 
data zakończenia projektu to 31 sierpnia 2021 r.  

Polscy wnioskodawcy (koordynatorzy 
projektów) wybierają z listy PL01 (POLSKA). 
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C. Priorytety (Priorities) 

 

 

  

Można wybrać maksymalnie 1 najistotniejszy priorytet 
horyzontalny lub sektorowy (tj. dotyczący danego sektora 
edukacji) zgodny z celami projektu oraz maksymalnie 
2  inne priorytety horyzontalne/sektorowe łączące się 
z celami projektu. 
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D. Organizacje uczestniczące w projekcie (Participating 

organisation(s)) 

D.1. Organizacja wnioskująca (Applicant Organisation) 

 

 

W tym miejscu należy wpisać 
dziewięciocyfrowy numer PIC 
instytucji. 

Po wpisaniu numeru PIC należy 
kliknąć „Sprawdź PIC” . Dane 
instytucji zostaną 
automatycznie zaimportowane 
z Portalu Użytkownika URF.  

Nie ma możliwości edytowania danych instytucji, które zostały 
automatycznie zaimportowane do wniosku poza polami 
zaznaczonymi kolorem niebieskim (Akronim, Wydział/jednostka, E-
mail). W razie stwierdzenia nieprawidłowości w części D.1 
„Organizacja wnioskująca” i D.1.1. „Profil organizacji” – należy 
skorygować te informacje w profilu użytkownika na Portalu 
Użytkownika URF a następnie ponownie wpisać numer PIC do 
wniosku, by zaimportować poprawione dane.  
 
Wszystkie szkoły wyższe z krajów programu biorące udział 
w projekcie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla 
szkolnictwa wyższego (ECHE). Kiedy zostanie wpisany numer 
PIC uczelni posiadającej ECHE, pojawi się automatycznie 
nowe pole D.1.2 Akredytacja, uzupełnione o typ akredytacji 
(karta ECHE) i kod Erasmusa danej uczelni. 

 

„Typ organizacji” należy wybrać bezpośrednio we 
wniosku, posługując się w tym celu menu 
rozwijalnym przy tym polu. 
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D.1.2 Akredytacja (Accreditation) 

 

 

D.1.2 lub D.1.3 Cele i działania organizacji (Background and Experience) 

 

Po wyborze 
opcji „Tak” 
pojawi się 
tabela do 
uzupełnienia. 

W tych polach automatycznie pojawi się informacja o Karcie 
Erasmusa dla szkolnictwa wyższego i kodzie Erasmusa w 
przypadku, gdy instytucją uczestniczącą jest uczelnia.  
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D.1.3 Przedstawiciel prawny (Legal Representative) 

 

 

D.1.4 Osoba kontaktowa (Contact Person) 

 

W tej części wniosku należy wpisać tę samą 
osobę, która podpisuje „Oświadczenie” 
(„Declaration of Honour”) załączane do 
wniosku. 

Osoba kontaktowa to osoba, do której będzie 
kierowana korespondencja związana ze złożonym 
wnioskiem.  
W ramach jednej organizacji można wskazać 
maksymalnie trzy osoby kontaktowe dla projektu. 
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D.2./D.3. Organizacja partnerska (Partner Organisation) 

 

 

 

 

 

 

 

D.4. Partnerzy stowarzyszeni (Associated Partners) 

 

 

 

W niewypełnionym formularzu wniosku znajdują się pola do 
uzupełnienia dla dwóch instytucji partnerskich - D.2 i D.3. Aby 
dodać kolejnych partnerów projektu, należy kliknąć przycisk „Dodaj 
organizację partnerską” („Add Partner”). 
 
Zwracamy uwagę, że nie można dodać instytucji partnerskiej 
między instytucjami partnerskimi już wprowadzonymi do wniosku. 
Kolejna instytucja partnerska zostanie zawsze dodana jako 
ostatnia. 
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E. Opis projektu (Description of the Project) 
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E.1.  Uczestnicy (Participants) 

 

 

 

 

Należy podać najistotniejsze tematy, których 
dotyczy projekt. Można podać maks. 3 tematy. 

