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Ogólne informacje o wniosku online 

 

W roku 2020 należy korzystać z formularzy wniosków online dostępnych na stronie 

https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.   

UWAGA! Dostęp do formularzy wniosków online jest tylko poprzez EU Login - European Commission 

Authentication Service.   

Szczegółowe instrukcje techniczne dotyczące wypełniania i składania wniosku online znajdują się na stronie 

Komisji Europejskiej Web Application Forms Guidelines , 

wersja w języku polskim: PL_Instrukcje wypełniania wniosków online. 

PL_Formularze - Indeks - KA203 Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego 

 

 

 

 

Instrukcje są dostępne z MENU bocznego każdego wniosku online. 

 

 

 

Wymagania techniczne i ustawienia niezbędne do wypełniania wniosków online 

Formularze wniosków opracowano w oparciu o najnowsze standardy platformy WEB. Są one obsługiwane 

przez wszystkie obecnie wykorzystywane przeglądarki internetowe; ich działanie zostało pomyślnie 

sprawdzone na następujących przeglądarkach: 

Internet Explorer 11.0 

Firefox 45.7 

Chrome 56.0 

Do instrukcji (tak jak do wniosków) można wejść tylko po zalogowaniu się poprzez EU Login.  

 

https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/EU+Login+-+European+Commission+Authentication+Service
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/EU+Login+-+European+Commission+Authentication+Service
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Web+Application+Forms+Guidelines
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=226263353
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=320867449
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Formularze wniosków online są formularzami internetowymi, w związku z czym, aby działać, wymagają 

szybkiego i stałego łącza internetowego. Nie jest możliwe ich wypełnianie w trybie offline. 

Do zakończenia procesu składania wniosku online potrzebne są urządzenia drukujące i skanujące. Oprócz 

tego do wydruku, podpisu i zeskanowania "Oświadczenia" potrzebny jest program do przeglądania plików 

PDF (najlepiej Adobe Reader).  

Wzory (tylko do wglądu) formularzy wniosków online, dodatkowe dokumenty oraz informacje o logowaniu 

są dostępne na stronie: Model application forms  

Dodatkowe wskazówki: 

Ważne: nie można otwierać wniosku w kilku zakładkach 

Wypełniając formularz wniosku online, nie należy otwierać go w kilku zakładkach ani w kilku oknach 

przeglądarki, ponieważ spowoduje to problemy z jego automatycznym zapisywaniem i utratę danych. 

We wniosku online we wszystkie pola opisowe można wpisać tekst o długości maks. 5000 znaków. 

                

 

 

 

 

 

  

W formularzu należy podać wyczerpujące informacje, ponieważ eksperci oceniający 

projekt będą formułowali swoje opinie jedynie w oparciu o jego treść.  

 

Język interfejsu, czyli język, w którym będzie się wyświetlała strona internetowa 
wniosku online, można zmieniać w każdej chwili. 
 
Ale UWAGA: język wniosku należy określić w polu „Język, w jakim wniosek jest 
wypełniony” (patrz następna strona), a nie poprzez wybór języka interfejsu w prawym 
górnym rogu.  
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/model-application-forms_en
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FORMULARZ WNIOSKU 

Informacje o projekcie (Context) 
 

 

  
Należy wybrać jeden z oficjalnych języków 
UE. Jeśli wniosek zostanie złożony w 
innym języku niż polski lub angielski, 
Wnioskodawca będzie musiał 
przedstawić tłumaczenie treści wniosku 
na język polski lub angielski w ciągu 14 
dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie 
złoży tłumaczenia we wskazanym 
terminie, wniosek nie będzie oceniany. 

Datę rozpoczęcia projektu: 
między 1 września a 31 grudnia 2020 r. 
Czas trwania projektu:   
od 24 do 36 miesięcy 
Data zakończenia projektu uzupełni się 
automatycznie. 
 
Uwaga! Najpóźniejsza data zakończenia projektu to 
31 sierpnia 2023 r.  

