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Adobe Reader ma włączoną wzmocnioną funkcję zabezpieczeń, która chroni dokument PDFprzed połączeniem z usługami zewnętrznymi. Aby umożliwić połączenie należy wybrać odpowiednią opcję, klikając przycisk Opcje na żółtym pasku ostrzegawczym bezpieczeństwa.
Konkurs
The form can only be viewed using Adobe Reader software (http://get.adobe.com/reader/).
If the form is viewed in "Protected View" mode, all features should be enabled for the form to function properly. If after enabling all features this message is still visible, check that JavaScript is enabled in Edit – Preferences – Javascript
Nie można udostępnić formularza. Należy wyjść z programu i niczego nie zapisywać, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub utratę danych. Formularz można edytować tylko za pomocą oprogramowania Adobe Reader!
Używasz starszej wersji oprogramowania. Formularze złożone przy użyciu starszej wersji oprogramowania Adobe nie będą kwalifikowane do rozpatrzenia. Proszę pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu Adobe Reader z http://get.adobe.com/reader/
Formularz został otwarty wewnątrz okna przeglądarki internetowej. Proszę pobrać formularz do komputera, aby móc poprawnie zapisać formularz po jego wypełnieniu.
TEN FORMULARZ SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO TESTOWANIA I UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ I NARODOWE AGENCJE. NIE NALEŻY GO ROZPOWSZECHNIAĆ!
ŚRODOWISKO
This form cannot be opened. Please contact your National Agency's helpdesk for further information.
Walidacja kraju
Wszystkie organizacje wchodzące w skład konsorcjum muszą pochodzić z tego samego kraju.
kraj organizacji partnerskiej jest inny kraj organizacji wnioskującej
Role of organisation validation
At least one role of the organisation must be selected.
Number of mobilities validation
The total number of mobilities must be more than 0
Metadane
Informacje ogólne
Niniejszy formularz wniosku jest przeznaczony dla instytucji, które są zainteresowane uzyskaniem akredytacji w ramach programu Erasmus+. W celu uzyskania informacji na temat akredytacji należy zapoznać się z Przewodnikiem po programie Erasmus+.
Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części:
- Informacje o wniosku: w tej części należy podać podstawowe informacje nt typu akredytacji, o jaki wnioskuje Państwa instytucja oraz Narodowej Agencji, która otrzyma, oceni i zatwierdzi lub odrzuci wniosek;
- Instytucja uczestnicząca (instytucje uczestniczące): w tej części należy podać informacje dotyczące instytucji wnioskującej oraz, jeśli dotyczy, o wszystkich innych instytucjach będących partnerami w projekcie;
- Opis głównych działań: w tej części należy podać informacje na temat strategii instytucji dotyczącej przygotowania, wdrożenia i kontynuacji działań, które będą realizowane;
- Lista kontrolna/Informacja o ochronie danych/Oświadczenie: w tych częściach formularza wnioskodawca został poinformowany o istotnych warunkach związanych ze złożeniem wniosku o akredytację;
- Załączniki: w tej części należy załączyć do wniosku w formie elektronicznej wszystkie dodatkowe dokumenty, niezbędne do złożenia wniosku;
- Złożenie wniosku: w tej części wnioskodawca będzie mógł zatwierdzić informacje podane we wniosku i złożyć wniosek online;
W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku należy zapoznać się z instrukcją "Technical Guidelines for e-Forms".
Informacje o wniosku
Termin złożenia wniosku (dd-mm-rrrr godz:min:sek - czasu brukselskiego, Belgia)
Narodowa Agencja instytucji wnioskującej
Prosimy wybrać Narodową Agencję z kraju, w którym siedzibę ma instytucja wnioskodawcy
Więcej szczegółowych informacji o Narodowych Agencjach Programu Erasmus+ można znaleźć pod adresem:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
Instytucja wnioskująca
Formularz elektroniczny nie może połączyć się z portalem URF/PDM. Proszę sprawdzić, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.
PIC nie został znaleziony lub został unieważniony.
System URF - Portal uczestnika jest niedostępny. Spróbuj później.
System URF - Portal uczestnika jest niedostępny. Spróbuj później.
