
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


..\Resources\Images\EU_flag.png
Erasmus+
Formularz wniosku
KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Kod kontrolny wniosku
..\Resources\Images\EU_flag.png
Erasmus+
Formularz wniosku
KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Kod kontrolny wniosku
[20000825,20000826,20000856,20000857,20000860,20000868,20000871,20000882,20000888,20000929,20000931,20000944,20000949,20000972,20000982,20000990,20001008,20001009,20001011,20001012,20001016,20001019,20001023,20001027,20001030,20001044,20000820,20000824,20000832,20000915,20000962,20000840,20000847,20000859,20000869,20000876,20000887,20000918,20000924,20000925,20000955,20000959,20000964,20000968,20001006,20001007,20001014,20001015,20001021,20001032,20000934,20000942,20001058,10000726,31036061,20000821,20000823,20000838,20000863,20000866,20000883,20000889,20000890,20000902,20000905,20000909,20000910,20000943,20000951,20000953,20000961,20000967,20000975,20000979,20000983,20000994,20000997,20000999,20001000,20001004,20001013,20001020,20001048,20001052,20001056,20000938,20000958,20000970,20000974,20001045,31036062,20000947,20000893,20000829,20000854,20000873,20000879,20000894,20000897,20000900,20000940,20000941,20000960,20000976,20000984,20000986,20000995,20001018,20001033,31021700,20000954,20000978,31041506,31008860,20000834,20000835,20000837,20000849,20000850,20000861,20000862,20000874,20000877,20000880,20000891,20000895,20000896,20000904,20000928,20000933,20000935,20000937,20000946,20000957,20000963,20000965,20000985,20000993,20001001,20001002,20001017,20001035,20000956,20001029,20001034,20000828,20000919,20000926,20000945,31041504,20000844,20000851,20000852,20000878,20000881,20000884,20000886,20000899,20000901,20000903,20000917,20000923,20000936,20000952,20000971,20000981,20000987,20000988,20000998,20001005,20001010,20001039,20001041,20001037,20000841,20000906,20000950,20001053,31041505,31041513,31041524,20000830,20000831,20000843,20000846,20000853,20000855,20000858,20000865,20000875,20000912,20000914,20000916,20000921,20000927,20000948,20000969,20000980,20000991,20000992,20001003,20001028,20001031,20001036,20001042,20001043,20001051,20000836,20000911,20000922,31041503,31041509,31041507,20000822,20000833,20000842,20000845,20000848,20000864,20000867,20000870,20000872,20000885,20000898,20000907,20000908,20000913,20000920,20000932,20000939,20000973,20000977,20000996,20001022,20001024,20001026,20001038,20001040,20000930,20000966,20001057,31041511,20000989,20000839]
{31048309:3,31048312:6,31048316:10,31048324:18,31048334:28,31048340:34,31048336:30,31048338:32,31048319:13,31048325:19,31048327:21,31048331:25,31048332:26,31048311:5,31048315:9,31048317:11,31048330:24,31048335:29,31048313:7,31048326:20,31048328:22,31048329:23,31048337:31,31048339:33,31048341:35,31048314:8,31048333:27,31048342:36,31048310:4,31048318:12,31048320:14,31048321:15,31048322:16,31048323:17}
{20000820:",31046425,",20000824:",31046429,",20000825:",31046430,",20000828:",31046433,",20000829:",31046434,",20000832:",31046439,31046443,31046445,31046437,31046441,31046446,31046438,31046440,31046442,31046444,",20000836:",31046451,",20000839:",31046454,31046455,31046460,31046456,31046461,31046462,31046464,31046465,31046457,31046463,31046458,31046459,",20000841:",31046469,31046483,31046485,31046488,31046491,31046477,31046478,31046481,31046486,31046489,31046468,31046473,31046476,31046492,31046472,31046479,31046494,31046482,31046484,31046487,31046495,31046467,31046470,31046480,31046493,31046471,31046474,31046475,31046490,",20000860:",31046519,31046520,31046529,31046539,31046517,31046532,31046535,31046516,31046521,31046524,31046527,31046536,31046522,31046533,31046537,31046538,31046515,31046518,31046525,31046526,31046528,31046540,31046523,31046531,31046534,31046530,",20000861:",31046541,",20000865:",31046545,",20000870:",31046551,",20000873:",31046572,31046580,31046581,31046571,31046574,31046578,31046577,31046583,31046569,31046579,31046576,31046570,31046573,31046585,31046575,31046584,31046582,",20000875:",31046591,31046587,31046588,31046590,31046592,31046589,",20000902:",31046617,31046618,31046606,31046608,31046610,31046605,31046609,31046612,31046615,31046611,31046613,31046616,31046607,31046614,",20000883:",31046630,31046635,31046638,31046621,31046631,31046633,31046622,31046623,31046624,31046627,31046629,31046632,31046626,31046628,31046636,31046620,31046625,31046634,31046639,31046637,",20000885:",31046648,31046649,31046642,31046647,31046651,31046658,31046641,31046655,31046652,31046645,31046650,31046643,31046644,31046646,31046654,31046657,31046660,31046653,31046656,31046659,",20000887:",31046662,",20000888:",31046663,",20000890:",31046666,31046668,31046671,31046684,31046686,31046665,31046683,31046691,31046670,31046672,31046676,31046679,31046680,31046682,31046690,31046673,31046667,31046674,31046681,31046675,31046677,31046678,31046687,31046685,31046688,31046669,31046689,",20000895:",31046694,",20000897:",31046698,",20000908:",31046708,",20000911:",31046714,31046718,31046722,31046711,31046715,31046716,31046717,31046723,31046713,31046724,31046727,31046731,31046721,31046729,31046712,31046719,31046720,31046726,31046725,31046728,31046730,",20000913:",31046746,31046752,31046736,31046742,31046750,31046743,31046748,31046733,31046734,31046737,31046741,31046745,31046747,31046753,31046744,31046735,31046738,31046739,31046740,31046749,31046751,",20000915:",31046756,31046759,31046760,31046763,31046757,31046758,31046761,31046755,31046762,",20000917:",31046766,",20000922:",31046781,31046791,31046776,31046790,31046792,31046787,31046788,31046772,31046775,31046789,31046778,31046783,31046784,31046793,31046773,31046777,31046779,31046782,31046774,31046780,31046785,31046786,",20000933:",31046805,",20000939:",31046811,",20000944:",31046825,31046822,31046816,31046821,31046824,31046818,31046820,31046823,31046817,31046819,31046826,",20000949:",31046839,",20001058:",31046840,",20000952:",31046843,31046849,31046850,31046845,31046844,31046847,31046846,31046848,",20000970:",31046869,",20000973:",31046878,31046874,31046875,31046876,31046879,