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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
Organizacja uczestnicząca (organizacje uczestniczące)
Jedna (i tylko jedna) osoba musi zostać wybrana jako osoba kontaktowa ds. wsparcia językowego online (OLS).
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
OSTRZEŻENIE
DO WSZYSTKICH WNIOSKODAWCÓW (Z WYJĄTKIEM INSTYTUCJI WNIOSKUJĄCYCH DO SERBSKIEJ NARODOWEJ AGENCJI)
ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE POMIMO IŻ SERBIA ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE KRAJÓW DOCELOWYCH, TO NIE JEST ONA UPRAWNIONYM KRAJEM DOCELOWYM DLA POLSKICH WNIOSKODAWCÓW W AKCJI 1.
Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części:
- Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje dotyczące projektu, jaki zostanie złożony, oraz Narodowej Agencji, która otrzyma wniosek, dokona jego oceny i zaakceptuje go lub odrzuci;
- Uczestniczące organizacje/organizacja: w tej sekcji należy podać informacje na temat organizacji wnioskującej i wyłacznie członków konsorcjum po stronie organizacji wysyłającej. Nie należy podawać informacji o partnerach przyjmujących/goszczących;
- Zestawienie działań: ta sekcja jest tabelą, w której należy podać szczegóły różnych działań związanych z mobilnościami, które planują Państwo wdrożyć;
- Budżet: w tej sekcji należy podać pełne informacje o budżecie projektu, w tym koszty podróży, wsparcia indywidualnego, wsparcia organizacyjnego, wsparcia językowego, wsparcia specjalnych potrzeb i kosztów nadzwyczajnych;
- Streszczenie projektu: w tej sekcji należy przedstawić streszczenie projektu w języku polskim i angielskim. Należy pamiętać o określeniu planowanych zmian w ramach Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego;
- Lista kontrolna/Uwaga o ochronie danych/Oświadczenie: w tych częściach formularza wnioskodawca został poinformowany 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 weryfikacji danych zawartych we 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".
Więcej informacji na temat kryteriów przyznawania dofinansowania można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+.
Data rozpoczęcia projektu musi być pomiędzy:
Data zakończenia projektu nie może być późniejsza niż:
Informacje o projekcie
Termin złożenia wniosku (dd-mm-rrrr godz/min/sek - czasu brukselskiego, Belgia)
Dane identyfikacyjne projektu
Tytuł projektu
Tytuł projektu w języku angielskim
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
Organizacja uczestnicząca (organizacje uczestniczące)
Organizacja wnioskująca
Formularz elektroniczny nie może połączyć się z Portalem Uczestnika. Proszę sprawdzić, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.
Numer PIC nie został znaleziony.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Dane z Portalu Uczestnika nie mogą zostać przywrócone. Spróbuj ponownie później.
Pole PIC nie może być puste.
Podany numer PIC został zastąpiony numerem PIC:
Wprowadzony numer PIC jest używany w innej sekcji wniosku. Prosimy upewnić się, że nie podali Państwo tego samego numeru PIC przy różnych instytucjach.
Każda występująca we wniosku instytucja musi posiadać swój własny numer PIC i numer ten musi być podany we wniosku.
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
Konsorcjum
Czy wniosek składany jest w imieniu konsorcjum?
Członek konsorcjum
Formularz elektroniczny nie może połączyć się z Portalem Uczestnika. Proszę sprawdzić, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.
Numer PIC nie został znaleziony.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Dane z Portalu Uczestnika nie mogą zostać przywrócone. Spróbuj ponownie później.
Pole PIC nie może być puste.
Podany numer PIC został zastąpiony numerem PIC:
Wprowadzony numer PIC jest używany w innej sekcji wniosku. Prosimy upewnić się, że nie podali Państwo tego samego numeru PIC przy różnych instytucjach.
Każda występująca we wniosku instytucja musi posiadać swój własny numer PIC i numer ten musi być podany we wniosku.