System URF - Portal uczestnika jest niedostępny. Spróbuj później.
Informacje z URF - Portal uczestnika nie mogą być pozyskane w tym momencie. Proszę spróbowac później.
Pole PIC nie może być puste.
Podany numer PIC został zastąpiony numerem PIC:
Numer PIC nadany instytucji uczestniczącej nie może być powtórzony (wpisany) przy innej instytucji uczestniczącej.
Należy zatwierdzić numer PIC. Proszę kliknąć przycisk "Sprawdź PIC".
Wybrana/zatwierdzona instytucja wnioskująca nie pochodzi z jednego z uprawnionych krajów instytucji wnioskującej.
Wybrana/zatwierdzona instytucja wnioskująca nie pochodzi z jednego z uprawnionych krajów instytucji wnioskującej.
Dane organizacji importowane z systemu URF - Portal uczestnika dla podanego numeru PIC zostały zmodyfikowane. PIC będzie usunięty.
If the applicant organisation is applying on behalf of a consortia, all consortia members must be from the applicant organisation country.
Profil instytucji
Konsorcjum
Czy wnioskują Państwo w imieniu konsorcjum?
Cele, działania i doświadczenie instytucji
Prosimy krótko przedstawić charakterystykę instytucji z uwzględnieniem jej celów, grup odbiorców, głównych działań i innych istotnych aspektów.
Prosimy opisać działania i doświadczenie Państwa instytucji w obszarach związanych z udziałem w programie Erasmus+ w przyszłości.
Prosimy opisać zasoby kadrowe Państwa instytucji (tj. pracownicy i wolontariusze; należy wskazać w jakim wymiarze są zatrudnieni) oraz kompetencje i obszary specjalizacji osób, które będą zaangażowane w działania w ramach programu Erasmus+ w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji działań mobilnościowych. Jeśli możliwe, prosimy załączyć do wniosku dokument przedstawiający strukturę organizacyjną/kadrową Państwa instytucji w odniesieniu do organizacji działań mobilnościowych.
W przypadku gdy wnioskuje konsorcjum, prosimy opisać metody współpracy pomiędzy partnerami konsorcjum.
Jeśli Państwa instytucja otrzymała w przeszłości certyfikat dla projektu mobilności LdV, prosimy podać jego numer.
Czy Pańtwa instytucja posiada własne środki finansowe na realizację działań mobilnościowych?
Jeśli tak, prosimy opisać w jaki sposób środki te są wykorzystywane (prosimy określić liczbę zrealizowanych działań i ich uczestników).
Przedstawiciel prawny
Jeśli adres różni się od adresu instytucji, prosimy zaznaczyć to pole
Osoba kontaktowa
Jeśli adres różni się od adresu instytucji, prosimy zaznaczyć to pole
Please add your national members of the mobility consortium.
Consortium Member
Formularz elektroniczny nie może połączyć się z portalem URF/PDM. Proszę sprawdzić, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.
PIC nie został znaleziony lub został unieważniony.
System URF - Portal uczestnika jest niedostępny. Spróbuj później.
System URF - Portal uczestnika jest niedostępny. Spróbuj później.
System URF - Portal uczestnika jest niedostępny. Spróbuj później.
Informacje z URF - Portal uczestnika nie mogą być pozyskane w tym momencie. Proszę spróbowac później.
Pole PIC nie może być puste.
Podany numer PIC został zastąpiony numerem PIC:
Numer PIC nadany instytucji uczestniczącej nie może być powtórzony (wpisany) przy innej instytucji uczestniczącej.
Należy zatwierdzić numer PIC. Proszę kliknąć przycisk "Sprawdź PIC".
Wybrana/zatwierdzona instytucja wnioskująca nie pochodzi z jednego z uprawnionych krajów instytucji wnioskującej.
Wybrana/zatwierdzona instytucja wnioskująca nie pochodzi z jednego z uprawnionych krajów instytucji wnioskującej.
Dane organizacji importowane z systemu URF - Portal uczestnika dla podanego numeru PIC zostały zmodyfikowane. PIC będzie usunięty.
If the applicant organisation is applying on behalf of a consortia, all consortia members must be from the applicant organisation country.
