
 

 

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania  
na wyjazdy studentów otrzymujących stypendium socjalne i/lub niepełnosprawnych w projekcie 
„Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej. Edycja 2.”  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Konkurs 2018 
 

 
Nazwa uczelni: [wczytuje się automatycznie] 
Kod Erasmus: wczytuje się automatycznie ] 
 
 

Niniejszym deklaruję, że z łącznej liczby [….] wnioskowanych wyjazdów studentów zapisanych we 
wniosku złożonym w konkursie 2018 r. w programie Erasmus+, akcja „Mobilność studentów i 
pracowników szkół wyższych” z krajami programu (dana wpisana do tabeli zamieszczonej w części 
D.1 wniosku w wierszu „Wnioskowane”): 

a) szacowana liczba mobilności studentów wyjeżdzających na studia z prawem do „dodatku 
socjalnego” wynosi: [….] 

b) szacowana liczba mobilności studentów wyjeżdżających na praktykę z prawem do „dodatku 
socjalnego” wynosi: [….] 

c) szacowana liczba mobilności studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia wynosi: [….] 

d) szacowana liczba mobilności studentów niepełnosprawnych na praktykę wynosi: […] 

Uzasadnienie wnioskowanej liczby studentów: […] 

Wskazane powyżej w pkt. a) – d) wyjazdy stypendialne będą finansowane z budżetu Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+ W 
programie Erasmus+ mobilności te będą miały status mobilności z dofinansowaniem zerowym.  

Przyjmuję do wiadomości, że rachunek bankowy na który zostaną przekazane fundusze PO WER 
będzie rachunkiem prowadzonym w PLN. 

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Wniosek o dofinansowanie zostanie przetworzony elektronicznie. Wszelkie dane osobowe (takie jak 
nazwiska, adresy, CV, itd.) zostaną przetworzone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. 
Wszelkie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj.: 

- W przypadku formularzy wniosków o dofinansowanie: do celów oceny wniosku zgodnie ze 
specyfikacjami określonymi w Warunkach naboru wniosków na rok 2018 w Programie Operacyjnym 
Wiedza Edukacja Rozwój, do zarządzania administracyjnymi i finansowymi aspektami projektu, jeśli 
uzyska dofinansowanie oraz do upowszechniania rezultatów przy wykorzystaniu odpowiednich 
narzędzi informatycznych programu Erasmus+ oraz PO WER. W odniesieniu do tych ostatnich, osoby 
kontaktowe zostaną poproszone o wyrażenie jednoznacznej zgody. 

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zbieranych danych osobowych, w celu zbierania 
danych oraz metod ich przetwarzania, należy zapoznać się ze Szczegółowym oświadczeniem o 
ochronie prywatności załączonym do niniejszego formularza. 



 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.html  oraz 
z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, w szczególności  w Wytycznych w zakresie warunków 
gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 opublikowanych na 
stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/  

 

II. OŚWIADCZENIE 

Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę prawnie upoważnioną do zaciągania wiążących 
prawnie zobowiązań w imieniu organizacji wnioskującej. Po podpisaniu musi zostać zeskanowane i 
dołączone jako aneks do niniejszego wniosku. 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że: 

- Wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, 
prawidłowe. 

- Organizacja, którą reprezentuję posiada zdolność prawną do uczestniczenia w zaproszeniu do 
składania wniosków  w programie Erasmus+ oraz , że 

- Organizacja, którą reprezentuję posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania 
proponowanego projektu  

LUB 

Organizacja, którą reprezentuję jest uważana za "instytucję publiczną" zgodnie z definicją określoną 
w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ i może przedstawić dowód takiego 
statusu, jeżeli zostanie o to poproszona, a mianowicie: 

Świadczy usługi edukacyjne oraz 

- a) przynajmniej 50% jej rocznych przychodów w ostatnich dwóch latach pochodzi ze źródeł 
publicznych; 

- lub b) jest nadzorowana przez organy publiczne lub ich przedstawicieli. 