31046880,31046884,31046877,31046883,31046873,31046882,31046872,31046881,",20000974:",31046885,31046899,31046891,31046890,31046895,31046886,31046889,31046894,31046896,31046903,31046902,31046887,31046888,31046900,31046898,31046901,31046892,31046893,31046897,",20000975:",31046904,",20000977:",31046906,",20000986:",31046917,31046919,31046922,31046916,31046918,31046927,31046928,31046930,31046931,31046920,31046921,31046923,31046925,31046926,31046924,31046915,31046929,",31041511:",31046934,",20001001:",31046963,31046964,31046978,31046983,31046967,31046974,31046980,31046984,31046968,31046981,31046982,31046965,31046979,31046966,31046972,31046976,31046977,31046969,31046970,31046973,31046975,31046971,",20001004:",31046991,31046994,31046990,31046989,31046998,31046995,31046987,31046988,31046996,31046999,31046993,31046992,31046997,",31041504:",31047000,",20001005:",31047001,31047009,31047006,31047004,31047008,31047002,31047003,31047005,31047007,",20001014:",31047020,",20001015:",31047021,",20001016:",31047022,",20001018:",31047024,",20001026:",31047033,31047038,31047051,31047054,31047062,31047064,31047081,31047032,31047040,31047053,31047056,31047057,31047065,31047078,31047085,31047091,31047094,31047101,31047104,31047035,31047039,31047043,31047047,31047067,31047069,31047070,31047089,31047107,31047037,31047058,31047060,31047061,31047079,31047097,31047103,31047109,31047112,31047036,31047041,31047048,31047052,31047055,31047068,31047077,31047080,31047082,31047083,31047090,31047108,31047059,31047072,31047087,31047096,31047102,31047105,31047106,31047045,31047049,31047063,31047066,31047071,31047073,31047075,31047076,31047088,31047098,31047034,31047042,31047044,31047046,31047050,31047074,31047084,31047086,31047092,31047093,31047095,31047099,31047100,31047110,31047111,",20001029:",31047115,",20001030:",31047116,",20000893:",31047130,31047136,31047138,31047148,31047122,31047132,31047120,31047121,31047123,31047127,31047135,31047142,31047149,31047156,31047119,31047129,31047145,31047150,31047125,31047126,31047137,31047151,31047128,31047133,31047147,31047153,31047124,31047134,31047139,31047141,31047143,31047152,31047154,31047131,31047140,31047144,31047146,31047155,",20001033:",31047157,",20001035:",31047159,",20001039:",31047163,",20000821:",31046426,",20000823:",31046428,",20000831:",31046436,",20000833:",31046447,",20000840:",31046466,",20000852:",31046507,",20000866:",31046546,",20000871:",31046553,31046552,",20000872:",31046557,31046560,31046561,31046564,31046559,31046562,31046567,31046566,31046556,31046563,31046568,31046555,31046558,31046565,31046554,",20000878:",31046595,",20000880:",31046597,31046599,31046598,31046600,31046602,31046601,",31041503:",31046604,",20000889:",31046664,",20000907:",31046707,",31036062:",31046765,",20000928:",31046800,",20000942:",31046814,",20000945:",31046828,31046827,",20000954:",31046852,",20000962:",31046861,",20000991:",31046944,",20000998:",31046960,",20000999:",31046961,",20001003:",31046986,",20001011:",31047016,",20001013:",31047019,",20001021:",31047027,",20001040:",31047164,",20000822:",31046427,",20000845:",31046499,",20000855:",31046510,",20000856:",31046511,",20000858:",31046513,",20000864:",31046544,",20000886:",31046661,",20000900:",31046701,",20000910:",31046710,",20000919:",31046768,",20000921:",31046771,31046770,",20000925:",31046797,",20000934:",31046806,",20000935:",31046807,",20000940:",31046812,",20000946:",31046835,31046831,31046834,31046832,31046830,31046829,31046833,",20000955:",31046853,",20000972:",31046871,",20000980:",31046909,",20000981:",31046910,",20000987:",31046932,",20000989:",31046935,",20000990:",31046937,31046942,31046943,31046936,31046939,31046940,31046941,31046938,",20001057:",31046956,",20000995:",31046957,",20001000:",31046962,",31041524:",31047018,",20001036:",31047160,",20001044:",31047168,",20001053:",31047175,",20000850:",31046505,",20000867:",31046547,",31041509:",31046550,",20000879:",31046596,",20000882:",31046619,",31021700:",31046696,",20000903:",31046703,",20000920:",31046769,",20000937:",31046809,",20000943:",31046815,",20000963:",31046862,",20000976:",31046905,",20000997:",31046959,",20001009:",31047013,",20001010:",31047014,",20001027:",31047113,",31008860:",31047170,",31041507:",31046502,",20000869:",31046549,",20000874:",31046586,",20000909:",31046709,",20000912:",31046732,",20000926:",31046798,",20000927:",31046799,",20000931:",31046803,",20000936:",31046808,",20000953:",31046851,",20000958:",31046856,",20000964:",31046863,",20000983:",31046912,",20000984:",31046913,",20000994:",31046949,31046952,31046954,31046955,31046950,31046951,31046947,31046948,31046953,",10000726:",31047028,",20001032:",31047118,",20001041:",31047165,",20001048:",31047171,",20000834:",31046448,",20000835:",31046450,",20000837:",31046452,",20000857:",31046512,",20000914:",31046754,",20000918:",31046767,",31036061:",31046794,",20000923:",31046795,",20000929:",31046801,",20000930:",31046802,",20001056:",31046838,",20000951:",31046842,",20000957:",31046855,",20000959:",31046857,",20000979:",31046908,",20000993:",31046946,",20001002:",31046985,",20001007:",31047011,",20001012:",31047017,",20001017:",31047023,",20001020:",31047026,",20001045:",31047169,",20001052:",31047174,",20000830:",31046435,",31041505:",31046449,",20000838:",31046453,",20000842:",31046496,",20000844:",31046498,",20000851:",31046506,",20000853:",31046508,",20000854:",31046509,",20000862:",31046542,",20000868:",31046548,",20000891:",31046692,",20000894:",31046693,",31022700:",31046695,",20000898:",31046699,",20000901:",31046702,",20000904:",31046704,",20000938:",31046810,",20000941:",31046813,",20000948:",31046837,",20000950:",31046841,",20000961:",31046860,",20000966:",31046865,",20000967:",31046866,",20000969:",31046868,",20000971:",31046870,",20000978:",31046907,",20000985:",31046914,",20000988:",31046933,",20001006:",31047010,",20001008:",31047012,",31041513:",31047015,",20001022:",31047029,",20001037:",31047161,",20001049:",31047172,",20000826:",31046431,",20000843:",31046497,",20000846:",31046500,",20000847:",31046501,",20000848:",31046503,",20000849:",31046504,",20000859:",31046514,",20000863:",31046543,",20000876:",31046593,",20000877:",31046594,",20000881:",31046603,",20000884:",31046640,",20000896:",31046697,",20000899:",31046700,",20000905:",31046705,",20000906:",31046706,",20000916:",31046764,",20000924:",31046796,",20000932:",31046804,",20000947:",31046836,",20000956:",31046854,",20000960:",31046858,31046859,",20000965:",31046864,",20000968:",31046867,",20000982:",31046911,",20000992:",31046945,",20000996:",31046958,",20001019:",31047025,",20001023:",31047030,",20001024:",31047031,",20001028:",31047114,",20001031:",31047117,",20001034:",31047158,",20001038:",31047162,",20001042:",31047166,",20001043:",31047167,",20001051:",31047173,"}
