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Oŵwiadczenie w sprawie odpŝatnych szkoleş w zakresie po-

zyskiwania funduszy z programu Erasmus+ oraz pŝatnego 

dostĲpu do informacji na temat programČw edukacyjnych UE 
| 26 wrzeŵnia 2014 r.  

 

W związku z pojawiającymi się ofertami związanymi z odpłatnymi 

szkoleniami w zakresie pozyskiwania funduszy z progamu Erasmus+, 

informujemy że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa 

Agencja Programu Erasmus+, nie jest związana z żadną instytucją 

świadczącą komercyjnie podobne usługi. Nie ponosimy r·wnieŨ 

odpowiedzialnoŜci za dziağalnoŜĺ tych podmiot·w ani jakoŜĺ 

organizowanych przez nie szkoleŒ. Jednocześnie informujemy, że 

uczestnictwo w podobnym spotkaniu, zakup materiałów dydaktycz-

nych oraz uzyskanie certyfikatu, nie gwarantuje akceptacji wniosku 
złożonego w programie Erasmus+.  

Komunikaty na temat wszystkich szkoleń, konferencji oraz dni otwar-

tych, które organizuje Narodowa Agencja, znajdują się na stronie in-

ternetowej programu (http://erasmusplus.org.pl/akademia/). Udział 

w tych wydarzeniach jest bezpłatny. W spotkaniach uczestniczą pra-

cownicy oraz eksperci z naszej Fundacji lub osoby przez nas wybrane, 

które dysponują szeroką wiedzą na temat unijnych programów edu-
kacyjnych.  

Jednocześnie informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 

nie ma żadnego związku z podmiotami, które oferują płatne materiały 

i warsztaty oraz dostęp do stron internetowych, na których publiko-

wane są komunikaty na temat możliwości realizowania projektów 

w ramach programu Erasmus+. Nie ponosimy odpowiedzialnoŜci 
na jakoŜĺ stworzonych materiağ·w przez firmy komercyjne. 

Dostęp do wszystkich materiałów, które znajdują się na stronach 

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, jest bezpłatny i nieograniczony. 

Fundacja dysponuje sieciŃ konsultant·w regionalnych w cağej 

Polsce , którzy są przeszkolonymi ekspertami w dziedzinie doradztwa 

i konsultacji w zakresie realizacji projektu i tworzenia wniosku oraz 

przeprowadzania spotkań informacyjnych na temat programu Era-

smus+. 

Dziağania realizowane przez konsultant·w sŃ bezpğatne. 

Konsultanci Erasmus+ Młodzież  
http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/konsultanci/ 

http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/konsultanci/
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Konsultanci Erasmus+ Edukacja Szkolna 
http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/konsultanci/ 

Konsultanci Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe  

http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-
zawodowe/konsultanci 

 

 

WiĲcej informacji o wydarzeniach Akademii  Erasmus+ znajduje siĲ na stronie internetowej.  
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