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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.
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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
Jakie działania i rezultaty będą kontynuowane lub podtrzymane po zakończeniu finansowania z funduszy europejskich?
Jakie działania i rezultaty będą kontynuowane lub podtrzymane po zakończeniu finansowania z funduszy europejskich? W jaki sposób zostaną zapewnione zasoby gwarantujące ich trwałość?
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
Czy Państwa projekt jest Transnarodową Inicjatywą Młodzieżową (zainicjowaną, stworzoną i prowadzoną samodzielnie przez młodzież)?
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
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:
Niemniej, zastępujący numer PIC został już użyty w innej sekcji we wniosku. Prosimy się upewnić, że ten sam numer PIC nie jest używany dla różnych organizacji.
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/grupę (np. typ, zakres pracy, obszary działania, i jeśli dotyczy, orientacyjną liczbę opłacanych/nieopłacanych pracowników, osób uczących się i członków grupy).
Prosimy opisać działania i doświadczenia Państwa organizacji w obszarach związanych z projektem. Jakie umiejętności i/lub wiedzę specjalistyczną posiadają kluczowe 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:
Niemniej, zastępujący numer PIC został już użyty w innej sekcji we wniosku. Prosimy się upewnić, że ten sam numer PIC nie jest używany dla różnych organizacji.
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/grupę partnerską (np. typ, zakres pracy, obszary działania, i jeśli dotyczy, orientacyjną liczbę opłacanych/nieopłacanych pracowników, osób uczących się i członków grupy).
Prosimy opisać działania i doświadczenia organizacji partnerskiej w obszarach związanych z projektem. Jakie umiejętności i/lub wiedzę specjalistyczną posiadają kluczowe 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.
Partnerzy stowarzyszeni
Jeżeli dotyczy, prosimy określić i wyjaśnić zaangażowanie/udział partnerów stowarzyszonych, formalnie nieuczestniczących w projekcie. Prosimy wyjaśnić, w jaki sposób przyczynią się oni do realizacji konkretnych zadań/działań projektowych lub jak będą wspierać rozpowszechnianie i trwałość projektu.
Opis projektu
Prosimy opisać kontekst i cele projektu, jak również potrzeby, na które odpowiada, i grupy docelowe. Dlaczego ten 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 co wniosą one do projektu? Czy w realizację projektu zostały włączone organizacje, które nigdy przedtem nie brały udziału w podobnym przedsięwzięciu?
W jaki sposób zadania i obowiązki zostaną podzielone między partnerów?
Prosimy wybrać z listy najistotniejsze tematy, jakie porusza projekt.
Jakie rezultaty przewiduje się osiągnąć w czasie realizacji projektu, a jakie na zakończenie projektu?
Uczestnicy
Prosimy krótko opisać, w jaki sposób uczestnicy zostaną wybrani i włączeni w poszczególne działania projektowe.
Uczestnicy z mniejszymi szansami: czy w projekcie uczestniczą osoby znajdujące się w sytuacjach utrudniających ich udział w planowanych działaniach?
Ilu uczestników 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?
Ile w przybliżeniu osób, dla których nie przewidziano odrębnego dofinansowania, będzie korzystać lub będzie celem działań realizowanych w projekcie (np. członkowie lokalnych społeczności, młodzi ludzie, eksperci, decydenci i inni właściwi interesariusze)? Prosimy wpisać liczbę osób tutaj:
Prosimy krótko opisać, w jaki sposób i w jakich działaniach te osoby będą uczestniczyć.
Przygotowanie
Prosimy opisać, jakie działania przygotowawcze zostaną podjęte przez Państwa organizację/grupę i organizacje partnerskie/grupy przed rozpoczęciem działań projektowych (np. ustalenie szczegółów administracyjno-organizacyjnych, komunikacja dot. działań projektowych, wybór osób, trenerów, zaangażowanie interesariuszy itp.).
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).