[20000871,20000944,20000982,20000990,20001044,20000824,20000832,20000915,20000887,20000918,20000959,20000968,20001015,20000883,20000890,20000902,20000994,20001004,20000974,20000893,20000829,20000873,20000897,20000940,20000960,20000986,31041506,20000834,20000880,20000935,20000946,20001001,20001017,20000945,20000903,20000952,20000987,20000988,20001005,20000841,31041524,20000875,20000921,20001003,20000911,20000922,31041509,31041507,20000845,20000872,20000885,20000898,20000913,20000973,20001026,20001040,20000839]
[31071675,31071676,31071677,31071678,31071679,31071680,31071692,31071693,31071694]

[31046403,31046397,31046398,31046408,31046413,31046417]
{BG:"20001120",CS:"20001134",DA:"20001135",DE:"20001149",EL:"20001151",EN:"20001138",ES:"20001245",ET:"20001140",FI:"20001143",FR:"20001144",GA:"20001167",HU:"20001159",IT:"20001168",LT:"20001189",LV:"20001186",MT:"20001195",NL:"20001136",PL:"20001223",PT:"20001224",RO:"20001228",SK:"20001240",SL:"20001241",SV:"20001249",HR:"20001133",IS:"20001160",LB:"20001190",MK:"20001191",MO:"20001200",NO:"20001211",RU:"20001230",SH:"20001280",SQ:"20001103",SR:"20001236",TR:"20001262",UK:"20001266"}
[31047625,31047626,31047627,31047628,31047629]

[31059457,31046417,31046418]
[31046402,31046403,31046404]
[31064422,31046397,31046398,31046396,31046399]
[31046407,31064427,31046410,31064428,31046408,31064429]
[31046412,31046413,31046414]
false
9.1
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/NaRatesService
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/PDMURFService
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/ReceiveFormData
ACC
Maksymalna liczba znaków
Strona
z
Dodaj wiersz
Usuń wiersz
Liczba wierszy nie może przekraczać
Minimalna liczba wierszy wynosi
Wersja formularza
BŁĄD
OSTRZEŻENIE
To pole jest obowiązkowe
Formularz jest zatwierdzony
Ta wartość została już wybrana
Wartość nie może być mniejsza niż 0
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Konkurs
Zatwierdzenie łącznego czasu trwania
Wskazana liczba uczestników przewyższa liczbę uczestników określoną dla działania
Zatwierdzenie liczby organizacji
Grupa uczestniczących organizacji włącznie z organizacją wnioskującą musi zawierać organizacje z co najmniej dwóch krajów programu.
Grupa uczestniczących organizacji włącznie z organizacją wnioskującą musi zawierać organizacje z co najmniej trzech krajów programu.
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W skład organizacji tworzących partnerstwo w projekcie, muszą wchodzić przynajmniej dwie organizacje, włączając w to organizację wnioskującą
Grupa uczestniczących organizacji włącznie z organizacją wnioskującą musi zawierać co najmniej trzy uczestniczące organizacje
Data zakończenia projektu nie może być późniejsza niż
Zgodnie z Przewodnikiem po programie Erasmus+ koszty w kategorii "Zarządzanie Projektem i jego wdrażanie" mogą wynieść maksymalnie 2750 EUR na miesiąc na projekt. W przypadku jeśli w projekcie jest więcej niż 9 partnerów, całkowite dofinansowanie w tej kategorii budżetu zostanie automatycznie zredukowane.
Grupa uczestniczących organizacji włącznie z organizacją wnioskującą musi zawierać co najmniej dwa lokalne/regionalne organy władzy z 2 różnych krajów.
Grupa organizacji uczestniczących, w tym wnioskodawca musi zawierać co najmniej jedną uczestniczącą organizację "Władza lokalna / regionalna" uczestniczącej w kraju (kraje programu i kraje partnerskie).
Organizacja uczestnicząca (organizacje uczestniczące)
Suma uczestników (z osobami towarzyszącymi) we wszystkich działaniach musi być mniejsza lub równa 100.
Zatwierdzenie liczby uczestników
Formularz można oglądać tylko za pomocą oprogramowania Adobe Reader (http://get.adobe.com/reader/).
Jeśli formularz jest wyświetlany w trybie "Protected View", wszystkie funkcje trybu powinny być włączone, aby formularz działał poprawnie. Jeśłi po włączeniu wszystkich funkcji ten komunikat nadal jest widoczny, sprawdź, czy obsługa JavaScript jest włączona w Edycja – Preferencje – 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
Ten formularz nie może zostać otwarty. Prosimy o kontakt z helpdeskiem Narodowej Agencji w celu uzyskania dalszych informacji.
Metadane
Informacje ogólne
Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części:
- Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje dotyczące projektu, jaki zostanie złożony;
- Organizacja uczestnicząca (organizacje uczestniczące): w tej części należy podać informacje dotyczące organizacji wnioskującej oraz wszystkich organizacji będących partnerami w projekcie;
- Opis projektu: w tej części należy podać informacje dotyczące etapów realizacji projektu, w tym: przygotowania, wdrażania i działań po zakończeniu projektu;
- Budżet: w tej części należy podać informacje dotyczące kwoty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, o jaką się wnioskuje;
- Streszczenie projektu: w tej części wniosku należy zwięźle opisać uzasadnienie projektu, jego cele oraz w jaki sposób planuje się je osiągnąć;
- Lista kontrolna/Uwaga o ochronie danych/Oświadczenie: w tych częściach formularza organizacja wnioskująca została poinformowana o istotnych warunkach związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie;
- Załączniki: w tej części należy dołączyć do wniosku w formie elektronicznej wszelkie wymagane dokumenty niezbędne do złożenia kompletnego 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 e-Forms Guideline.
