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Spotkanie informacyjne
Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego –
Konkurs wniosków 2018
Warszawa | 6 lutego 2018 r.
Hotel Mercure, ul. Złota 48/54, sala Scherzo, I piętro
Cele spotkania: przekazanie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat Partnerstw
strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego, które pomogą w przygotowaniu wysokiej jakości
projektów. Uczestnicy uzyskają zarówno podstawowe informacje o projektach i wnioskowaniu, jak i
wskazówki od beneficjentów programu, wynikające z doświadczenia w realizacji tego typu
przedsięwzięć.
Spotkanie jest skierowane do:




pracowników instytucji zainteresowanych składaniem wniosku w konkursie w 2018 r.;
przedstawicieli instytucji, które w poprzednich edycjach konkursu składały wniosek i nie
otrzymały dofinansowania, a chciałyby ponownie zawnioskować;
przedstawicieli uczelni z działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów
międzynarodowych, którzy biorą udział w przygotowywaniu wniosków lub doradzają innym
pracownikom ich instytucji.

Rejestracja na spotkanie
Zachęcamy uczestników do zapoznania się z "Przewodnikiem po programie Erasmus+" – z częścią
poświęconą Partnerstwom strategicznym (wersja angielska – nadrzędna, wersja polska) przed
przyjazdem na spotkanie.

Program
10:30 – 11:00

Rejestracja i bufet kawowy

11:00 – 12:30

Sesja I – Partnerstwa strategiczne – charakterystyka i finanse
Idea i charakterystyka Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa
wyższego
Planowanie budżetu projektu zgodnie z zasadami programu Erasmus+
Pytania i odpowiedzi

12:30 – 13:15

Przerwa na obiad

13:15 – 14:45

Sesja II – Przykłady realizowanych projektów
Przykłady Partnerstw strategicznych. Rady dla wnioskodawców
od realizatorów projektu.
Pytania i odpowiedzi

14:45 – 15:00

Przerwa kawowa
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15:00 – 16:00

Sesja III – Wniosek
Zasady wnioskowania
Formularz wniosku o Partnerstwa strategiczne

Prowadzący:
Zespół Partnerstw strategicznych Erasmus+ w Biurze Szkolnictwa Wyższego Narodowej Agencji Programu
Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Anna Bielecka, Małgorzata Członkowska-Naumiuk,
Katarzyna Żarek)
Przedstawiciele projektów

Uwaga! Następnego dnia po spotkaniu odbywają się warsztaty pt. Jak dobrze przygotować projekt
typu Partnerstwo strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego? Liczba miejsc ograniczona.
Rejestracja na warsztaty.