 

Należy 
wybrać 
„Tak” 
lub 
„Nie”. 

Można dodać więcej 
niż jedną sytuację. 

Wyjaśnienie, kim są uczestnicy z mniejszymi szansami 
znajduje się na s. 10 „Przewodnika” wersja ang. 
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 F. Przygotowanie (Preparation) 

 

 

G.  Zarządzanie projektem i jego wdrażanie  

(Project Management and Implementation) 
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G.1.  Rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs) 

 

  

 

Aby dodać pierwszy rezultat, 
należy wybrać „Tak”.  Dla każdego 
rezultatu należy podać instytucję 
kierującą działaniem i instytucje w 
nim uczestniczące, aby w dalszej 
części wniosku (I.3.) można było 
wnioskować o środki dla 
pracowników tych instytucji 
pracujących nad osiągnięciem 
danego rezultatu. 

 

Ewentualne kolejne rezultaty pracy intelektualnej należy 
dodawać, klikając przycisk „Dodaj rezultat” („Add Output”).  
 
Nie można dodać rezultatu pracy intelektualnej między 
rezultatami już wprowadzonymi do wniosku. Kolejny rezultat 
zostanie zawsze dodany jako ostatni na liście i oznaczony 
kolejnym numerem (O2, O3, O4 itd.) 

 

Należy wybrać wszystkie języki, w których 
zostanie opracowany dany rezultat. W 
przypadku więcej niż jednego języka, prosimy 
przemyśleć, w jaki sposób sfinansują Państwo 
jego tłumaczenie.  
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G.2.  Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej 

(Multiplier Events) 

 

 

 

 

 

  

Wydarzenia upowszechniające mogą odbywać się tylko w krajach, 
w których siedziby mają organizacje uczestniczące oraz 
ewentualnie – organizacje będące partnerami stowarzyszonymi. 
Dopuszcza się również działania w miastach będących siedzibami 
instytucji Unii Europejskiej, tj. w Brukseli, Strasbourgu, Frankfurcie, 
Luksemburgu i Hadze nawet, jeśli w projekcie nie ma organizacji z 
kraju, w którym ma siedzibę instytucja UE.    
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G.3. Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami 

(Learning/Teaching/Training Activities) 

 

 

 

Informacje podane w tej części wniosku 
dotyczące liczby uczestników i długości trwania 
działania powinny być spójne z danymi 
wpisanymi do części budżetowej w kategorii 
„Działania związane z uczeniem 
się/nauczaniem/szkoleniami”. Jeśli w liczbie 
uczestników uwzględniają Państwo 
uczestników lokalnych, na których nie 
przysługuje dofinansowanie, prosimy opisać 
ten fakt w polu powyżej „Opis działania”.  

Należy wybrać 
sektor edukacji 
w ramach, 
którego 
realizowana 
będzie 
mobilność. Do 
każdego 
sektora 
przyporządko-
wane są 
określone typy 
mobilności.  

Uczestnicy ze specjalnymi potrzebami to osoby 
niepełnosprawne. 

W sektorze szkolnictwa wyższego osoby towarzyszące 
oznaczają osoby towarzyszące osobom niepełnosprawnym. 
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H.  Kontynuacja (Follow-up) 

H. 1. Wpływ (Impact) 
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H. 2. Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu 

(Dissemination and Use of the Projects’ Results) 
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H. 3. Trwałość rezultatów projektu (Sustainability) 
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I.  Budżet (Budget) 

I. 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie (Project Management and 

Implementation) 

 

 

 

 

 

 

I. 2. Międzynarodowe spotkania projektowe (Transnational Project 

Meetings) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie w tej kategorii budżetowej kalkuluje się 
automatycznie dla pierwszych 10 instytucji 
uczestniczących w projekcie wprowadzonych do części D. 
wniosku. Konsorcjum powinno wspólnie ustalić, na co 
zostanie przeznaczone i w jaki sposób podzielone 
całkowite dofinansowanie w tej kategorii budżetowej.  
 