Data rozpoczęcia projektu musi być pomiędzy:
Projekt musi zakończyć się nie później niż:
Informacje o projekcie
Termin złożenia wniosku (dd-mm-rrrr godz/min/sek - czasu brukselskiego, Belgia)
Dane identyfikacyjne projektu
Tytuł projektu
Akronim projektu
Data rozpoczęcia projektu (dd-mm-rrrr)
Łączny czas trwania projektu (w miesiącach)
Data zakończenia projektu (dd-mm-rrrr)
Pełna oficjalna nazwa organizacji wnioskującej (znaki łacińskie)
Kod kontrolny wniosku
Narodowa Agencja organizacji wnioskującej
Więcej szczegółowych informacji o Narodowych Agencjach Programu Erasmus+ można znaleźć pod adresem:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
Priorytety
Prosimy wybrać z listy najistotniejszy priorytet horyzontalny lub sektorowy zgodny z celami projektu.
Prosimy wybrać z listy inne istotne priorytety horyzontalne lub sektorowe zgodne z celami projektu.
Prosimy uzasadnić wybór priorytetów.
Organizacja uczestnicząca (organizacje uczestniczące)
Organizacja wnioskująca
Formularz elektroniczny nie może połączyć się z Portalem Uczestnika. Prosimy sprawdzić, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.
Numer PIC nie został znaleziony.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Prosimy spróbować ponownie później.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Prosimy spróbować ponownie później.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Prosimy spróbować ponownie później.
Dane z Portalu Uczestnika nie mogą zostać przywrócone. Prosimy spróbować ponownie później.
Pole PIC nie może być puste.
Podany numer PIC został zastąpiony numerem PIC:
Numer PIC nadany organizacji uczestniczącej nie może być powtórzony (wpisany) przy innej organizacji uczestniczącej.
Należy zatwierdzić numer PIC. Proszę kliknąć przycisk "Sprawdź PIC".
Wybrana/wskazana organizacja wnioskująca nie pochodzi z jednego z uprawnionych krajów organizacji wnioskującej.
Wybrana/wskazana organizacja uczestnicząca nie pochodzi z jednego z uprawnionych krajów organizacji wnioskującej.
Dane organizacji przypisanej do podanego numeru PIC, zawarte w Portalu Uczestnika zostały zmodyfikowane. Numer PIC zostanie usunięty.
Jeśli organizacja wnioskującą składa wniosek w imieniu konsorcjum, wszyscy członkowie konsorcjum muszą pochodzić z kraju organizacji wnioskującej.
Profil organizacji
Akredytacja
Czy przed złożeniem wniosku Państwa organizacja otrzymała akredytację/ceryfikat?
Typ akredytacji/certyfikatu
Numer akredytacji/ceryfikatu
Cele i działania organizacji
Prosimy krótko przedstawić Państwa organizację (np. typ organizacji, wielkość, zakres działania, obszary specjalizacji, otoczenie społeczne, w którym funkcjonuje, i jeśli dotyczy, stosowane systemy zapewnienia jakości).
Prosimy opisać działania i doświadczenia Państwa organizacji w obszarach związanych z projektem. Jakie umiejętności i/lub wiedzę specjalistyczną posiadają osoby zaangażowane w projekt?
Czy Państwa organizacja uczestniczyła w projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską w okresie 3 lat przed złożeniem tego wniosku?
Prosimy wskazać:
Program UE
Rok
Numer identyfikacyjny projektu lub numer umowy
Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta
Przedstawiciel prawny
Jeśli adres różni się od adresu organizacji, prosimy zaznaczyć to pole.
Osoba kontaktowa
Jeśli adres różni się od adresu organizacji, prosimy zaznaczyć to pole.
Organizacja partnerska
Formularz elektroniczny nie może połączyć się z Portalem Uczestnika. Prosimy sprawdzić, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.
Numer PIC nie został znaleziony.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Prosimy spróbować ponownie później.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Prosimy spróbować ponownie później.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Prosimy spróbować ponownie później.
Dane z Portalu Uczestnika nie mogą zostać przywrócone. Prosimy spróbować ponownie później.
Pole PIC nie może być puste.
Podany numer PIC został zastąpiony numerem PIC:
Numer PIC nadany organizacji uczestniczącej nie może być powtórzony (wpisany) przy innej organizacji uczestniczącej.
Należy zatwierdzić numer PIC. Proszę kliknąć przycisk "Sprawdź PIC".
Wybrana/wskazana organizacja wnioskująca nie pochodzi z jednego z uprawnionych krajów organizacji wnioskującej.
Wybrana/wskazana organizacja uczestnicząca nie pochodzi z jednego z uprawnionych krajów organizacji wnioskującej.
Dane organizacji przypisanej do podanego numeru PIC, zawarte w Portalu Uczestnika zostały zmodyfikowane. Numer PIC zostanie usunięty.
Jeśli organizacja wnioskującą składa wniosek w imieniu konsorcjum, wszyscy członkowie konsorcjum muszą pochodzić z kraju organizacji wnioskującej.
Profil organizacji
Akredytacja
Czy przed złożeniem wniosku organizacja partnerska uzyskała akredytację/certyfikat (uprawnienie do udziału w programie Erasmus+)?
Typ akredytacji/certyfikatu
Numer akredytacji/ceryfikatu
Cele i działania organizacji
Prosimy krótko przedstawić organizację partnerską (np. typ organizacji, wielkość, zakres działania, obszary specjalizacji, otoczenie społeczne w którym funkcjonuje, i jeśli dotyczy, stosowane systemy zapewnienia jakości).
Prosimy opisać działania i doświadczenia organizacji partnerskiej w obszarach związanych z projektem. Jakie umiejętności i/lub wiedzę specjalistyczną posiadają osoby zaangażowane w projekt?
Czy organizacja partnerska uczestniczyła w projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską w okresie 3 lat przed złożeniem tego wniosku?
Prosimy wskazać:
Program UE
Rok
Numer identyfikacyjny projektu lub numer umowy
Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta
Przedstawiciel prawny
Jeśli adres różni się od adresu organizacji, prosimy zaznaczyć to pole.
Osoba kontaktowa
Jeśli adres różni się od adresu organizacji, prosimy zaznaczyć to pole.
Opis projektu
Prosimy uzasadnić realizację projektu pod kątem jego celów, potrzeb na które odpowiada i grup docelowych, do których jest adresowany. Dlaczego projekt powinien być realizowany w ramach współpracy międzynarodowej?
Na czym polega innowacyjność projektu i/lub w jaki sposób uzupełnia on inne, już zrealizowane projekty?