Profil instytucji
Cele, działania i doświadczenie instytucji
Please briefly present the organisation, including information on aims and targets.
What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this consortium?
What are the skills and expertise of key staff/persons of the organisation related to the purpose of this consortium? Describe if they are part-time or full-time. If possible add any organisational diagrams or similar to highlight the human resource structures of your international activities.
What is the role of the organisation within the consortium and how do you intend to cooperate with other members?
Jeśli instytucja otrzymała w przeszłości certyfikat dla projektu mobilności LdV, prosimy podać jego numer.
Czy Pańtwa instytucja posiada własne środki finansowe na realizację działań mobilnościowych?
Jeśli tak, prosimy opisać w jaki sposób środki te są wykorzystywane (prosimy określić liczbę zrealizowanych działań i ich uczestników).
Przedstawiciel prawny
Jeśli adres różni się od adresu instytucji, prosimy zaznaczyć to pole
Strategia i doświadczenie
W tej sekcji należy wykazać stopień w jakim Państwa instytucja zintegrowała cele projektów mobilności z ogólną strategią działania, a także potencjał korzystania z poprzednich doświadczeń.
Misja i europejska strategia umiędzynarodowienia
Prosimy opisać w osobnym dokumencie Europejską strategię umiędzynarodowienia Państwa instytucji (n.p. poprzez realizację większych projektów współpracy partnerskiej na poziomie międzynarodowym), wyjaśniając w jaki sposób włączone do niej zostaną działania związane z międzynarodową mobilnością w obszarze VET. Jeśli wnioskują Państwo w imieniu konsorcjum, należy przedstawić Europejską strategię umiędzynarodowienia dla każdego partnera konsorcjum.
Realizacja działań mobilnościowych w przeszłości i obecnie
Jeśli wnioskują Państwo w imieniu konsorcjum, przedstawione informacje powinny się odnosić do wszystkich członków konsorcjum.
Informacje ogólne: wcześniejsze i obecne działania
Prosimy podać informacje na temat trzech ostatnich zakończonych projektów mobilności LdV/Erasmus+ VET, jakie zrealizowała Państwa instytucja. Prosimy podać numery i tytuły tych projektów.
Ile projektów mobilności finansowanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowała Państwa instytucja w ciągu ostatnich 5 lat?
Jaka jest średnia liczba uczestników rocznie biorących udział w tych działaniach mobilnościowych?
Prosimy opisać jakiego typu są to działania i uczestnicy. Prosimy opisać ogólne podejście Państwa instytucji do realizacji projektu, uwzględniając takie kwestie jak: zarządzanie jakością, zadowolenie uczestników, uznawanie kompetencji, wpływ rezultatów zrealizowanych projektów i, jeśli dotyczy, certyfikacji LdV. Prosimy również opisać inne działania mobilnościowe, jeśli realizuje je Państwa instytucja.
Kwestie organizacyjne i zarządzanie jakością działań mobilnościowych
Zarządzanie projektem
W jaki sposób Państwa instytucja zarządza działaniami mobilnościowymi (np. podział zadań i odpowiedzialności wewnątrz instytucji, metody współpracy z instytucjami partnerskimi, zarządzanie finansowe, zarządzanie jakością, wydawanie certyfikatów)? Prosimy określić czy w przyszłości przewidują Państwo zmiany w tym zakresie.
Kwestie praktyczne
Jakie jest podejście Państwa instytucji do kwestii praktycznych i logistycznych (np. organizacja podróży, utrzymanie, ubezpieczenie, bezpieczeństwo i ochrona uczestników, wizy, ubezpieczenie społeczne, mentoring i wsparcie, wizyty przygotowawcze)? Prosimy określić czy w przyszłości przewidują Państwo zmiany w tym zakresie.
Wybór uczestników
Jakie są kryteria i procedury naboru uczestników w projektach mobilności? W jaki sposób zapewniony jest otwarty i przejrzysty proces naboru? Prosimy określić czy w przyszłości przewidują Państwo zmiany w tym zakresie.