W polu „Całkowita liczba uczestników” („Total No of Participants”) należy podać łączną liczbę uczestników wszystkich 
spotkań dla danego przedziału odległości, w których przedstawiciele danej instytucji wezmą udział. Przykładowo, jeśli z 
danej instytucji 2 pracowników będzie jechało na 2 wydarzenia odbywające się w odległości między 100 a 1999 km od 
siedziby instytucji wysyłającej/miejsca rozpoczęcia podróży, to w wierszu dotyczącym pracowników danej instytucji, w 
polu „Całkowita liczba uczestników” („Total No of participants”) należy wpisać liczbę 4. Wówczas w polu „Wnioskowane 
dofinansowanie” („Grant Requested”) w danym wierszu pojawi się wynik mnożenia łącznej liczby uczestników przez kwotę 
dofinansowania na jednego uczestnika (w podanym przykładzie: 2300 euro).  

 

Pole „Wnioskowane dofinansowanie” („Grant Requested”) 
jest iloczynem pola „Całkowita liczba uczestników” („Total 
No of participants”) i pola „Dofinansowanie na uczestnika” 
(Grant per participant).  

Aby określić dofinansowanie udziału uczestników w spotkaniach 
projektowych, odległości muszą zostać obliczone z wykorzystaniem 
kalkulatora on-line Komisji Europejskiej dostępnego pod linkiem: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_pl.htm.  
Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach należy wybrać 
odpowiedni przedział odległości dla wskazanej liczby uczestników 
spotkań projektowych. 
 

Ta kategoria jest przeznaczona na dofinansowanie wszelkich 
wydatków projektowych związanych z zarządzaniem projektem i 
jego wdrażaniem. Najczęściej spotykane wydatki w tej kategorii to 
wynagrodzenie personelu projektu zajmującego się 
koordynowaniem projektu i jego finansami. Ponadto z tej kategorii 
można dofinansować wydatki związane z promocją projektu (strona 
internetowa, ulotki itd.), komunikacją itd.   

Dane wpisane w tej części wniosku powinny być spójne z informacjami podanymi w części E. Opis projektu w pytaniu o spotkania 
projektowe.  
Dofinansowanie w tej kategorii budżetowej przyznawane jest na instytucję wysyłającą pracownika, delegującą, a nie przyjmującą 
czyli organizującą spotkanie projektowe. To instytucja wysyłająca powinna uzyskać środki na opłacenie podróży swojego 
pracownika na spotkanie i opłacić jego wyjazd. Instytucja, która organizuje spotkanie w swoim mieście, nie może otrzymać 
dofinansowania z tej kategorii. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_pl.htm
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I. 3. Rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 4. Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej  

(Multiplier events) 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tej części wnioskuje się o pokrycie wyłącznie kosztów wynagrodzenia osób pracujących nad rezultatami pracy 
intelektualnej. Koszty kalkuluje się na podstawie: 

 liczby dni roboczych,  które pracownik instytucji uczestniczącej w projekcie poświęci na opracowanie 
danego rezultatu pracy intelektualnej, 

 kraju, w którym jest usytuowana instytucja uczestnicząca w projekcie zatrudniająca danego pracownika 
oraz  

 kategorii pracownika zależnej od charakteru pracy, jaką dany pracownik będzie wykonywał, by wytworzyć 
określony rezultat pracy intelektualnej (stawki dla poszczególnych kategorii pracowników zostały 
zdefiniowane przez Komisję Europejską, patrz tabela na str. 120-121 „Przewodnika po programie 
Erasmus+” wersja ang.). 

 
UWAGA! Koszty pracy pracowników instytucji uczestniczących w projekcie związane z wdrażaniem i zarządzaniem 
projektem są dofinansowywane z kategorii budżetu na „Zarządzanie projektem i jego wdrożenie” („Project 
Management and Implementation”). Uwzględnienie w rezultatach pracy intelektualnej kosztów wynagrodzenia osób 
zarządzających/menadżerów i/lub pracowników administracyjnych wymaga uzasadnienia, dlaczego dla danego 
rezultatu jest niezbędna praca w tej kategorii. Uzasadnienie to będzie podlegać ocenie przez ekspertów oceniających 
projekt. 