W jaki sposób zostały wybrane organizacje partnerskie i jakie doświadczenie i kompetencje wniosą one do projektu? Jak utworzono grupę partnerską i czy w jej skład wchodzą organizacje, które nigdy wcześniej nie uczestniczyły w podobnym projekcie? W jaki sposób zadania i obowiązki zostaną podzielone między partnerów?
Jak będzie przebiegać współpraca i komunikacja między partnerami projektu i z innymi istotnymi interesariuszami? W jakim celu i jak często odbywać się będą międzynarodowe spotkania projektowe i kto będzie brał w nich udział?
Prosimy wybrać z listy najistotniejsze tematy, jakie porusza projekt.
Jakie rezultaty przewiduje się osiągnąć w czasie realizacji projektu, a jakie na zakończenie projektu? Prosimy szczegółowo opisać planowane rezultaty (jeśli nie są wymienione wśród rezultatów pracy intelektualnej, wydarzeń upowszechniających te rezultaty oraz działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami).
Uczestnicy
Ile w przybliżeniu osób będzie korzystać pośrednio z działań organizowanych w ramach projektu lub będzie celem tych działań (dotyczy uczestników, dla których nie przewidziano dofinansowania, takich jak lokalni uczestnicy wydarzeń upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej lub innych zdarzeń itp.)?
Prosimy krótko opisać, w jaki sposób i w jakich działaniach te osoby będą uczestniczyć.
Uczestnicy z mniejszymi szansami: czy w projekcie uczestniczą osoby znajdujące się w sytuacjach utrudniających ich udział w planowanych działaniach?
Ilu uczestników (z ogólnej liczby) można zaliczyć do tej kategorii?
W jakiego typu sytuacjach mogą się znajdować ci uczestnicy?
Jak pomogą Państwo tym uczestnikom w pełni uczestniczyć w przewidzianych działaniach?
Przygotowanie
Prosimy opisać, jakie działania przygotowawcze zostaną podjęte przez Państwa organizację i organizacje partnerskie przed rozpoczęciem działań projektowych (np. ustalenie szczegółów administracyjno-organizacyjnych itp.).
Zarządzanie projektem
Jak będzie zapewniona w projekcie odpowiednia kontrola budżetu i zarządzanie czasem?
Jak będzie monitorowana i oceniana jakość działań i rezultatów projektu? Prosimy określić profil zawodowy osób zaangażowanych w działania związane z zapewnianiem jakości oraz częstotliwość tych działań.
Jakie zostały przewidziane sposoby ograniczania ryzyka w projekcie (np. metody rozwiązywania konfliktów itd.)?
Jakie działania i wskaźniki powodzenia (jakościowe i ilościowe) przewidują Państwo do oceny osiągania celów i rezultatów projektu?
Czas trwania działania z wyłączeniem podróży musi zawierać się w przedziale pomiędzy 5 dni a 2 miesiące (60 dni).
Czas trwania działania z wyłączeniem podróży musi zawierać się w przedziale pomiędzy 1 dzień a 2 miesiące (60 dni).
Daty rozpoczęcia i zakończenia działania muszą mieścić się pomiędzy datą rozpoczęcia i zakończenia projektu.
Data zakończenia projektu musi być późniejsza niż data rozpoczęcia projektu.
Wdrażanie
Prosimy opisać metodologię jaka zostanie zastosowana  w działaniach prowadzonych w ramach projektu. Prosimy szczegółowo opisać działania w projekcie, które będą finansowane w ramach kategorii "Zarządzanie projektem i jego wdrażanie".
Proszę podać szczegółowe informacje na temat działań organizowanych w projekcie i metod, jakie zostaną użyte.
Rezultaty pracy intelektualnej
Czy w projekcie planowane jest wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej?
Przy wpisywaniu rezultatów pracy intelektualnej prosimy podać organizację kierującą działaniem i organizacje uczestniczące dla każdego rezultatu o istotnym znaczeniu w zakresie jego potencjalnego oddziaływania i zastosowania poza projektem (np. nowe programy nauczania, materiały dydaktyczne, narzędzia informatyczne, analizy i studia itp.). Umożliwi to określenie kosztów we właściwej kategorii budżetowej.
Numer rezultatu
Nazwa rezultatu
Opis rezultatu
Prosimy o opisanie czynności/zadań prowadzących do powstania rezultatu pracy intelektualnej oraz zastosowanej w tym celu metodologii.
Data rozpoczęcia (dd-mm-rrrr)
Data zakończenia (dd-mm-rrrr)
Języki
Środek/środki przekazu
Organizacja kierująca działaniem
Organizacje uczestniczące
Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej
Czy w projekcie planowana jest organizacja wydarzeń upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej?
O dofinansowanie w kategorii "Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej" można wnioskować tylko, jeżeli w projekcie zaplanowano wypracowanie rezultatów w kategorii "Rezultaty pracy intelektualnej". Pozostałe działania upowszechniające będą dofinansowane w ramach kategorii "Zarządzanie projektem i jego wdrażanie".
Numer wydarzenia
Nazwa wydarzenia
Kraj, w którym odbywa się wydarzenie
Opis wydarzenia
Data rozpoczęcia (dd-mm-rrrr)
Data zakończenia (dd-mm-rrrr)
Wskaż rezultat pracy intelektualnej, którego dotyczy wydarzenie
Organizacja kierująca działaniem
Organizacje uczestniczące
Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami
Czy przewidywane jest włączenie do projektu międzynarodowych działań związanych z uczeniem się, nauczaniem lub szkoleniami?
Jakie dodatkowe korzyści przyniosą działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami (włącznie z długoterminowymi działaniami) pod kątem osiągnięcia celów projektu?
Prosimy opisać każde z działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami, jakie zamierzają Państwo włączyć do projektu:
Nr działania
Sektor
Typ działania
Opis działania
Liczba uczestników
Liczba uczestników ze specjalnymi potrzebami (z całkowitej liczby uczestników)
Osoby towarzyszące (z całkowitej liczby uczestników)
Czy jest to działanie długoterminowe?
Czas trwania (liczba dni)
Czas trwania (liczba miesięcy)
Organizacje uczestniczące
Prosimy również opisać sposób potwierdzania/uznawania efektów uczenia się uczestników tych działań. Czy w projekcie wykorzystane będą takie europejskie narzędzia jak Europass, ECVET, Youthpass, ECTS itd. lub krajowe narzędzia/certyfikaty?
Kontynuacja
Wpływ
Jaki jest przewidywany wpływ projektu na uczestników, organizacje uczestniczące w projekcie, grupy docelowe i innych istotnych interesariuszy?
Prosimy opisać przewidywany wpływ projektu na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i/lub międzynarodowym.