Polscy wnioskodawcy 
(koordynatorzy 
projektów) wybierają z 
listy PL01 (Polska) 

 

Język wniosku należy określić w tym polu, a nie poprzez wybór 
języka interfejsu w prawym górnym rogu.  
 
Język interfejsu, czyli język, w którym będzie się wyświetlała strona 
internetowa wniosków online, można zmieniać w każdej chwili. 
Ale uwaga: w chwili składania wniosku musi być wybrany taki język 
strony internetowej, jaki wybrano jako język składania wniosku – 
czyli język interfejsu musi być spójny z językiem, w którym 
wypełniono poszczególne pola. 
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Organizacje uczestniczące w projekcie (Participating 

organisations) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcje techniczne:  PL_Wnioski online: Organizacje uczestniczące 

 

  

W tym miejscu należy wpisać numer 
identyfikacyjny organizacji/instytucji 
(numer ID = OID). 

Nie można edytować danych instytucji, które zostały automatycznie 
zaimportowane do wniosku. W razie stwierdzenia niepoprawnych 
danych, należy skorygować te informacje w systemie rejestracji 
organizacji, a następnie ponownie wpisać numer ID do wniosku, aby 
zaimportować poprawione dane.  
 
Wszystkie szkoły wyższe z krajów programu biorące udział w 
projekcie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego 
(ECHE).  

 

„Typ organizacji” należy wybrać bezpośrednio we 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=420748111
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Osoby powiązane z daną organizacją (przedstawiciel prawny i osoba 

kontaktowa (osoby kontaktowe) 

 

 

 

Przedstawiciel prawny (Legal Representative) – to ta sama osoba, która podpisuje „Oświadczenie” 
(„Declaration of Honour”) załączane do wniosku. 
 
Osoba kontaktowa to osoba, do której będzie kierowana korespondencja związana ze złożonym wnioskiem.  
W ramach jednej organizacji można wskazać maksymalnie trzy osoby kontaktowe dla projektu. 
 

Instrukcje techniczne: PL_Wnioski online: Dodawanie osób powiązanych z organizacjami 

 

Cele i działania organizacji (Background and Experience) 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=420748159
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Opis projektu (Description of the Project) 

 

 

 

100-103 

(s. 100 Przewodnika, wersja ang.) 
(s. 100-103 Przewodnika, wersja ang.) 
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Wybór i rola partnerów 

 

 

Partnerzy stowarzyszeni (Associated Partners) 
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Uczestnicy  

 

 

Uczestnicy z mniejszymi szansami 

 

Przygotowanie (Preparation) 

 

 

Wyjaśnienie, kim są uczestnicy z mniejszymi szansami 
znajduje się na s. 10 „Przewodnika” wersja ang. 
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Zarządzanie (Management) 

Dofinansowanie zarządzania projektem i jego wdrażania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcje techniczne: PL_Wnioski online: Zarządzanie KA2 

 

 

 

Ta kategoria jest przeznaczona na dofinansowanie wszelkich wydatków projektowych 

związanych z zarządzaniem projektem i jego wdrażaniem. Najczęściej spotykane wydatki w tej 

kategorii to wynagrodzenie personelu projektu zajmującego się koordynowaniem projektu i jego 

finansami. Ponadto z tej kategorii można dofinansować wydatki związane z promocją projektu 

(strona internetowa, ulotki itd.), komunikacją itd.   

Dofinansowanie w kategorii budżetowej „Zarządzanie projektem i jego wdrażanie” 

kalkuluje się automatycznie dla pierwszych 10 instytucji uczestniczących w projekcie. 

Konsorcjum powinno wspólnie ustalić, na co zostanie przeznaczone i w jaki sposób 

będzie podzielone całkowite dofinansowanie w tej kategorii budżetowej.  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=312509815


Instrukcje wypełniania wniosku o Partnerstwa strategiczne (KA2) w szkolnictwie wyższym - Erasmus+ ( 2020) 
Opracowanie: Narodowa Agencja Programu Erasmus+  

12 

 

Międzynarodowe spotkania projektowe 
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PL_Jak używać kalkulatora odległości? 