W polach „Liczba uczestników (…)” podaje się liczbę uczestników krajowych i 
zagranicznych uczestniczących w wydarzeniu  niebędących 
pracownikami/studentami organizacji realizujących projekt. 

Wysokość dofinansowania w tej kategorii nie 
może przekroczyć 30 000 euro. 

Środki w kategorii budżetowej „Wydarzenia upowszechniające” są przeznaczone przede wszystkim na ORGANIZACJĘ 
wydarzenia upowszechniającego. Dlatego w polu „PIC organizacji” należy wybrać te instytucje uczestniczące w projekcie, 
które będą organizowały dane wydarzenie i ponosiły w związku z tym koszty.   
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I. 5. Działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami  

(Learning/Teaching/Training Activities) 

I.5.1. Podróż (Travel) 

 

 

 

 

 

 

 

I.5.2. Wsparcie indywidualne (Individual Support) 

 

 

 

 

 

 

 

Aby określić dofinansowanie podróży uczestników działań związanych z uczeniem 
się/nauczaniem/szkoleniami, odległości muszą zostać obliczone z wykorzystaniem kalkulatora 
on-line Komisji Europejskiej dostępnego pod adresem: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_pl.htm. 
Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach należy wybrać odpowiedni przedział 
odległości dla wskazanej liczby uczestników danego typu działania. Formularz automatycznie 
wyliczy dofinansowanie podróży dla jednego i wszystkich uczestników. 
 

We wniosku przewidziane są dwie osobne tabele, w których można wnioskować o środki na wsparcie indywidualne dla uczestników – 
jedna tabela dla długoterminowych działań zw. z uczeniem się (trwających powyżej 2 miesięcy),  i druga tabela dla krótkoterminowych 
działań zw. z uczeniem się (do 2 miesięcy) . Wypełniają Państwo tylko tę tabelę, która odpowiada długości działań zaplanowanych w 
części G.3 wniosku.  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_pl.htm
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I.5.3. Wsparcie językowe (Linguistic support) 

 

 

 

 

 

 

I.5.4. Koszty nadzwyczajne na wysokie koszty podróży (Exceptional 

costs for Expensive Travel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 6. Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami (Special needs) 

 

 

 

Tę część budżetu mogą uzupełniać tylko te partnerstwa, które przewidują w swoich działaniach długoterminowe działania zw. z 
uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami (trwające min. 2 miesiące). Potrzebę otrzymania środków na „Wsparcie językowe” 
(„Linguistic suport”) trzeba uzasadnić w części opisowej wniosku (G.3.).  

 

W tej części budżetu planuje się koszty rzeczywiste związane z udziałem w 
projekcie osób niepełnosprawnych. W tej części należy uzasadnić potrzebę 
uzyskania takiego dofinansowania.  

 

Z budżetu projektu można 
sfinansować 100% kosztów 
rzeczywistych.  

Do tego pola należy wpisać maksymalnie 80% 
całkowitego kosztu podróży. Np. jeśli podróż będzie 
kosztowała 10000 euro, to nie należy wnioskować o 
stawki ryczałtowe na podróż dla tego uczestnika w 
części I.5.1 Podróż, tylko maks. 80% całkowitego 
kosztu, czyli w tym przypadku 8000 euro, wpisać w I.5.4 
jako kwotę grantu, o jaką się wnioskuje. 

Wnioskodawcy partnerstw strategicznych organizujący działania w zakresie 

uczenia się, nauczania i szkolenia będą mogli wnioskować o dofinansowanie w 

pozycji budżetowej „koszty nadzwyczajne” (do kwoty 80% całkowitych kosztów 

kwalifikowalnych). Będzie to dozwolone pod warunkiem, że wnioskodawcy będą 

w stanie wykazać, iż standardowe zasady dofinansowania (oparte na 

dofinansowaniu kosztów jednostkowych przypadających na dany przedział 

odległości) nie pokrywają przynajmniej 70% kosztów podróży uczestników. 