W jaki sposób będzie mierzony wpływ projektu opisany w poprzednich punktach?
Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu
Prosimy przedstawić plan upowszechniania rezultatów projektu, udzielając odpowiedzi na poniższe pytania.
Kto będzie adresatem działań upowszechniających rezultaty projektu w organizacji i poza nią? W szczególności prosimy zdefiniować grupy docelowe na poziomie lokalnym/regionalnym/krajowym/europejskim i uzasadnić swój wybór.
Kto w ramach partnerstwa będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie działań upowszechniających i jakie ma przygotowanie w tym obszarze? Jakie zasoby zostaną udostępnione w celu zapewnienia właściwej realizacji planów upowszechniania?
Jakiego rodzaju działania upowszechniające rezultaty projektu zamierzają Państwo przeprowadzić i jakie środki przekazu planują Państwo w tym celu wykorzystać?
Erasmus+ wymaga otwartego dostępu do wszystkich materiałów powstałych dzięki realizacji projektów. W przypadku, gdy w ramach projektu powstają materiały będące rezultatem pracy intelektualnej/inne konkretne rezultaty, prosimy opisać, w jaki sposób planują Państwo zapewnić otwarty dostęp do ich wersji elektronicznej. Jeśli zamierzają Państwo w jakikolwiek sposób ograniczyć korzystanie z otwartej licencji, prosimy podać przyczyny, zakres i charakter tych ograniczeń.
W jaki sposób zostanie zapewniona dostępność rezultatów projektu i możliwość ich wykorzystywania przez innych zainteresowanych?
Jeśli dotyczy, prosimy podać inne istotne informacje niezbędne do przedstawienia pełnego opisu planu upowszechniania rezultatów projektu i opisać jego spodziewany wpływ (np. w jaki sposób wybrano rezultaty najbardziej odpowiednie do upowszechniania; w jaki sposób zostanie zapewnione zaangażowanie wszystkich partnerów, jak zostanie zapewniona synergia z innymi interesariuszami, itp.).
Trwałość rezultatów projektu
Jakie działania i rezultaty będą kontynuowane lub podtrzymane po zakończeniu finansowania z funduszy europejskich? W jaki sposób zostaną zapewnione zasoby niezbędne do zagwarantowania ich trwałości?
Budżet
Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad dofinansowania prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem po programie Erasmus+. Należy pamiętać, że wszystkie kwoty muszą być wyrażone w euro.
Zarządzanie projektem i jego wdrażanie
PIC organizacji
Rola organizacji
Nazwa organizacji
Wnioskowane dofinansowanie
Łącznie wnioskowane dofinansowanie
Międzynarodowe spotkania projektowe
PIC organizacji wysyłającej
Łączna liczba spotkań
Całkowita liczba uczestników
Przedział odległości w kilometrach
Dofinansowanie na uczestnika
Wnioskowane dofinansowanie
Łącznie
Rezultaty pracy intelektualnej
Jakie konkretne osoby z organizacji uczestniczących wezmą udział w tworzeniu rezultatów o istotnym znaczeniu ze względu na potencjalny wpływ i możliwość szerszego wykorzystania (np. nowe programy nauczania, materiały dydaktyczne, narzędzia IT, analizy i badania itp.)?
PIC organizacji
Numer rezultatu
Kategoria pracownika
Kraj
Liczba dni roboczych
Dofinansowanie na dzień
Wnioskowane dofinansowanie
Łącznie
Łącznie
Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej
PIC organizacji
Numer wydarzenia
Kraj, w którym odbywa się wydarzenie
Liczba uczestników krajowych
Dofinansowanie na uczestnika krajowego
Liczba uczestników zagranicznych
Dofinansowanie na uczestnika zagranicznego
Wnioskowane dofinansowanie
Łącznie
Łącznie
Łącznie
Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami
Podróż
PIC organizacji
Nr działania
Typ działania
Liczba uczestników (z osobami towarzyszącymi)
Przedział odległości w kilometrach
Dofinansowanie kosztów podróży na uczestnika
Wnioskowane dofinansowanie
Łącznie
Łącznie
Wsparcie indywidualne
Długoterminowe działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami
PIC organizacji
Nr działania
Typ działania
Kraj przyjazdu
Czas trwania na uczestnika (miesięcy)
Liczba uczestników (bez osób towarzyszących)
Dofinansowanie na uczestnika
Czas trwania na osobę towarzyszącą (miesięcy)
Liczba osób towarzyszących
Dofinansowanie dla osób towarzyszących
Wnioskowane dofinansowanie
Łącznie
Łącznie
Łącznie
Krótkoterminowe  działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami
PIC organizacji
Nr działania
Typ działania
Czas trwania na uczestnika (dni)
Liczba uczestników (bez osób towarzyszących)
Dofinansowanie na uczestnika
Czas trwania na osobę towarzyszącą (dni)
Liczba osób towarzyszących
Dofinansowanie dla osób towarzyszących
Wnioskowane dofinansowanie
Łącznie
Łącznie
Łącznie
Wsparcie językowe
PIC organizacji
Nr działania
Typ działania
Liczba uczestników (bez osób towarzyszących)
Dofinansowanie na uczestnika
Wnioskowane dofinansowanie
Łącznie
Łącznie
Koszty nadzwyczajne (wysokie koszty podróży z najbardziej oddalonych regionów oraz krajów i terytoriów zamorskich)
PIC organizacji
Nr działania
Typ działania
Liczba uczestników (z osobami towarzyszącymi)
Przeznaczenie (cel)  i opis kosztów
Wnioskowane dofinansowanie (do 80% kosztów uprawnionych)
Łącznie
Łącznie
Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami
PIC organizacji
Liczba uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami
Opis kosztu
Wnioskowane dofinansowanie
Łącznie
Koszty nadzwyczajne
PIC organizacji
Opis kosztu
Wnioskowane dofinansowanie (75% przewidywanej kwoty kosztu nadzwyczajnego)
Łącznie
Prosimy przedstawić ewentualne uwagi do wprowadzonego powyżej budżetu.
Nie ma stawek określonych dla Państwa Narodowej Agencji. Proszę skontaktować się z Narodową Agencją w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tego problemu. Jeżeli Narodowa Agencja udostępni stawki, należy ponownie zatwierdzić budżet, klikając przycisk "Zatwierdź".
Biorąc pod uwagę parametry jakie zostały wpisane, nie ma możliwości obliczenia kosztów wedłud stawek. Proszę skontaktować się z Narodową Agencją w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prawidłowego zestawu parametrów. Jeżeli parametry podane w formularzu będą prawidłowe, należy ponownie zatwierdzić budżet, klikając przycisk "Zatwierdź".