 

Instrukcje techniczne,  

w tym: informacje na temat uzupełniania części budżetowej związanej z organizacją spotkań 

projektowych: 

 

PL_Wnioski online: Zarządzanie KA2 

 

  

Dofinansowanie w tej kategorii budżetowej przyznawane jest na instytucję wysyłającą pracownika, 

delegującą, a nie przyjmującą, czyli organizującą spotkanie projektowe. To instytucja wysyłająca 

uzyska środki na opłacenie podróży swojego pracownika na spotkanie i opłacić jego wyjazd.  

 

Instytucja, która organizuje spotkanie w swoim mieście, nie może otrzymać dofinansowania z tej 

kategorii. 

Aby określić dofinansowanie udziału uczestników w spotkaniach projektowych, 
odległości muszą zostać obliczone z wykorzystaniem kalkulatora on-line Komisji 
Europejskiej dostępnego pod linkiem:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-
calculator_en   
Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach należy wybrać odpowiedni 
przedział odległości dla wskazanej liczby uczestników spotkań projektowych. 
 

10-2020 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=226263429
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=312509815
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Zarządzanie projektem – pytania opisowe 
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Realizacja/wdrażanie (Implementation) 

 

 

Instrukcje techniczne:  PL_Wnioski online: Wdrażanie KA2 

 

  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=241251492
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Rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs) 

 

 

 

 

 

10-2020 
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Należy wybrać wszystkie języki, w których zostanie 
opracowany dany rezultat. W przypadku więcej niż jednego 
języka, trzeba przemyśleć, w jaki sposób sfinansować 
tłumaczenie.  

 

Organizacja wiodąca – odpowiedzialna za nadzorowanie 

pracy nad danym rezultatem i jego przygotowanie. 

30-10-2020 30-01-2021 
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Instrukcje techniczne,  

w tym informacje na temat uzupełniania danych niezbędnych do kalkulacji budżetu rezultatów: 

PL_Wnioski online: Rezultaty pracy intelektualnej 

 

 

  

W tej części wnioskuje się o pokrycie wyłącznie kosztów wynagrodzenia osób pracujących nad 

rezultatami pracy intelektualnej. Muszą to być pracownicy instytucji uczestniczących w projekcie.  

 

Koszty kalkulowane są na podstawie: 

 

 liczby dni roboczych, które pracownik instytucji uczestniczącej w projekcie poświęci na 

opracowanie danego rezultatu pracy intelektualnej, 

 kraju, w którym jest usytuowana instytucja uczestnicząca w projekcie zatrudniająca 

danego pracownika oraz  

 kategorii pracownika zależnej od charakteru pracy, jaką dany pracownik będzie 

wykonywał, by wytworzyć określony rezultat pracy intelektualnej. 

 

UWAGA! Koszty pracy pracowników instytucji uczestniczących w projekcie związane z 

zarządzaniem (całym) projektem są dofinansowywane z kategorii budżetu na „Zarządzanie 

projektem i jego wdrażanie” („Project Management and Implementation”). Wnioskowanie o 

wynagrodzenia osób zarządzających/menadżerów i/lub pracowników administracyjnych w 

ramach rezultatów pracy intelektualnej wymaga uzasadnienia, dlaczego dla danego rezultatu jest 

niezbędna praca w tej kategorii (na czym będzie polegać np. zarządzanie pracą nad rezultatem i 

dlaczego jest konieczne).  

Eksperci oceniający projekt będą oceniać to uzasadnienie. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/PL_Wnioski+online%3A+Rezultaty+pracy+intelektualnej
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 Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej 

(Multiplier Events) 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia upowszechniające mogą się odbywać tylko w krajach, 

w których siedziby mają organizacje uczestniczące oraz ewentualnie 

– organizacje będące partnerami stowarzyszonymi. Dopuszcza się 

również działania w miastach będących siedzibami instytucji Unii 

Europejskiej, tj. w Brukseli, Strasbourgu, Frankfurcie, Luksemburgu 

i Hadze nawet, jeśli w projekcie nie ma organizacji z kraju, w którym 

ma siedzibę instytucja UE.    
 

