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PROCEDURA WNIOSKOWANIA 

Erasmus+ Sport 



REJESTRACJA NA PORTALU UŻYTKOWNIKA 
KROKI POSTĘPOWANIA 

1. EU Login (dawniej: ECAS account )  

2. PIC code (portal użytkownika ) 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/regis

ter.html   

3. https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/  

4. Download of e-Form  http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en   

 

Jak złożyć wniosek? / How to apply?  http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/  

!  
Zmiany od 2017 r. 
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PAKIET DOKUMENTÓW DO WNIOSKU 

Wniosek on-line wraz z dołączonymi dokumentami: 

 

• formularz zawierający szczegółowy opis projektu; 

• formularz budżetu projektu; 

• oświadczenia. 



https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en


  

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA 

INFORMACJI 

Akcje centralne programu Erasmus+  



 

Strona internetowa  
Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, 

Kultury i Sektora Audiowizualnego 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en  

 

 

Strona internetowa  
Komisji Europejskiej 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
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Strona internetowa  
programu Erasmus+ Sport 
http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/  
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Strona internetowa  
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-projektow/erasmus-plus-sport  
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JAK PORUSZAĆ SIĘ  

PO STRONIE EACEA? 



JAK PORUSZAĆ SIĘ PO STRONIE EACEA? 



ERASMUS+ PLATFORM 

FOR DISSEMINATION  

AND EXPLOITATION OF 

PROJECT RESULTS  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


PODSTAWOWE DOKUMENTY  
DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU ERASMUS+ 

• Zaproszenie do składania wniosków. 

• Przewodnik po programie Erasmus+. 

• Plan pracy Komisji Europejskiej dot. realizacji programu Erasmus+. 



  

TIPS & TRICKS 

Akcje centralne programu Erasmus+  

Erasmus+ Sport 

Wskazówki dotyczące wnioskowania 



WYPEŁNIAJĄC DOKUMENTY WNIOSKU NALEŻY: 

• upewnić się, że projekt spełnia wymogi programu Erasmus+, sprawdzając priorytety i 

wymagania danego zaproszenia do składania wniosków; 

• uwzględnić związek z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi dokumentami 

dotyczącymi polityk  

i strategii w obszarze, do którego odnosi się wniosek; 

• uważnie zapoznać się z pakietem dokumentów składanymi razem z e-formularzem; 

• dopilnować, aby współpraca partnerska została drobiazgowo omówiona, a zadania 

uzgodnione (podział obowiązków, budżet); 

• zapewnić, aby projekt wpisywał się w działania własnej instytucji czy organizacji; 

• zapewnić spójność pomiędzy poszczególnymi częściami wniosku.  

 

 



WYPEŁNIAJĄC DOKUMENTY WNIOSKU NALEŻY: 

• Uważać, aby nie mylić celów, rezultatów, produktów i działań w przygotowywanych opisach 

projektu; 

• nie pomijać informacji oczywistych (dla wnioskodawcy), a nieoczywistych dla ekspertów; 

• załączyć opis analizy czynników ryzyka w projekcie i zadbać aby nie były one „spłaszczone”;  

• pamiętać o pogłębionej analizie oddziaływania, wpływu projektu na grupy interesariuszy; 

• zadbać o ciekawy i adekwatny do zawartości projektu pomysł oraz plan upowszechniania 

rezultatów; 

• unikać kopiowania informacji z wcześniejszych wniosków bez wnikliwej analizy ich 

aktualności i adekwatności; 

• nie składać deklaracji niepopartych przekonującymi argumentami w zakresie innowacyjności 

projektu oraz trwałości jego rezultatów i oddziaływania w przyszłości. 



WYPEŁNIAJĄC DOKUMENTY WNIOSKU WARTO: 

• pamiętać, że opracowanie projektu to proces czasochłonny i wymaga zaangażowania 

pracowników; 

• zapewnić bardzo dobry (piszący) zespół projektowy, który przygotuje wartościowy projekt; 

• pamiętać, że organizacje partnerskie, które nie angażują się w przygotowanie koncepcji, 

mogą także nie angażować się w wystarczającym stopniu w działania projektowe; 

• pokazać wniosek osobie niezwiązanej z projektem oraz jeszcze raz, przed złożeniem, 

sprawdzić wniosek i poprawić ewentualne błędy; 

• złożyć terminowo wniosek. 

 



DOBRZE OPRACOWANA PROPOZYCJA PROJEKTU JEST: 

• spójna; 

• oparta na badaniach/faktach; 

• przejrzysta; 

• rzetelnie zaplanowana; 

• wyczerpująca;  

• ukierunkowana. 