Przygotowanie uczestników
Jakiego typu działania przygotowawcze zapewnione są uczestnikom (np. związane z dziedziną mobilności, o charakterze językowym i międzykulturowym, zapobieganie ryzyku)? Czy działania przygotowawcze są dopasowane do indywidualnych potrzeb zawodowych uczestników? Czy uczestniczą w nich instytucje przyjmujące? Prosimy określić czy w przyszłości przewidują Państwo zmiany w tym zakresie.
Uczestnicy o mniejszych szansach
Czy w projektach mobilności realizowanych przez Państwa instytucję uczestniczą lub będą uczestniczyć osoby będące w sytuacji, która może utrudniać udział w działaniach?
Jeśli tak, prosimy opisać ich profil i sposób postępowania Państwa instytucji w celu umożliwienia tym osobom udziału w działaniach mobilnościowych. Prosimy opisać metody włączania i wsparcia tych osób.
Monitoring
W jaki sposób uczestnicy są nadzorowani podczas mobilności? Kto monitoruje realizację planu pracy,  postępy uczestników i ogólną jakość stażu? Czy Państwa instytucja stosuje w tym zakresie specjalne metody komunikacji? Prosimy określić czy w przyszłości przewidują Państwo zmiany w tym zakresie.
Mentoring i wsparcie
W jaki sposób Państwa instytucja zapewnia uczestnikom wsparcie podczas ich pobytu za granicą (np. przez punkt kontaktowy, mentora, osobę towarzyszącą)? Prosimy określić czy w przyszłości przewidują Państwo zmiany w tym zakresie.
Efekty uczenia się
Jakie europejskie lub krajowe narzędzia/certyfikaty wykorzystywane są w celu uznania i/lub walidacji efektów uczenia się osiągniętych przez uczestników? W jaki sposób zawierane się umowy z uczestnikami i kto za to odpowiada? Jakie są procedury oceny, uznania i walidacji efektów uczenia się? Czy uwzględnia się nieplanowane, ale osiągnięte podczas mobilności efekty uczenia się? Czy uznaje się także efekty uczenia się  osiągnięte w drodze uczenia się poza formalnego i nieformalnego? Jeśli tak, w jaki sposób to przebiega? Prosimy określić czy w przyszłości przewidują Państwo zmiany w tym zakresie.
Jeśli Państwa instytucja wykorzystuje lub planuje wykorzystać system ECVET w celu uznawania efektów uczenia się osiągniętych przez uczestników, prosimy wyjaśnić w jaki sposób zawierane są/będą Porozumienia o Partnerstwie (Memoranda of Understanding) między instytucjami partnerskimi.
Osiągnięcia
Jakie są główne jakościowe osiągnięcia związane z wcześniejszymi i obecnymi działaniami mobilnościowymi, realizowanymi przez Państwa instytucję? Jaki jest ich wpływ na uczestniczące instytucje? Jaki jest wpływ tych działań wykraczający poza instytucje partnerskie, na poziomie lokalnym, regionalnym i/lub krajowym? W jaki sposób Państwa instytucja włącza te osiągnięcia w ogólną strategię umiędzynarodowienia?
Upowszechnianie rezultatów projektów
Jakie działania podejmuje Państwa instytucja w celu dzielenia się rezultatami realizowanych projektów mobilności  poza swoją instytucją i instytucjami partnerskimi? Do jakich odbiorców kierowane są działania upowszechniające? Prosimy określić czy w przyszłości przewidują Państwo zmiany w tym zakresie.
Wpływ rezultatów projektów
Prosimy opisać potencjalny wpływ Karty jakości mobilności (akredytacji) na uczestników i partnerów działań mobilnościowych. Ponadto, prosimy opisać przewidywany wpływ rezultatów projektów wykraczający poza Państwa instytucję, na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub europejskim.
Zarządzanie jakością i ewaluacja
Jakie działania podejmują Państwo w celu przeprowadzenia oceny stopnia realizacji zakładanych celów i rezultatów działań mobilnościowych? W jaki sposób przebiega ocena osobistego i zawodowego rozwoju uczestników po zakończeniu mobilności? Prosimy określić czy w przyszłości przewidują Państwo zmiany w tym zakresie. W jaki sposób wykorzystują Państwo wyniki ewaluacji do podniesienia jakości bieżących działań?
Dalszy rozwój
Prosimy opisać długookresową strategię Państwa instytucji w zakresie rozwoju transnarodowych działań mobilnościowych.