Dofinansowanie jest możliwe wyłącznie pod warunkiem, że koszty te zostaną 

należycie uzasadnione przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. 
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I. 7. Koszty nadzwyczajne (Exceptional costs) 

 

 

 

 

 

W tej części budżetu wnioskuje się o pokrycie kosztów 
nadzwyczajnych wynikających z realizacji projektu, 
których nie można uwzględnić w pozostałych 
kategoriach kosztów. Chodzi np. o koszty 
podwykonawstwa, zakupu towarów czy usług, których 
partnerzy projektu nie są w stanie zapewnić 
samodzielnie. Wydatki będą rozliczane na podstawie kosztów 

rzeczywistych. Dopuszcza się finansowanie do 
wysokości maks. 75% kosztów rzeczywistych i do 
kwoty 50 000 euro (z wyłączeniem kosztów 
wystawienia gwarancji bankowej – jeśli dotyczy). 
W tym polu należy wpisać 75% całkowitego kosztu 
np. jeśli całkowity koszt danej usługi wyniesie 
1000 euro, to można zawnioskować maksymalnie 
o 750 euro.  

W tej części należy uzasadnić potrzebę uzyskania 
dofinansowania oraz wysokość środków, o jakie Państwo 
wnioskują w kategorii „Koszty nadzwyczajne”.  
Również w tym miejscu prosimy uzasadnić koszty pracy 
osób zarządzających i zapewniających wsparcie 
administracyjne przy opracowywaniu rezultatów pracy 
intelektualnej (jeśli takie koszty są planowane). 
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J.     Streszczenie projektu (Project summary) 

 

 

J.1 Zestawienie uczestniczących organizacji (Summary of participating 

organisations) 

 

 

Jeśli formularz wniosku jest wypełniony w 
języku polskim, we wniosku należy podać - 
dodatkowo do streszczenia w języku polskim - 
również streszczenie w języku angielskim. 

 

Wypełnia się automatycznie na podstawie 
danych wprowadzonych w poprzednich 
częściach wniosku. 
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J.2 Podsumowanie budżetu (Budget Summary) 

 

 

 

 

 

J.2.1 Budżet projektu - całkowita kwota dofinansowania (Project Total 

Grant) 

 

 

 

 

 

Ta część wypełnia się automatycznie na 
podstawie danych wprowadzonych do 
części I wniosku – budżet. 

Pole „Obliczone dofinansowanie” („Grant 
Calculated”) uzupełnia się automatycznie. 
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K. Lista kontrolna (Checklist) 

 

 

 

 

M. Oświadczenie (Declaration of honour) 

 

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić czy wszystkie 
punkty z listy kontrolnej są spełnione.  

Przed złożeniem wniosku prosimy pamiętać o dodaniu załączników. 
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N. Załączniki (Annexes) 

 

 

 

 

 

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU ONLINE wnioskodawca OBOWIĄZKOWO musi 
wydrukować cześć M. wniosku „Oświadczenie” („Declaration of Honour”), 
klikając przycisk „Wydrukuj oświadczenie”/”Print Declaration of Honour”, 
przekazać je przedstawicielowi prawnemu instytucji wnioskującej do podpisu, a 
następnie zeskanować podpisane oświadczenie i OBOWIĄZKOWO załączyć w 
postaci zeskanowanego pliku w tabeli N. „Załączniki” („Annexes”). 

Prawny przedstawiciel podpisujący 
oświadczenie powinien być tą samą 
osobą, której dane podano w części D.1.3 
wniosku „Przedstawiciel prawny”. W 
przypadku podpisania wniosku przez inną 
osobę niż wynikająca z reprezentacji 
prawnej do wniosku należy oprócz 
oświadczenia załączyć pełnomocnictwo 
do podpisania wniosku. 