Wysokość dofinansowania w tej kategorii 
nie może przekroczyć 30 000 euro. 

15-10-2022 15-10-2022 
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Instrukcje techniczne: 

PL_Wnioski online: Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej KA2 

 

 

  

W polach „Uczestnicy ...” podaje się liczbę uczestników krajowych  

i zagranicznych uczestniczących w wydarzeniu, niebędących 

pracownikami/studentami organizacji realizujących projekt. 

 

Ta liczba jest podstawą obliczenia wysokości dofinansowania na organizację 

wydarzenia przez instytucję, która będzie za nie odpowiedzialna. 

Środki w kategorii budżetowej „Wydarzenia upowszechniające” są 

przeznaczone przede wszystkim na ORGANIZACJĘ wydarzenia 

upowszechniającego. Dlatego należy wybrać te instytucje uczestniczące 

w projekcie, które będą organizowały dane wydarzenie i ponosiły w 

związku z tym koszty.   

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=241251561
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Działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami 

(Learning, Teaching, Training Activities) 

 

 

 

 

 

(s. 298-301 wersji ang.) 
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W tej części należy szczegółowo opisać planowane działanie: jego tematykę, uczestników, sposób ich 

rekrutacji. 

 

UWAGA: celem działania nie może być praca nad rezultatem pracy intelektualnej. 
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UWAGA: W sektorze szkolnictwa wyższego 
osoby towarzyszące to  
TYLKO osoby towarzyszące osobom 
niepełnosprawnym. 
 
Nauczyciele prowadzący kursy intensywne 
NIE MOGĄ być wskazani jako osoby 
towarzyszące.  Aby ich uwzględnić, należy 
wybrać osobne działanie: „Programy 
intensywne dla nauczycieli”. 

Należy wpisać liczbę uczestników wysyłanych w ramach 
danego działania przez daną instytucję, w podziale wg 
przedziałów odległości. 
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Instrukcje techniczne: 

Web Forms: Learning Teaching and Training Activities (KA201, KA202, KA203, KA204, KA205) 

  

Aby naliczyło się właściwe dofinansowanie podróży uczestników działań 

związanych z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami, należy obliczyć 

odległości za pomocą kalkulatora odległości Komisji Europejskiej (Distance 

calculator) dostępnego pod adresem: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-

calculator_en . 

 

Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach należy wybrać odpowiedni 

przedział odległości dla wskazanej liczby uczestników danego typu działania. 

Formularz automatycznie wyliczy dofinansowanie podróży dla jednego i 

wszystkich uczestników. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=307207244
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Harmonogram (Timetable) 

 

W tej części wniosku automatycznie generuje się harmonogram zaplanowanych działań. 

 

Koszty specjalne (Special costs) 

 

Koszty specjalne obejmują dwie kategorie: 

- wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami (tj. osób niepełnosprawnych) - planuje się tutaj koszty 
rzeczywiste związane z udziałem w projekcie osób niepełnosprawnych; należy uzasadnić potrzebę uzyskania 
takiego dofinansowania; 
 
- koszty nadzwyczajne - w tej części formularza wnioskuje się o pokrycie kosztów, których nie można 
uwzględnić w pozostałych kategoriach budżetowych; chodzi np. o koszty podwykonawstwa, zakupu 
towarów czy usług, których partnerzy projektu nie są w stanie zapewnić samodzielnie. 
 

Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami (Special needs)  

 

 

 

 

  

W tej kategorii z budżetu projektu można 
sfinansować 100% kosztów rzeczywistych. 

Uczestnicy ze specjalnymi potrzebami to osoby 

z niepełnosprawnościami. 
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Koszty nadzwyczajne (Exceptional costs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcje techniczne: 

PL_Wnioski online: Koszty specjalne 

 

 

 

  

Wydatki będą rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych. 

Dopuszcza się finansowanie do wysokości maks. 75% kosztów 

rzeczywistych i do kwoty 50 000 euro (z wyjątkiem kosztów 

wystawienia gwarancji bankowej – jeśli dotyczy).  

