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CZĘŚĆ II 

   WARUNKI OGÓLNE 

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW POWER  

 

Do umów w ramach projektów Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz 

znajdujących się trudnej sytuacji materialnej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

będą miały zastosowanie Warunki Ogólne (WO) umów programu Erasmus+ typu mono- 

beneficiary, stosowanych w tym przypadku do umów projektów Mobilność edukacyjna  

z krajami programu w ramach Akcji 1 Szkolnictwa wyższego (KA103) programu Erasmus+, 

zawartych w roku akademickim 2015/16. 

  

Powyższe WO będą dostępne na stronie http://erasmusplus.org.pl/dokumenty 

 

Wszelkie odniesienia do Narodowej Agencji (NA) w WO dla umów programu Erasmus+  

w przypadku umów POWER będą odnosiły się do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 

(FRSE), określonej w Warunkach Szczególnych umów POWER jako strony umowy. 

 

W ramach umów POWER następujące akapity wymienionych niżej artykułów WO 

otrzymują następujące brzmienie, odmienne od tych zawartych w wymienionych artykułach:  

 

ARTYKUŁ II.6 - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

II.6.1 Przetwarzanie danych osobowych przez FRSE i KE  

 

pierwszy akapit ww. artykułu otrzymuje następujące brzmienie: 
   

Wszelkie dane zawarte w Umowie będą poddane procesowi przetwarzania ich przez FRSE,  

z uwzględnieniem konieczności przekazywania danych odpowiednim organizacjom do tego 

uprawnionym, w tym organom państwowym, realizującym Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego oraz 

zasadami POWER. 

 

ARTYKUŁ II.7 – EKSPOZYCJA INFORMACJI O FINANSOWANIU UMOWY  

                                    Z  FUNDUSZY UE 

 

II.7.1 Informacje nt. finansowania Umowy z funduszy UE  i wykorzystanie emblematów 

UE  

 

pierwszy akapit ww. artykułu otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Beneficjent w związku z realizowanym projektem, podczas wszelkiego rodzaju 

komunikowania się na zewnątrz, włączając w to konferencje, seminaria lub wszelkie inne 

przekazywane informacje oraz w przypadku każdego rodzaju materiałów promocyjnych, tj. 

broszurach, ulotkach, plakatach, prezentacjach itp., zaznaczy, że realizowany przez niego 

projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE i uwidoczni to za pomocą emblematów UE, 

z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Programu Operacyjnego Wiedza 
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Edukacja Rozwój 2014-2020,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. 

programu opublikowanymi w formie elektronicznej pod adresem:  

 

https://www.power.gov.pl/ 

 

Pozostałe postanowienia WO pozostają bez zmian. 

 

Obie strony Umowy będą stosowały zapisy zawarte w WO odpowiednio do zasad 

obowiązujących w POWER.   