Jestem upoważniony przez moją organizację do podpisania w jej imieniu umów o dofinansowanie ze 
strony Wspólnoty. 

Potwierdzam, że (w przypadku, gdy wnioskowane dofinansowanie przekracza 60 000 euro): 

Organizacja, którą reprezentuję lub osoby wchodzące w skład jej organów: 

1. nie ogłosiła upadłości, nie zostało w stosunku do niej wszczęte postępowanie likwidacyjne lub 
układowe, nie zawiesiła działalności gospodarczej, nie zostało wszczęte inne postępowanie o 
podobnym charakterze, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w ustawodawstwie krajowym; 

2. nie zostały skazane za przestępstwo związane z działalnością zawodową wyrokiem wydanym 
prawomocnie, który ma walor rzeczy osądzonej (res judicata); 

3. nie są winne ciężkiego wykroczenia związanego z działalnością zawodową, które może być 
udowodnione przez FRSE wszelkimi środkami; 

4. wypełniła zobowiązania odnoszące się do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne lub 
podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym ma siedzibę lub kraju, w którym umowa ma 
być realizowana; 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.html
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/


 

 

 

5. nie została skazana prawomocnym wyrokiem, któremu przysługuje walor rzeczy osądzonej (res 
judicata) za nadużycia finansowe (oszustwa), korupcję, udział w organizacji kryminalnej lub 
jakiekolwiek inne działania niezgodne z prawem, szkodzące finansowym interesom Wspólnot; 

- obecnie nie podlega karze administracyjnej, o której mowa w art. 109 ust. 1 Rozporządzenia 
finansowego (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 966/2012). 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

Organizacji, którą reprezentuję, nie zostanie przyznane dofinansowanie, jeżeli podczas trwania 
procedury przyznawania dofinansowania będzie ona znajdować się w sytuacji niezgodnej z 
którymkolwiek z wyżej poświadczonych stwierdzeń, bądź będzie się znajdować w jednej z 
następujących sytuacji: 

1. zaistnieje w jej przypadku konflikt interesów (ze względów rodzinnych, osobistych lub politycznych 
lub z powodu wspólnych interesów narodowych, gospodarczych lub wszelkich innych wspólnych 
interesów z organizacją lub osobami, które są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w proces 
przyznawania dofinansowania); 

2. złoży nieprawdziwe informacje wymagane przez FRSE jako warunek udziału w procedurze 
przyznawania dofinansowania lub też nie złoży tych informacji. 

W przypadku zatwierdzenia niniejszego wniosku, FRSE będzie mieć prawo opublikować nazwę i adres 
organizacji, przedmiot dofinansowania, przyznaną kwotę oraz procent dofinansowania. 

Zobowiązuję się, że: 

- Moja organizacja i inne organizacje partnerskie wymienione w niniejszym dokumencie będą 
uczestniczyły, na żądanie, w działaniach służących rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu rezultatów 
projektów prowadzonych przez FRSE, Agencję Wykonawczą i / lub Komisję Europejską, i/lub 
Ministerstwo Rozwoju w których może być również wymagany udział indywidualnych uczestników. 

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że kary administracyjne i finansowe mogą zostać nałożone 
na organizację, którą reprezentuję, jeżeli zostanie uznana winną złożenia nieprawdziwych informacji 
lub w sposób istotny nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umowy lub procedury przyznania 
dofinansowania. 

Deklaruję, że : 

- uczelnia będzie realizować w/w mobilności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi projektów 
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, opracowanymi 
przez Ministerstwo Rozwoju. 

- mobilności finansowane w niniejszym projekcie będą realizowane w zgodzie z zasadami programu 
Erasmus+ - w programie Erasmus+ będą one miały status mobilności z dofinansowaniem zerowym. 

Miejscowość i data  

 

Nazwa instytucji wnioskującej: 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu instytucji wnioskującej: 

 

Podpis i pieczęć: 

Pieczęć organizacji wnioskującej (jeśli dotyczy): 