Jeśli wnioskują Państwo w imieniu konsorcjum, przedstawione informacje powinny się odnosić do wszystkich członków konsorcjum.
Prosimy przedstawić orientacyjne liczby wyjazdów rocznie na staż/szkolenie w ciągu następnych 5 lat, z rozbiciem na szacowaną liczbę osób uczących się i kadrę. Prosimy oszacować w jakim stopniu będą Państwo korzystać ze środków finansowych programu Erasmus+ a w jakim z własnych zasobów lub innych środków krajowych.
Ile mobilności planuje zrealizować Państwa instytucja w ciągu następnych 5 lat kalendarzowych?
Osoby uczące się
Kadra
Pierwszy rok (2017)
Drugi rok (2018)
Trzeci rok (2019)
Czwarty rok (2020)
Piaty rok (2021)
Łącznie
Lista kontrolna
Przed złożeniem wniosku do Narodowej Agencji prosimy się upewnić, że spełnia on kryteria formalne określone w Przewodniku po programie Erasmus+ i sprawdzić czy:
użyto oficjalnego formularza wniosku dotyczącego akredytacji.
wszystkie właściwe pola we wniosku zostały wypełnione.
wniosek zostanie złożony do Narodowej Agencji w kraju, w którym instytucja wnioskująca ma swoją siedzibę.
wniosek zostanie złożony do Narodowej Agencji w kraju, w którym znajduje się konsorcjum.
wszystkie uczestniczące instytucje załączyły w Portalu Uczestnika URF dokumenty potwierdzające ich status prawny w postaci pliku - skanu dokumentu (więcej informacji można znaleźć w sekcji "Kryteria selekcji" w części C Przewodnika po programie Erasmus+)
formularz wniosku został wypełniony w jednym z języków urzędowych krajów uczestniczących w programie Erasmus+.
zostały załączone wszystkie stosowne dokumenty:
Oświadczenie zawierające podpis prawnego przedstawiciela wskazanego we wniosku.
"Europejska strategia umiędzynarodowienia" instytucji wnioskującej i, jeśli dotyczy, członków konsorcjum.
jeśli dotyczy, dokument/y przedstawiające strukturę organizacyjną instytucji wnioskującej i, jeśli dotyczy, członków konsorcjum.
przestrzegany jest termin składania wniosków.
kopia wypełnionego wniosku została zachowana w wersji elektronicznej lub została wydrukowana.
Uwaga o ochronie danych
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wniosek zostanie przetworzony elektronicznie. Wszelkie dane osobowe (takie jak nazwiska, adresy, CV, itd.) zostaną przetworzone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Wszelkie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj.:
- W przypadku formularzy wniosków o dofinansowanie: do celów oceny wniosku zgodnie ze specyfikacjami określonymi w Zaproszeniu do składania wniosków, do zarządzania aministracyjnymi i finansowymi aspektami projektu, jeśli uzyska dofinansowanie oraz do upowszechniania rezultatów przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych programu Erasmus+. W odniesieniu do tych ostatnich, osoby kontaktowe zostaną poproszone o wyrażenie jednoznaczej zgody.