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
Podany przez Państwa numer karty jakości (akredytacji VET) jest niepoprawny lub został wpisany w niewłaściwym formacie. Prosimy o podanie dokładnego numeru akredytacji, przyznanego Państwu przez Narodową Agencję. Przykładowy, właściwy format to: 2016-1-PL01-KA109-123456. Jeśli wniosek nie przyjmuje prawidłowego numeru akredytacji, prosimy o kontakt z Narodową Agencją.
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. Proszę sprawdzić, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.
Numer PIC nie został znaleziony.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Dane z Portalu Uczestnika nie mogą zostać przywrócone. Spróbuj ponownie później.
Pole PIC nie może być puste.
Podany numer PIC został zastąpiony numerem PIC:
Wprowadzony numer PIC jest używany w innej sekcji wniosku. Prosimy upewnić się, że nie podali Państwo tego samego numeru PIC przy różnych instytucjach.
Każda występująca we wniosku instytucja musi posiadać swój własny numer PIC i numer ten musi być podany we wniosku.
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
Cele i działania organizacji
Prosimy krótko przedstawić charakterystykę organizacji partnerskiej.
Prosimy podać informacje na temat kluczowych pracowników lub członków organizacji, którzy będą zaangażowani w projekt. Prosimy opisać ich kompetencje i wcześniejsze doświadczenia, które wykorzystają podczas realizacji projektu.
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.
Data zakończenia dzialania musi być późniejsza niż data rozpoczęcia działania.
Daty rozpoczęcia i zakończenia wszystkich działań muszą mieścić się w datach realizacji projektu.
Kraj wyjazdu i kraj przyjazdu muszą być różne.
Każde działanie mobilności osób pracujących z młodzieżą może angażować maksymalnie 50 uczestników, z wyłączeniem osób towarzyszących.
Każde działanie w ramach wymian młodzieżowych może angażować od 16 uczestników, z wyłączeniem opiekunów/liderów grup i osób towarzyszących, do 60 uczestników,  z wyłączeniem opiekunów/liderów grup i osób towarzyszących.
Każdy projekt może angażować maksymalnie 30 uczestników wolontariatu europejskiego, z wyłączeniem osób towarzyszących.
W przypadku wizyty przygotowawczej, każda z grup powinna liczyć maks. dwóch uczestników
Każde działanie powinno angażować co najmniej 2 grupy.
Każda grupa uczestnicząca w działaniu w ramach wymian młodzieżowych musi liczyć minimum 4 uczestników (z wyłączeniem osób towarzyszących i opiekunów/liderów grup).
Każda grupa uczestnicząca w działaniu w ramach wymian młodzieżowych musi mieć przynajmniej jednego lidera/opiekuna grupy.
Jeśli działanie w ramach wolontariatu europejskiego oznaczone jest jako krótkoterminowe, to może ono trwać od 14 dni do 2 miesięcy (59 dni), z wyłączeniem podróży.
Jeśli działanie w ramach wolontariatu europejskiego oznaczone jest jako długoterminowe, to może ono trwać od 2 miesięcy (60 dni) do 12 miesięcy (366 dni), z wyłączeniem podróży.
Działanie w ramach wizyty przygotowawczej może trwać od 1 do 2 dni, z wyłączeniem podróży.
Czas trwania działania z wyłączeniem czasu podróży w wierszu każdego działania w stażach uczniów i absolwentów kształcących się zawodowo musi zawierać się w przedziale między 10 dni roboczych a 12 miesięcy (368 dni).
Okres realizacji każdego działania z wyłączeniem czasu podróży musi w każdym wierszu zawierać się w przedziale od 2 dni do 2 miesięcy (60 dni).
Działanie w ramach wymian młodzieżowych może trwać od 5 do 21 dni, z wyłączeniem podróży.
Dla każdego działania wolontariatu europejskiego, jeśli krajem wysyłającym jest kraj partnerski sąsiadujący z UE, to krajem przyjmującym musi być kraj programu.