Czas trwania wskazany w tym polu (dni) musi być mniejszy lub równy czasowi trwania w dniach określonemu w odpowiednim działaniu.
Czas trwania wskazany w tym polu (miesięcy) musi być mniejszy lub równy czasowi trwania w miesiącach określonemu w odpowiednim działaniu.
Czas trwania działania z wyłączeniem podróży musi zawierać się w przedziale pomiędzy 3 dni a 2 miesiące (60 dni).
Czas trwania działania z wyłączeniem podróży musi zawierać się w przedziale pomiędzy 1 dzień a 12 miesiące (60 dni).
Czas trwania działania z wyłączeniem dni podróży musi zawierać się w przedziale pomiędzy 2 miesiące a 12 miesięcy.
Daty rozpoczęcia i zakończenia działania muszą mieścić się pomiędzy datą rozpoczęcia i zakończenia projektu.
Data zakończenia projektu musi być późniejsza niż data rozpoczęcia projektu.
Kraj, w którym będzie się odbywać działanie/wydarzenie, musi być krajem jednej z uczestniczących organizacji lub krajem, w którym znajduje się siedziba inatytucji Unii Europejskiej (Belgia, Niemcy, Luksemburg, Francja, Holandia).
Zarządzanie projektem i jego wdrażanie
Prosimy szczegółowo opisać działania w projekcie, które będą finansowane w ramach kategorii "Zarządzanie projektem i jego wdrażanie".
Prosimy opisać metodologię działań, jaka zostanie zastosowana  w  projekcie.
Międzynarodowe spotkania projektowe: jak często planowane są spotkania, kto będzie brał w nich udział, gdzie bedą się odbywały oraz jaki będzie ich cel?
W jaki sposób będzie prowadzona komunikacja i współpraca z partnerami?
Jak będzie zapewniona w projekcie odpowiednia kontrola budżetu i zarządzanie czasem?
W jaki sposób będzie monitorowany postęp, jakość i realizacja działań projektowych? Prosimy opisać wskaźniki jakościowe i ilościowe, które będą zastosowane. Prosimy przedstawić informacje o zaangażowanej kadrze, jak również o terminach i częstotliwości działań monitoringowych.
Jak będzie prowadzona ocena, w jakim stopniu projekt osiągnął swoje rezultaty i cele? Jakie wskaźniki zostaną zastosowane do oceny jakości rezultatów projektu?
Jakie przewidziano sposoby ograniczania ryzyka, które może wystąpić w projekcie (np. opóźnienia, budżet, konflikty itp.)?
W jaki sposób będzie prowadzony monitoring działań projektowych i przez kogo?
W jaki sposób będzie oceniany sukces projektu?
Jeżeli ma zastosowanie dla Państwa projektu, czy planowane jest skorzystanie z platform online programu Erasmus+ (np. EPALE, School Education Gateway, eTwinning) w celu przygotowania, wdrożenia i/lub kontynuacji projektu?
Rezultaty pracy intelektualnej
Czy w projekcie planowane jest wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej?
Podczas wypełniania sekcji Rezultaty pracy intelektualnej, prosimy wziąć pod uwagę, że informacje te pozwolą na określenie i ocenę zasadności przypisanych kosztów we właściwej sekcji budżetu poniżej.
Numer rezultatu
Nazwa rezultatu
Opis rezultatu (w tym: elementy innowacji, spodziewany wpływ i możliwość szerszego wykorzystania)
Prosimy o opisanie podziału pracy, czynności/zadań prowadzących do powstania rezultatu pracy intelektualnej oraz zastosowanej 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 będzie się odbywać wydarzenie
Opis wydarzenia
Data rozpoczęcia (dd-mm-rrrr)
Data zakończenia (dd-mm-rrrr)
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 (w tym profil uczestników każdej organizacji)
Kraj, w którym będzie się odbywać działanie
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
W jaki sposób zostaną wybrani, przygotowani i będą wspierani uczestnicy oraz w jaki sposób zostanie zapewnione ich bezpieczeństwo? Prosimy opisać rozwiązania praktyczne, włączając umowy o szkoleniach, nauczaniu lub uczeniu się, jeżeli dotyczy.