- W przypadku formularzy wniosków o akredytację: do celów oceny wniosku zgodnie ze specyfikacjami określonymi w Zaproszeniu do składania wniosków,
- W przypadku formularzy raportu: do celów uzyskania danych statystycznych i finansowych (jeśli mają zastosowanie) na temat realizacji projektów.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zbieranych danych osobowych, celu zbierania danych oraz metod ich przetwarzania, należy zapoznać się ze Szczegółowym oświadczeniem o ochronie prywatności załączonym do niniejszego formularza.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
Oświadczenie
Ja, niżej podpisany oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawidłowe i kompletne;
Ja, niżej podpisany oświadczam, że wnioskodawca(-y) nie znajduje(-ą) się w jednej z sytuacji, które wykluczyłyby go z uczestnictwa w procedurze udzielenia Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+ ;
- oświadczam, że poniższe stwierdzenia dotyczące wnioskodawcy (członków konsorcjum) są zgodne ze stanem faktycznym:
a) nie ogłosił upadłości, nie zostało w stosunku do niego wszczęte postępowanie likwidacyjne lub układowe, sąd nie zarządza jego działalnością, nie zawarł porozumień z wierzycielami, nie zawiesił działalności gospodarczej, nie zostało wszczęte wobec niego inne postępowanie o podobnym charakterze, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym;
b) osoby upoważnione do reprezentowania go nie zostały skazane za przestępstwo związane z działalnością zawodową wyrokiem wydanym prawomocnie w państwie członkowskim, który ma walor rzeczy osądzonej (res judicata);
c) nie jest winny poważnego wykroczenia związanego z działalnością zawodową udowodnionego przez Komisję Europejską wszelkimi środkami, w tym decyzjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i organizacji międzynarodowych;
d) wypełnił zobowiązania odnoszące się do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne lub podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym ma siedzibę, kraju osoby odpowiedzialnej za zatwierdzanie lub kraju, w którym działanie ma być realizowane;
e) osoby upoważnione do reprezentowania go nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem, któremu przysługuje walor rzeczy osądzonej (res judicata) za nadużycia finansowe (oszustwa), korupcję, udział w organizacji kryminalnej, pranie brudnych pieniędzy lub jakiekolwiek inne działania niezgodne z prawem, szkodzące finansowym interesom Unii;
f) nie podlega karom administracyjnym za przedstawianie niezgodnych z prawdą informacji wymaganych jako warunek uczestnictwa w procedurze udzielenia zamówienia publicznego lub w innej procedurze przyznania środków finansowych lub nieprzedstawienie takich informacji, ani nie zarzucono mu poważnego niedotrzymania zobowiązań na mocy umów finansowych z budżetu Unii.
- oświadczam, że osoby fizyczne, które są upoważnione do reprezentowania, podejmowania decyzji lub sprawowania kontroli (w tym dyrektorzy przedsiębiorstw, członkowie organów zarządczych lub nadzorczych, oraz w przypadkach gdy jedna osoba fizyczna posiada większość udziałów) nad jednym z wnioskodawców, który posiada osobowość prawną znajdują się w sytuacji opisanej w punkcie b) i e) jak powyżej;
- oświadczam, że:
g) w odniesieniu do wnioskodawcy (członków konsorcjum) nie istnieje konflikt interesów w związku z procedurą przyznania Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+, jaki mógłby powstać w rezultacie interesów gospodarczych, przynależności politycznej lub narodowej, ze względów rodzinnych, osobistych lub z powodu innych wspólnych interesów;
h) wnioskodawca (członkowie konsorcjum) bezzwłocznie poinformuje Komisję o każdej sytuacji uważanej za konflikt interesów lub, która może doprowadzić do powstania konfliktu interesów;
i) wnioskodawca (członkowie konsorcjum) podał zgodne z prawdą, szczere i kompletne informacje w kontekście procedury przyznania Karty i nie jest winny podania fałszywych informacji wymaganych przez Komisję jak warunek uczestnictwa w procedurze przyznania dofinansowania ani nie zataił takich informacji;.
Powyższe kryteria wykluczenia mają również zastosowanie do powiązanych jednostek.
Kary administracyjne i finansowe mogą zostać nałożone na wnioskodawców (lub w stosownych przypadkach na powiązane jednostki) winnych podania nieprawdziwych informacji.
W przypadku przyznania Karty jakości mobilności w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+, na kolejnych etapach wnioskowania o przyznanie środków finansowych, na podstawie wniosku i w ramach czasowych określonych przez Komisję, zostaną przedstawione następujące dowody (zgodnie z art. 197 Zasad stosowania (Rozporządzenia finansowego), a odpowiedzialny Urzędnik zatwierdzający może, w zależności od oceny ryzyka, wnioskować by wnioskodawcy, którym przyznano środki finansowe przedstawili dowody przestrzegania kryteriów wykluczenia):
W przypadku sytuacji opisanych w punkcie (a), (b) i (e), wymagane jest przedstawienie aktualnego odpisu z rejestru sądowego lub aktualnego ekwiwalentnego dokumentu wystawionego przez władze sądownicze lub administracyjne w kraju pochodzenia wykazującego, że takie wymagania zostały spełnione. W przypadku gdy wnioskodawca posiada osobowość prawną, a prawo w kraju, w którym wnioskodawca ma siedzibę nie przewiduje wystawiania takich dokumentów dla osób prawnych, dokumenty powinny zostać przedstawione przez osoby fizyczne, takie jak dyrektorzy przedsiębiorstw lub inne osoby upoważnione do reprezentowania, podejmowania decyzji w odniesieniu do lub kontrolowania wnioskodawcy.