W ramach jednego działania kraj przyjmujący musi być zawsze ten sam
W ramach wybranego działania przynajmniej jeden z krajów partnerskich sąsiadujących z UE musi być wskazany jako kraj wysyłający lub przyjmujący.
Ten typ działania można wprowadzić jednokrotnie.
We wniosku można zapisać tylko jedno działanie z danego typu, którego czas trwania przekracza jednen miesiąc (z wyłączeniem podróży)
Główne działania
Szczegółowy opis działań
Prosimy wymienić działania związane z planowanymi w projekcie mobilnościami.
Nr działania
Typ działania
Czy czas trwania działania jest dłuższy niż 1 miesiąc (30 dni bez podróży)?
L.p.
Kraj wyjazdu
Kraj przyjazdu
Przedział odległości w kilometrach
Czas trwania (pełne miesiące)
Czas trwania (dodatkowe dni)
Całkowity czas trwania bez podróży (dni)
Liczba dni podróży
Całkowity czas trwania włącznie z podróżą (dni)
Całkowita liczba uczestników
Liczba uczestników ze specjalnymi potrzebami (z całkowitej liczby uczestników)
Liczba uczestników (bez osób towarzyszących)
Uczestnicy o mniejszych szansach (z całkowitej liczby uczestników)
Osoby towarzyszące (z całkowitej liczby uczestników)
Łącznie
Liczba uczestników musi być równa lub niższa od wartości wprowadzonej w głównej tabeli działań.
W mobilnościach długoterminowych liczba uczestników podlegających ocenie językowej online musi być niższa lub równa sumie liczby uczestników z wyłączeniem osób towarzyszących.
Liczba uczniów przewidzianych do testów językowych nie może przekraczać całkowitej liczby uczniów występujących w projekcie (z wyłączeniem osób towarzyszących).
Liczba uczestników, dla których przewidziano kursy językowe, nie może przekraczać całkowitej liczby uczestników mobilności długoterminowych ujętych we wniosku (z wyłączeniem osób towarzyszących).
Całkowita liczba uczestników przewidzianych do kursów językowych nie może przekraczać całkowitej liczby uczniów występujących w projekcie (z wyłączeniem osób towarzyszących), których mobilności trwają minimum 19 dni (bez podróży).
Budżet
Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad dofinansowania należy zapoznać się z Przewodnikiem po programie Erasmus+. Należy pamiętać, że wszystkie kwoty muszą być wyrażone w euro.
Podróż
Nr działania
Typ działania
L.p.
Kraj wyjazdu
Kraj przyjazdu
Przedział odległości w kilometrach
Kwota na uczestnika
Całkowita liczba uczestników (wraz z osobami towarzyszącymi)
Dopłata uzupełniająca do wysokich kosztów podróży krajowych
Liczba dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych
Wnioskowana kwota dofinansowania
Łącznie
Wsparcie indywidualne
Uczestnicy (bez osób towarzyszących)
Osoby towarzyszące
Nr działania
Typ działania
L.p.
Kraj przyjazdu
Liczba dni na uczestnika
Liczba uczestników
Kwota na uczestnika
Liczba dni na osobę towarzyszącą
Liczba osób towarzyszących
Kwota na osobę towarzyszącą
Wnioskowana kwota dofinansowania
Łącznie
Wsparcie organizacyjne
Liczba uczestników (bez osób towarzyszących)
Wnioskowana kwota dofinansowania
Wsparcie językowe
Ocena poziomu znajomości języka
Ocena poziomu znajomości języka online jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów i absolwentów kształcących się zawodowo, którzy wykorzystują język angielski, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, holenderski, szwedzki, czeski, duński, grecki, polski lub portugalski jako język obcy podczas mobilności trwających od 19 dni (bez podróży) do 12 miesięcy.