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?
Jaki jest przewidywany wpływ projektu na młodych uczestników, organizacje uczestniczące w projekcie, grupy docelowe i społeczności lokalne zaangażowane w projekt?
Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu
Prosimy przedstawić plan upowszechniania rezultatów projektu, udzielając odpowiedzi na poniższe pytania.
Jakie będą grupy docelowe działań upowszechniających w obrębie partnerstwa i poza nim? Prosimy w szczególności określić adresatów na poziomie lokalnym/regionalnym/krajowym/Unii Europejskiej i uzasadnić swój wybór.
Jakie działania zostaną przeprowadzone w celu dzielenia się rezultatami projektu poza partnerstwem?
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?
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 gwarantujące ich trwałość?
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
Kraj organizacji
Wnioskowane dofinansowanie
Łącznie wnioskowane dofinansowanie
Międzynarodowe spotkania projektowe
PIC organizacji wysyłającej
Kraj organizacji
Całkowita liczba uczestników
Przedział odległości w kilometrach
Dofinansowanie na uczestnika
Wnioskowane dofinansowanie
Łącznie
Rezultaty pracy intelektualnej
Jakie kategorie pracowników 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 organizacji
Liczba dni roboczych
Dofinansowanie na dzień
Wnioskowane dofinansowanie
Łącznie
Łącznie
Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej
PIC organizacji
Kraj organizacji
Numer wydarzenia
Kraj, w którym będzie się odbywać 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
Kraj organizacji
Nr działania
Typ działania
Przedział odległości w kilometrach
Dofinansowanie kosztów podróży na uczestnika
Liczba uczestników (z osobami towarzyszącymi)
Dopłaty uzupełniające do wysokich kosztów podróży krajowych
Liczba dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży (łącznie z dopłatami przyznanymi osobom towarzyszącym)
Wnioskowane dofinansowanie
Łącznie
Łącznie
Wsparcie indywidualne
Długoterminowe działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami
PIC organizacji
Kraj 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
Kraj 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
Kraj 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
Kraj organizacji
Nr działania
Typ działania
Liczba uczestników (łącznie z osobami towarzyszącymi)
Przeznaczenie (cel)  i opis kosztów
Wnioskowane dofinansowanie (do 80% kosztów uprawnionych)
Łącznie
Łącznie
Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami
PIC organizacji
Kraj organizacji
Liczba uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami
Opis kosztu
Wnioskowane dofinansowanie
Łącznie
Koszty nadzwyczajne
PIC organizacji
Kraj 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 Projektów  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. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony do realizacji, podany opis zostanie upubliczniony.
Mając na uwadze przyszłą publikację na Platformie Rezultatów Projektów  Erasmus+, należy pamiętać, że pełny opis (streszczenie) rezultatów projektu będzie wymagany na etapie złożenia raportu. Postanowienia dotyczące płatności końcowej określone w umowie będą związane z dostępnością takiego opisu.
Prosimy o podanie tłumaczenia streszczenia na język angielski. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony do realizacji, streszczenie to zostanie upublicznione.
Zestawienie uczestniczących organizacji
PIC organizacji
Nazwa organizacji
Kraj organizacji
Liczba uczestniczących organizacji
Podsumowanie budżetu
PIC organizacji
Kraj organizacji
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 (mandates) udzielone wnioskodawcy przez każdego partnera podpisane przez obie strony;
harmonogram działań projektowych i rezultatów przygotowany według wymaganego szablonu;
wszystkie uczestniczące organizacje/grupy 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.
Pliki dołączone do wniosku zawierają błędy. Prosimy o sprawdzenie, czy lista plików w sekcji "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 "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 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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