 

W tym miejscu należy PRZED złożeniem wniosku  dodać: 
 - podpisane przez prawnego przedstawiciela organizacji wnioskującej 
„Oświadczenie” (część M wniosku); 
- wypełniony harmonogram działań projektowych i rezultatów sporządzony na 
obowiązującym szablonie (the timeline for the project activities and outputs using 
the template provided). Wzór szablonu można pobrać ze strony: 
http://erasmusplus.org.pl/eforms/. 
 - zaleca się załączenie skanów pełnomocnictw udzielonych wnioskodawcy przez 
każdego partnera (tzw. mandates), podpisanych przez obie strony, sporządzonych 
na wzorze udostępnionym przez KE. Wzór pełnomocnictwa można pobrać ze 
strony: http://erasmusplus.org.pl/eforms/. Zaleca się zeskanowanie wszystkich 
pełnomocnictw do jednego pliku. 
 

Całkowity rozmiar wszystkich 
załączonych plików nie może 
przekroczyć 10240 kB. 
Przekroczenie tej wartości 
uniemożliwi złożenie wniosku.  

Do wniosku można załączyć 
maksymalnie 10 załączników. 

http://erasmusplus.org.pl/eforms/
http://erasmusplus.org.pl/eforms/
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O. Złożenie wniosku (Submission) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić jego poprawność, klikając przycisk „Zatwierdź” 
(„Validate”).  
Uwaga! System automatycznie sprawdza tylko, czy wszystkie obowiązkowe pola zostały 
wypełnione. System nie poinformuje, jeśli nie zostały dołączone obowiązkowe załączniki.  

Jeśli pole obowiązkowe nie zostało 
wypełnione, na ekranie pojawi się 
komunikat. 
 
UWAGA! Nie jest możliwe złożenie 
wniosku bez wypełnienia wszystkich 
obowiązkowych pól. 

Jeśli wszystkie pola obowiązkowe zostały 
poprawnie wypełnione,  po kliknięciu 
przycisku „Zatwierdź” („Validate”) pojawi się 
ten komunikat. 

Po zatwierdzeniu wniosku i upewnieniu się, że wszystkie wymagane załączniki zostały dodane można przystąpić do złożenia wniosku. 
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 W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z wypełnianiem i składaniem wniosku 

online, prosimy o kontakt z Narodową Agencją za pośrednictwem adresu e-mail: 

eforms@erasmusplus.org.pl.  

 W przypadku pytań dotyczących spraw merytorycznych związanych z zawartością wniosku, prosimy o 

kontakt z zespołem Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego (KA2 – HE)  w Narodowej 

Agencji: he2@erasmusplus.org.pl. 

 Informacja e-mail potwierdzająca złożenie wniosku wraz z nadanym mu numerem zostanie wysłana na 

adres koordynatora projektu i prawnego przedstawiciela instytucji wnioskującej w ciągu miesiąca od 

terminu złożenia wniosku (tj. do 20 kwietnia 2018 r.).  

Jeśli nie otrzymają Państwo takiego maila, prosimy o kontakt z Narodową Agencją. 

Wniosek eForm należy złożyć wyłącznie 
elektronicznie: przycisk „Złóż i prześlij online” 
/„Submit Online” w części O.2 – nie należy 
wysyłać wydruku wniosku do NA. 

 

Problemy techniczne po stronie organizacji wnioskodawcy (tj. 
problem z dostępem do internetu) nie są wystarczającym powodem 
do przyjęcia przez Narodową Agencję wniosku złożonego wg 
alternatywnej procedury składania wniosków. 

Po złożeniu wniosku pojawi się 
komunikat w sekcji O.4, 
potwierdzający datę i godzinę jego 
złożenia.  

Po złożeniu wniosku eForm zmieni się „Kod 
kontrolny wniosku” (Form hash code) 
widoczny w stopce. Kod kontrolny złożonego 
wniosku i „Oświadczenia” (Declaration of 
Honour) dołączonego wcześniej do wniosku 
zawsze będą różne. Jest to poprawny stan 
rzeczy. 

 

mailto:eforms@erasmusplus.org.pl
mailto:he2@erasmusplus.org.pl