Połączenie z serwerem stawek określonych przez Narodową Agencję nie jest możliwe w tej chwili z powodu błędu wewnętrznego. Spróbuj ponownie później, klikając przycisk "Zatwierdź". W przypadku gdy połączenie nadal jest niedostępne, należy skontaktować się z Narodową Agencją w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tego problemu.
Połączenie z serwerem stawek określonych przez Narodową Agencję nie jest możliwe w tej chwili z powodu błędu wewnętrznego. Spróbuj ponownie później, klikając przycisk "Zatwierdź". W przypadku gdy połączenie nadal jest niedostępne, należy skontaktować się z Narodową Agencją w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tego problemu.
Formularz elektroniczny nie może uzyskać połączenia z serwerem stawek. Proszę sprawdzić, czy połączenie internetowe działa poprawnie i spróbować ponownie, klikając przycisk "Zatwierdź". W przypadku gdy połączenie z serwerem stawek nadal jest niedostępne, należy skontaktować się z Narodową Agencją w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tego problemu.
Dane dotyczące wysokości stawek nie mogą zostać pobrane. Spróbuj ponownie później, klikając przycisk "Zatwierdź" lub skontaktuj się z Narodową Agencją w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tego problemu.
Szczegóły techniczne
Streszczenie projektu
Prosimy przedstawić krótki opis projektu. Prosimy pamiętać, że ta sekcja [lub jej część] może być wykorzystana przez Komisję Europejską, Agencję Wykonawczą lub Narodowe Agencje w ich publikacjach. Informacje zostaną również umieszczone na platformie rezultatów programu Erasmus+.
Prosimy o jasny i precyzyjny opis, w którym należy uwzględnić co najmniej następujące zagadnienia: informacje o projekcie; cele projektu; liczba i profil uczestników; opis działań; metodologia wykorzystywana w realizacji projektu; krótki opis przewidywanych rezultatów i oddziaływania projektu oraz potencjalne korzyści długoterminowe.
Mając na uwadze przyszłą publikację na platformie rozpowszechniania Erasmus+, należy pamiętać, że pełny opis/streszczenie rezultatów projektu przeznaczone do upublicznienia rezultatów projektu będą wymagane na etapie złożenia raportu. Postanowienia dotyczące płatności końcowej określone w umowie będą związane z dostępnością takiego opisu/streszczenia.
Prosimy o podanie tłumaczenia streszczenia na język angielski.
Zestawienie uczestniczących organizacji
PIC organizacji
Nazwa organizacji
Kraj organizacji
Liczba uczestniczących organizacji
Podsumowanie budżetu
PIC organizacji
Zarządzanie projektem i jego wdrażanie
Międzynarodowe spotkania projektowe
Rezultaty pracy intelektualnej
Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej
Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami
Podróż
Wsparcie indywidualne
Wsparcie językowe
Koszty nadzwyczajne (wysokie koszty podróży z najbardziej oddalonych regionów oraz krajów i terytoriów zamorskich)
Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami
Koszty nadzwyczajne
Łącznie
Łącznie
Zarządzanie projektem i jego wdrażanie
Budżet - całkowita kwota dofinansowania projektu
Obliczone dofinansowanie
Lista kontrolna
Przed złożeniem formularza wniosku do Narodowej Agencji, prosimy upewnić się, że spełnia on kryteria formalne określone w Przewodniku po programie Erasmus+ (Programme Guide) i sprawdzić, czy:
użyto oficjalnego formularza wniosku dla akcji KA2;
wszystkie właściwe pola we wniosku zostały wypełnione;
wniosek zostanie złożony do Narodowej Agencji w kraju, w którym organizacja wnioskująca ma siedzibę;
formularz wniosku został wypełniony w jednym z języków urzędowych krajów programu Erasmus+;
zostały załączone wszystkie stosowne dokumenty:
oświadczenie podpisane przez przedstawiciela prawnego organizacji wskazanego we wniosku;
pełnomocnictwa (mandate) udzielone wnioskodawcy przez każdego partnera podpisane przez obie strony (zalecane);
harmonogram działań projektowych i rezultatów przygotowany według wymaganego szablonu;
wszystkie uczestniczące organizacje załączyły dokumenty potwierdzające ich status prawny w systemie URF (więcej szczegółów można znaleźć w sekcji "Kryteria selekcji" w części C Przewodnika po programie Erasmus+);
w przypadku dofinansowania przekraczającego 60 000 euro, zostały dołączone w Portalu Uczestnika dokumenty poświadczające zdolność finansową organizacji wnioskującej (więcej szczegółów można znaleźć w sekcji "Kryteria selekcji" w części C Przewodnika po programie Erasmus+). Nie dotyczy organizacji publicznych lub organizacji międzynarodowych;
zastosowano się do terminu składania wniosków określonego w Przewodniku po programie Erasmus+;
kopia wypełnionego wniosku została przez wnioskodawcę zachowana w wersji elektronicznej lub została wydrukowana.
Uwaga o ochronie danych
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wniosek o dofinansowanie 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 (link poniżej).
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
Oświadczenie
Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę prawnie upoważnioną do zaciągania wiążących prawnie zobowiązań w imieniu organizacji wnioskującej. Po podpisaniu musi zostać zeskanowane i dołączone jako aneks do niniejszego wniosku.
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, prawidłowe. Wnioskuję do mojej Narodowej Agencji o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ dla mojej organizacji jak określono w części BUDŻET niniejszego formularza wniosku.
Oświadczam, że:
- Wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, prawidłowe.
- W przypadku projektów w obszarze młodzieży, uczestnicy biorący udział w działaniach mieszczą się w limitach wiekowych określonych przez Program.
- Organizacja, którą reprezentuję posiada zdolność prawną do uczestniczenia w zaproszeniu do składania wniosków
ORAZ, ŻE
Organizacja, którą reprezentuję posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania proponowanego projektu lub programu pracy
LUB
Organizacja, którą reprezentuję jest uważana za "instytucję publiczną" zgodnie z definicją określoną w Zaproszeniu i może przedstawić dowód takiego statusu, jeżeli zostanie o to poproszona, a mianowicie:
Świadczy usługi edukacyjne oraz
- a) przynajmniej 50% jej rocznych przychodów w ostatnich dwóch latach pochodzi ze źródeł publicznych;
- lub b) jest nadzorowana przez organy publiczne lub ich przedstawicieli.
Jestem upoważniony przez moją organizację do podpisania w jej imieniu umów o dofinansowanie ze strony Wspólnoty.
