Erasmus+
Akcja 2 (projekty KA203) Partnertswa strategiczne na rzecz
szkolnictwa wyższego
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów typu
„Partnerstwa strategiczne”, których celem jest wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązao w
szkolnictwie wyższym. Projekty powinny mied pozytywny wpływ na modernizację oferty dydaktycznej,
adekwatnośd tej oferty do potrzeb społeczeostwa i gospodarki oraz jakośd kształcenia.
Projekty koordynowane przez polskie instytucje będą nadzorowane przez polską Narodową Agencję
Programu Erasmus+. Wszelkie kryteria odnoszące się do tego typu projektów zostały ustalone na poziomie
europejskim i są opisane w „Przewodniku po programie Erasmus+” na stronach 106-122.
„Partnerstwo strategiczne” to projekt realizowany przez co najmniej trzy instytucje z trzech różnych paostw
uczestniczących w programie. Konsorcjum wybiera spośród siebie instytucję koordynującą, która w imieniu
całej grupy partnerów składa wniosek do agencji narodowej kraju, w którym działa. Każda uczelnia z kraju
programu zaangażowana w realizację projektu musi posiadad kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego
(Erasmus Charter for Higher Education, ECHE).
W ramach projektów typu „Partnerstwa Strategiczne” można ubiegad się o dofinansowanie kosztów
związanych z:
-

zarządzaniem projektem i jego wdrażaniem;

-

realizacją międzynarodowych spotkao projektowych;

-

wypracowaniem rezultatów pracy intelektualnej;

-

organizacją wydarzeo upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej;

-

organizacją działao związanych z nauczaniem/uczeniem się/szkoleniami;

-

wsparciem językowym dla uczestników wyjazdów długoterminowych organizowanych w ramach
działao związanych z nauczaniem/uczeniem się/szkoleniami;

-

udziałem w projekcie osób niepełnosprawnych;

-

wydatkami nadzwyczajnymi, których poniesienie jest potrzebne do osiągnięcia celów projektów,
a które nie mogą zostad pokryte z innych kategorii kosztów przewidzianych w projekcie.

„Partnerstwa strategiczne” koordynowane przez polskie instytucje ubiegają się o dofinansowanie w polskiej
Narodowej Agencji programu Erasmus+.
Złożony wniosek podlega ocenie formalnej oraz ocenie jakościowej. Szczegółowy opis kryteriów
jakościowych oraz waga każdego z nich w ocenie ogólnej znajduje się w „Przewodniku po programie
Erasmus+ 2015” na stronie 113 – 114.
Narodowa Agencja może przyznad dofinansowanie jedynie tym instytucjom, które złożą wnioski poprawne
pod względem formalnym i jakościowym oraz spełniają wymagane kryteria wyboru (selection criteria) i nie
podlegają kryteriom wykluczenia (exclusion criteria). Kryteria te są opisane na stronach 232 - 236
„Przewodnika programu Erasmus+ 2015”.

Aby spełnid kryteria formalne wniosek musi:
-

zostad złożony do Narodowej Agencji kraju, w którym wnioskodawca ma siedzibę;

-

zostad złożony w terminie określonym w „Przewodniku po programie Erasmus+ 2015” – do 31
marca 2015 r. do godz. 12:00 czasu brukselskiego;

-

zostad złożony na poprawnym formularzu elektronicznym (eForm) dla Akcji 2 „Partnerstwa
strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, sektor: szkolnictwo wyższe”);

-

byd podpisany przez prawnego przedstawiciela wnioskodawcy (imię i nazwisko, pieczęd imienna
lub – jeśli brak pieczęci imiennej – imię i nazwisko wpisane pismem drukowanym). W przypadku
podpisania wniosku przez inną osobę niż wynikająca z reprezentacji prawnej należy załączyd
pełnomocnictwo do podpisania wniosku;

-

do wniosku należy dołączyd pełnomocnictwa udzielone wnioskodawcy przez każdego z członków
konsorcjum i podpisane przez prawnych przedstawicieli danej instytucji/organizacji.

Dofinansowanie będzie przyznane zgodnie z zasadami opisanymi w „Przewodniku po programie Erasmus+
2015” projektom spełniającym kryteria formalne oraz najlepiej ocenionym pod względem jakości.
Jeżeli kwota dofinansowania przyznana w wyniku oceny jakościowej wniosku przekroczy 60 000 euro lub
jeżeli łączna (skumulowana) kwota środków przyznanych wnioskodawcy w konkursie 2015 w różnych
sektorach programu Erasmus+ przekroczy tę kwotę, instytucja niepubliczna będzie podlegała badaniu
wiarygodności finansowej. Z założeniami do badania wiarygodności finansowej wnioskodawców –
organizacji niepublicznych – można zapoznad się tutaj.
Wniosek należy złożyd w języku polskim lub angielskim.