W przypadku sytuacji opisanej w punkcie (d) powyżej, wymagane jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lub pisma wystawionego przez właściwe władze krajowe. Dokumenty takie muszą potwierdzać, że wszystkie podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, jakie wnioskodawca jest zobowiązany opłacać, włączając np. VAT, podatek dochodowy (od osób fizycznych), podatek dochodowy (od osób prawnych) oraz składki na ubezpieczenia społeczne zostały uiszczone.
W przypadku sytuacji opisanych w punkcie (a), (b), (d) lub (e), jeżeli dokumenty opisane w dwóch powyższych paragrafach nie są wystawiane w danym kraju, można je zastąpić oświadczeniem pod przysięgą lub oświadczeniem sporządzonym przez zainteresowaną stronę przed przedstawicielem władz sądowych lub administracyjnych, notariuszem lub uprawnioną organizacją zawodową w kraju pochodzenia.
Jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, informacje dot. osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania, podejmowania decyzji w odniesieniu do lub sprawowania kontroli nad osobą prawną zostaną przedstawione wyłącznie na wniosek Komisji.
Oświadczam, że wnioskodawca(-y) w pełni spełnia kryteria kwalifikowalności określone w procedurze przyznawania Karty jakości mobilności w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+.
Potwierdzam, że wnioskodawca(-y) posiada zdolności finansowe i operacyjne do celów realizacji wnioskowanych działań.
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami art. 131 Rozporządzenia Finansowego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dziennik Urzędowy L 298 z dnia 26.10.2012, str. 1) oraz art. 145 Zasad stosowania (Dziennik Urzędowy L 363 z dnia 31.12.2012, str. 1), na wnioskodawcę, który zostanie uznany winnym podania informacji niezgodnych z prawdą w określonych sytuacjach mogą zostać nałożone kary administracyjne i finansowe.
Jeżeli wnioskodawcy(-om) zostanie przyznana Karta jakości mobilności w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+, wnioskodawca(-y) będzie zobowiązany przestrzegać warunków ogólnych określonych w Zaproszeniu do składania wniosków o przyznanie wnioskodawcy(-om) Karty jakości mobilności w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+.
Państwa zgłoszenie w ramach Zaproszenia do składania wniosków o przyznanie Karty jakości mobilności w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+ będzie się wiązać z rejestracją i przetwarzaniem danych osobowych (takich jak nazwisko, adres i CV), co będzie mieć miejsce zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. O ile nie określono inaczej, Państwa odpowiedzi na pytania zadane w formularzu oraz wszelkie wymagane dane osobowe są wymagane do celów przeprowadzenia oceny wniosku zgodnie ze specyfikacjami podanymi w Zaproszeniu do składania wniosków oraz będą przetwarzane wyłącznie w tym celu przez Narodową Agencję i Komisję. Informacje nt przetwarzania danych osobowych dostępne są w oświadczeniu na temat polityki prywatności: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf.
Państwa dane osobowe mogą zostać zarejestrowane przez Urzędnika ds. księgowości w Komisji w systemie wczesnego ostrzegania (Early Warning System (EWS)) lub w EWS i centralnej bazie danych o wykluczeniach (Central Exclusion Database (CED)), jeżeli znajdą się Państwo w jednej z sytuacji określonych w:
- Decyzji Komisji 2008/969 z dnia 16.12.2008 w sprawie systemu wczesnego ostrzegania (zob. więcej informacji w oświadczeniu na temat polityki prywatności http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), lub
- Rozporządzeniu Komisji 2008/1302 z dnia 17.12.2008 w sprawie centralnej bazy danych o wykluczeniach (zob. więcej informacji w oświadczeniu na temat polityki prywatności: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE)+
Miejscowość:
Data (dd-mm-rrrr):
Niżej podpisany:
Nazwa instytucji wnioskującej:
Nazwisko, imię:
Tytuł lub stanowisko [w konsorcjum]:
Podpis:
Pieczęć instytucji wnioskującej (jeśli dotyczy):
Załączniki
Nie można załączyć dokumentu. Powody mogą być następujące:
Rozmiar dokumentu(ów) jest zbyt duży (kB):
Please reduce the size of the annexed document(s).
