
Komunikat dotyczący błędów w formularzu wniosku e-form KA2 

Partnerstwa strategiczne  

Komisja Europejska poinformowała o błędach we wniosku e-form Akcji 2 

Partnerstwa strategiczne, które uniemożliwiają jego złożenie. Błędy dotyczą części 

„Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami”.  

Podczas składania wniosku wnioskodawca otrzymuje następujący komunikat: 

" ERR-01 [xxxx]: Submission validation error. Please contact your National 
Agency's helpdesk." 

 

 

W wersji formularza eForm 3.06 błąd pojawia się w sytuacji wybrania opcji NIE w 

rubryce „Czy przewidują Państwo włączenie do projektu działań związanych z 

uczeniem się, nauczaniem lub szkoleniami?”, przy czym błędnie generowane dane nie 

są widoczne dla użytkownika. 

Rozwiązanie problemu: 

1. Należy otworzyć wniosek 

2. W rubryce „Czy przewidują Państwo włączenie do projektu działań 

związanych z uczeniem się, nauczaniem lub szkoleniami?” należy zmienić 

odpowiedź na TAK, a następnie ponownie zmienić odpowiedź na NIE. 

Spowoduje to usunięcie błędnych danych. 

3. Zatwierdzić oraz złożyć wniosek. 

W wersji formularza eForm 3.07 błąd pojawia się w sytuacji, gdy wnioskodawca 

utworzy co najmniej dwa działania związane z uczeniem się, nauczaniem i 

szkoleniami, a następnie z różnych przyczyn usunie działania wybierając opcję NIE 

w rubryce „Czy przewidują Państwo włączenie do projektu działań związanych z 

uczeniem się, nauczaniem lub szkoleniami?”, a potem po raz kolejny odpowie TAK na 

pytanie o planowane działania związane z uczeniem się, nauczaniem lub szkoleniami i 

utworzy je na nowo. Wtedy pojawia się błąd polegający na BRAKU kolejnego 

numeru działania. 



 

Rozwiązanie problemu: 

1. Należy zapisać wniosek. 

2. Zamknąć go. 

3. Otworzyć go ponownie, nie wprowadzając żadnych zmian do pozycji „Czy 

przewidują Państwo włączenie do projektu działań związanych z uczeniem się, 

nauczaniem lub szkoleniami?”  

4. Zatwierdzić oraz złożyć wniosek. 

Jeśli pomimo zastosowania działań korygujących opisanych powyżej nie będą mogli Państwo 

złożyć wniosku, prosimy o przesłanie formularza eForm na adres: 

eforms@erasmusplus.org.pl  

 

 

mailto:eforms@erasmusplus.org.pl


Komunikat dotyczący błędów w formularzu wniosku e-form KA219 

Partnerstwa strategiczne – Współpraca szkół 

W formularzach w wersji eForm 3.07 błąd pojawia się w sytuacji wybrania opcji 

NIE w rubryce „Czy przewidują Państwo włączenie do projektu działań związanych z 

uczeniem się, nauczaniem lub szkoleniami?”, przy czym błędnie generowane dane nie 

są widoczne dla użytkownika. 

Podczas składania wniosku wnioskodawca otrzymuje następujący komunikat: 

" ERR-01 [xxxx]: Submission validation error. Please contact your National 
Agency's helpdesk." 

 

 

Rozwiązanie problemu: 

1. Należy otworzyć wniosek 

2. W rubryce „Czy przewidują Państwo włączenie do projektu działań 

związanych z uczeniem się, nauczaniem lub szkoleniami?” należy zmienić 

odpowiedź na TAK, a następnie ponownie zmienić odpowiedź na NIE. 

Spowoduje to usunięcie błędnych danych. 



3. Zatwierdzić oraz złożyć wniosek. 

W formularzach w wersji eForm 3.07 błąd pojawia się, gdy wnioskodawca: 

odpowie TAK na pytanie „Czy przewidują Państwo włączenie do projektu działań 

związanych z uczeniem się, nauczaniem lub szkoleniami?” i utworzy co najmniej 

jedno działanie, następnie z różnych przyczyn wybierze opcję NIE w rubryce „Czy 

przewidują Państwo włączenie do projektu działań związanych z uczeniem się, 

nauczaniem lub szkoleniami?”, a potem po raz kolejny wybierze odpowiedź TAK na 

pytanie o planowane działania związane z uczeniem się, nauczaniem lub szkoleniami i 

utworzy je na nowo. W konsekwencji tego postępowania pojawia się błąd polegający 

na BRAKU danych w polu „Sektor” (Fields) w każdym działaniu. 

 

Wnioskodawca dalej wypełnia formularz (uzupełnia Działania, Budżet etc.) bez zamykania i 

otwierania go ponownie, a następnie gdy próbuje złożyć Wniosek on-line otrzymuje 

komunikat o błędzie, uniemożliwiającym złożenie formularza: 

 „ERR-01 [xxxx]: Submission validation error. Please contact your National Agency's 
helpdesk." 



 

 

 

Rozwiązanie problemu: 

1. Należy zapisać wniosek. 

2. Zamknąć go. 

3. Otworzyć go ponownie, nie wprowadzając żadnych zmian do pozycji „Czy 

przewidują Państwo włączenie do projektu działań związanych z uczeniem się, 

nauczaniem lub szkoleniami?”  

4. Zatwierdzić oraz złożyć wniosek. 

Jeśli pomimo zastosowania działań korygujących opisanych powyżej nie będą mogli Państwo 

złożyć wniosku, prosimy o przesłanie formularza eForm na adres: 

eforms@erasmusplus.org.pl 
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