Potwierdzam, że (w przypadku, gdy wnioskowane dofinansowanie przekracza 60 000 euro):
Organizacja, którą reprezentuję lub osoby wchodzące w skład jej organów:
1. nie ogłosiła upadłości, nie zostało w stosunku do niej wszczęte postępowanie likwidacyjne lub układowe, nie zawiesiła działalności gospodarczej, nie zostało wszczęte inne postępowanie o podobnym charakterze, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym;
2. nie zostały skazane za przestępstwo związane z działalnością zawodową wyrokiem wydanym prawomocnie, który ma walor rzeczy osądzonej (res judicata);
3. nie są winne ciężkiego wykroczenia związanego z działalnością zawodową, które może być udowodnione przez Narodową Agencję wszelkimi środkami;
4. wypełniła zobowiązania odnoszące się do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne lub podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym ma siedzibę lub kraju, w którym umowa ma być realizowana;
5. nie została skazana prawomocnym wyrokiem, któremu przysługuje walor rzeczy osądzonej (res judicata) za nadużycia finansowe (oszustwa), korupcję, udział w organizacji kryminalnej lub jakiekolwiek inne działania niezgodne z prawem, szkodzące finansowym interesom Wspólnot;
- obecnie nie podlega karze administracyjnej, o której mowa w art. 109 ust. 1 Rozporządzenia finansowego (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 966/2012).
Przyjmuję do wiadomości, że:
Organizacji, którą reprezentuję, nie zostanie przyznane dofinansowanie, jeżeli podczas trwania procedury przyznawania dofinansowania będzie ona znajdować się w sytuacji niezgodnej z którymkolwiek z wyżej poświadczonych stwierdzeń, bądź będzie się znajdować w jednej z następujących sytuacji:
1. zaistnieje w jej przypadku konflikt interesów (ze względów rodzinnych, osobistych lub politycznych lub z powodu wspólnych interesów narodowych, gospodarczych lub wszelkich innych wspólnych interesów z organizacją lub osobami, które są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w proces przyznawania dofinansowania);
2. złoży nieprawdziwe informacje wymagane przez Narodową Agencją jako warunek udziału w procedurze przyznawania dofinansowania lub też nie złoży tych informacji.
W przypadku zatwierdzenia niniejszego wniosku, Narodowa Agencja będzie mieć prawo opublikować nazwę i adres organizacji, przedmiot dofinansowania, przyznaną kwotę oraz procent dofinansowania.
Zobowiązuję się, że:
- Moja organizacja i inne organizacje partnerskie wymienione w niniejszym dokumencie będą uczestniczyły, na żądanie, w działaniach służących rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu rezultatów projektów prowadzonych przez Narodowe Agencje, Agencję Wykonawczą i / lub Komisję Europejską, w których może być również wymagany udział indywidualnych uczestników.
Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że kary administracyjne i finansowe mogą zostać nałożone na organizację, którą reprezentuję, jeżeli zostanie uznana winną złożenia nieprawdziwych informacji lub w sposób istotny nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umowy lub procedury przyznania dofinansowania.
Miejscowość:
Data (dd-mm-rrrr):
Nazwa organizacji wnioskującej:
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji wnioskującej:
Podpis:
_
Pieczęć organizacji wnioskującej (jeśli dotyczy):
Załączniki
Dokument nie może być dołączony. Dołączone dokumenty są następujące:
Całkowity rozmiar dokumentu (-ów) przekracza maksymalną dozwoloną pojemność (kB):
Należy zmniejszyć rozmiar załączonego dokumentu (-ów).
Puste dokumenty nie mogą być załączone.
Ten dokument jest już otwarty lub używany przez inną aplikację.
Dokument nie może być dołączony. Długość nazwy pliku musi mieć od 1 do 250 znaków, w tym rozszerzenia.
Następujące załączniki (dokumenty) nie są dołączone do pliku PDF i będą usunięte z tabeli załączników:
Poniższe załącznik (dokumenty) nie zostały dodane do tabeli załączników i zostaną usunięte:
Dodaj
Usuń
UWAGA: Prosimy pamiętać, że wszystkie dokumenty wymienione w sekcji "Lista kontrolna" MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE 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 złożona elektronicznie.
OK
Złożony po terminie
Błąd
Formularz wniosku nie został jeszcze złożony
Formularz wniosku został złożony w dniu
Dane w formularzu wniosku zostały zmodyfikowane od ostatniego udanego złożenia wniosku.
Status
Bruksela, czas brukselski
Czas lokalny
TAK
TAK - PO TERMINIE
NIE
Wniosek został złożony pomyślnie.
Kod kontrolny formularza
Wniosek złożony po terminie został złożony pomyślnie.
Kod kontrolny wniosku złożonego po terminie
Prosimy o kontakt z Narodową Agencją.
Proszę spróbować złożyć wniosek ponownie w późniejszym terminie lub o kontakt z Narodową Agencją.
Potwierdzenie złożenia wniosku
Formularz wniosku jest gotowy do złożenia. Czy jesteś pewien, że chcesz kontynuować?
Adobe Reader wykrył błąd.
Włączono zabezpieczenia Adobe Reader.
Aby umożliwić złożenie wniosku należy kliknąć odpowiednie opcje w żółtym pasku ostrzegawczym bezpieczeństwa w górnej części formularza.
Błąd połączenia z siecią.
Proszę sprawdzić swoje połączenie z internetem i spróbować ponownie złożyć wniosek.
Błąd połączenia z serwerem.
Dane w formularzu są uszkodzone i nie może on zostać złożony. Formularz został wypełniony przy użyciu nieautoryzowanego oprogramowania.
Ten formularz może być edytowany tylko w programie Adobe Reader. Proszę użyć oprogramowania Adobe Reader, otworzyć oryginalny pustey formularz i ponownie wpisać dane.
Błąd złożenia wniosku.
Termin złożenia wniosku po terminie upłynął. Złożenie wniosku jest niemożliwe.
Wniosek został już złożony i nie może być złożony ponownie.
Złożenie wniosku się nie powiodło, ponieważ załączniki do niego nie mogą zostać złożone.
Wersja tego formularza wniosku nie jest już obsługiwana.
W celu uzyskania nowej wersji formularza wniosku prosimy o sprawdzenie strony internetowej Narodowej Agencji lub o kontakt z Narodową Agencją.
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 oline, 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 dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć widok ekranu (print screen) sekcji "Złożenie wniosku", potwierdzający, iż złożenie wniosku online było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania.
Zestawienie wszystkich prób złożenia wniosku
Formularz wniosku nie został jeszcze złożony.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich prób złożenia niniejszego wniosku (dane te są szczególnie przydatne dla Narodowych Agencji w przypadku wielokrotnego złożenia tego samego wniosku).
L.p.
Data i godzina złożenia
Kod kontrolny formularza
Złożony
Opis kosztu
* 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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