Kurs językowy
Wnioskodawca może wnioskować o wsparcie na uczenie się języków dla uczniów i absolwentów kształcących się zawodowo. Wsparcie na uczenie się języków, w których uczestniczą uczniowie i absolwenci kształcący się zawodowo jest dostępne dla działań trwających od 19 dni (bez podróży) do 12 miesięcy. Może ono mieć formę kursów językowych dostępnych za pośrednictwem systemu wsparcia językowego online (OLS) lub poprzez dofinansowanie języków/poziomów nauki, które nie są dostępne za pośrednictwem systemu online.
Grupa językowa
Liczba uczestników, którzy wezmą udział w przygotowaniu językowym
Dofinansowanie na uczestnika
Łączna wnioskowana kwota dofinansowania
Łącznie
Łącznie
Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami
Nr działania
Typ działania
Liczba uczestników ze specjalnymi potrzebami
Opis kosztów (szacowane według kosztów rzeczywistych)
Wnioskowana kwota dofinansowania
Łącznie
Koszty nadzwyczajne
Nr działania
Typ działania
Liczba uczestników
Opis kosztów (szacowane według kosztów rzeczywistych)
Wnioskowana kwota dofinansowania
Łącznie
Prosimy przedstawić ewentualne uwagi odnośnie 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 podać informacje dotyczące głównych działań i rozwoju, które będą uwzględnione podczas wdrażania przez Państwa strategii umiędzynarodowienia. Prosimy ponadto o podanie informacji na temat zmian i rozwoju w zakresie mobilności. Jeśli dotyczy, prosimy wyjaśnić potrzebę udziału osób towarzyszących. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony do realizacji, podany opis zostanie upubliczniony.
Prosimy o podanie tłumaczenia streszczenia na język angielski. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony do realizacji, podany opis zostanie upubliczniony.
Zestawienie organizacji uczestniczących w projekcie
Nazwa organizacji
Kraj organizacji
Typ organizacji
Całkowita liczba uczestniczących organizacji z wyłączeniem członków konsorcjum (jeśli dotyczy)
Zestawienie działań i uczestników
Typ działania
Liczba działań
Liczba uczestników
Uczestnicy o mniejszych szansach (z całkowitej liczby uczestników)
Łącznie
Budżet - podsumowanie
Całkowity wnioskowany budżet projektu stanowiący sumę wszystkich poszczególnych kategorii budżetowych.
Nr działania
Typ działania
Podróż
Wsparcie indywidualne
Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami
Koszty nadzwyczajne
Łącznie
Łącznie
Wsparcie organizacyjne
Wsparcie językowe
Budżet - całkowita wnioskowana 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 KA1.
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 wskazanego we wniosku (tzn. osobę(-y) upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji wnioskującej).
pełnomocnictwa (mandate) udzielone wnioskodawcy przez każdego członka krajowego konsorcjum podpisane przez obie strony (w sektorach: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Edukacja dorosłych dotyczy wyłącznie członków konsorcjum).
wszystkie uczestniczące organizacje załączyły dokumenty potwierdzające ich status prawny w Portalu Uczestnika (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.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
Oświadczenie
Biorąc udział w zaproszeniu do składania wniosków, Karta stanowi potwierdzenie, że beneficjent spełnia warunki braku podstaw do wykluczenia określone w Oświadczeniu, które zostało przez niego podpisane wcześniej podczas ubiegania się o Kartę.
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.
Pliki dołączone do wniosku zawierają błędy. Prosimy o sprawdzenie, czy lista plików w sekcji "O. Załączniki" jest kompletna i ewentualne ponowne dołączenie brakujących plików. Poniżej znajdą Państwo listę automatycznie usuniętych załączników:
Wystąpiły niezgodności w plikach dołączonych do wniosku i niektóre z nich zostały automatycznie usunięte. Prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie pliki, które chcą Państwo dołączyć do wniosku, są nadal widoczne w sekcji "O. Załączniki".
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 (nie może przekroczyć 10 MB)
Złożenie wniosku
Przed złożeniem i wysłaniem wniosku drogą elektroniczną, należy sprawdzić jego poprawność oraz go zatwierdzić. 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 pusty 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 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 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, że 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 zdarzenia
* 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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