Nie można załączać pustych dokumentów.
Ten dokument jest już otwarty lub używany przez inną aplikację.
Nie można załączyć dokumentu. Nazwa pliku musi się składać z 1-250 znaków, włączając rozszerzenie.
Następujący załącznik (załączniki) nie jest już załączony do formularza PDF, więc zostanie usunięty z tabeli załączników:
Następujący załącznik (załączniki) nie został załączony w tym miejscu, więc zostanie usunięty:
Dodaj
Usuń
Prosimy pamiętać, że wszystkie dokumenty wymienione w sekcji "Lista kontrolna" muszą być załączone w tym miejscu przed złożeniem wniosku online.
Nazwa pliku
Rozmiar pliku (kB)
Całkowity rozmiar
Złożenie wniosku
Przed złożeniem i wysłaniem wniosku drogą elektroniczną, należy sprawdzić jego poprawność i zatwierdzić go. Tylko ostateczna wersja wniosku powinna zostać przesłana elektronicznie.
OK
Złożony po terminie
Błąd
Formularz wniosku nie został jeszcze złożony
Formularz wniosku został złożony w dniu
Dane z wniosku zostały zmienione od ostatniej próby złożenia wniosku.
Status
Czasu brukselskiego, Belgia
Czas lokalny
TAK
YES - LATE
NIE
Złożenie wniosku zakończoene sukcesem.
ID złożenia
Your LATE submission was successful.
Late submission ID
Please contact your National Agency's helpdesk.
Please try to submit again at a later time or contact your National Agency's helpdesk.
Submission confirmation
Your form's data is ready to be submitted. Are you sure that you want to proceed?
Adobe Reader has detected an error.
Adobe Reader security enabled.
To allow the submission you must click the appropriate options in the yellow security warning bar at the top of the form.
Network connection error.
Please verify your internet connection and try to submit again.
Connection to server error.
The form's data is corrupted and cannot be submitted. This form has been edited with unauthorised software.
This form can only be edited with Adobe Reader. Please use Adobe Reader software to open the original empty form and fill in your data again.
Submission validation error.
The LATE submission deadline has passed. Submissions are no longer allowed.
This form has already been submitted and cannot be submitted again.
The submission of the form has failed because its attachments could not be submitted.
This form's version is no longer supported.
Please check your National Agency's website for a new version or contact your National Agency's helpdesk.
Zatwierdzenie danych
Zatwierdzenie obowiązkowych pól i reguł
Standardowa procedura złożenia wniosku
Złożenie wniosku online (wymagane połączenie internetowe)
Alternatywna procedura złożenia wniosku
Jeżeli nie ma możliwości złożenia wniosku online, nadal można to zrobić poprzez wysłanie do Narodowej Agencji e-maila w ciągu 2 godzin po oficjalnym terminie składania wniosków. Do e-maila musi być załączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej oraz wszystkie załączniki (pliki), które chcą Państwo wysłać. Należy również dołączyć widok ekranu (snapshot) sekcji "Zestawienie wszystkich prób złożenia wniosku", potwierdzający, iż złożenie wniosku online było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje.
Zestawienie wszystkich prób złożenia wniosku
Wniosek nie został jeszcze złożony.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich prób złożenia niniejszego wniosku (dane te są szczególnie przydatne dlaNarodowych Agencji w przypadku wielokrotnego złożenia tego samego wniosku).
L.p.
Data i godzina złożenia
Kod kontrolny formularza
Złożony
Opis
* oznacza czas lokalny komputera wnioskodawcy (czas nie musi być uznany za wiarygodny i nie może być traktowany jako ostateczne potwierdzenie, że wniosek został złożony w wymaganym terminie).
Drukowanie formularza
Drukuj cały formularz
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