 

W tym polu należy wpisać 75% całkowitego kosztu np. jeśli 

całkowity koszt danej usługi wyniesie 1000 euro, to można 

zawnioskować maksymalnie o 750 euro.  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/PL_Wnioski+online%3A+Koszty+specjalne
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Kontynuacja (Follow-up) 

Wpływ (Impact) 
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Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu 

(Dissemination and Use of the Projects’ Results) 
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Trwałość rezultatów projektu (Sustainability) 

 

 

Instrukcje techniczne:  PL_Wnioski online: Kontynuacja 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/PL_Wnioski+online%3A+Kontynuacja
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Podsumowanie budżetu projektu (Budget Summary) 

 

W tej części wniosku automatycznie wygeneruje się podsumowanie budżetu – na podstawie danych 

wpisanych do innych części wniosku  (PL_Wnioski online: KA2 - Podsumowanie budżetu) 

Streszczenie projektu (Project summary) 

 

 

 

Instrukcje techniczne: 

PL_Wnioski online: Streszczenie projektu 

 

Jeśli formularz wniosku jest wypełniony w języku 

polskim (wybrano ten język w odpowiednim polu na 

początku formularza), to we wniosku należy podać - 

dodatkowo do streszczenia w języku polskim - 

również streszczenie w języku angielskim. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=241251480
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/PL_Wnioski+online%3A+Streszczenie+projektu
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Załączniki (Annexes) 

 
W tej części formularza należy pobrać obowiązkowe załączniki i załączyć je PRZED złożeniem wniosku : 
 - podpisane przez prawnego przedstawiciela organizacji wnioskującej „Oświadczenie” (Declaration on 
honour); 
- skany pełnomocnictw udzielonych wnioskodawcy przez każdego partnera (tzw. mandates), podpisanych 
przez obie strony, sporządzonych na wzorze udostępnionym przez KE. Zaleca się zeskanowanie wszystkich 
pełnomocnictw do jednego pliku. 
 

 

Instrukcje techniczne:  PL_Wnioski online: Załączniki 

 

 

 

 

Prawny przedstawiciel podpisujący oświadczenie (Declaration 

on honour) powinien być tą samą osobą, której dane podano 

w części „Organizacje uczestniczące”. W przypadku podpisania 

wniosku przez inną osobę niż wynikająca z reprezentacji 

prawnej do wniosku należy oprócz oświadczenia załączyć 

pełnomocnictwo do podpisania wniosku. 

 

UWAGA na język interfejsu w chwili pobierania załączników:  

Załącznik wygeneruje się w aktualnie wybranym języku, w jakim  

wyświetla się strona internetowa wniosku online. 

Aby wygenerować pełnomocnictwa dla partnerów (Mandates) np. po 

angielsku, trzeba wybrać w prawym górnym rogu strony język 

angielski interfejsu.   

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=226263416
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Lista kontrolna (Checklist) 

 

 

Złożenie wniosku (Submission) 

Instrukcje: 

PL_Wnioski online: Złożenie wniosku 

 

 

 

 

 

 

 Części wniosku, w których brakuje pewnych informacji lub które nie zostały wypełnione zgodnie z 

zasadami realizacji partnerstw są oznaczone na czerwono i należy je poprawić. 

 

 W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z wypełnianiem i składaniem 

wniosku online, prosimy o kontakt z Narodową Agencją za pośrednictwem adresu e-mail: 

eforms@erasmusplus.org.pl.  

 W przypadku pytań dotyczących spraw merytorycznych związanych z zawartością wniosku, prosimy 

o kontakt z zespołem Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego (KA2 – HE)  w Narodowej 

Agencji: he2@erasmusplus.org.pl. 

 Informacja e-mail z Narodowej Agencji, potwierdzająca złożenie wniosku wraz z nadanym mu 

numerem, zostanie wysłana na adres koordynatora projektu i prawnego przedstawiciela instytucji 

wnioskującej w ciągu miesiąca od terminu złożenia wniosku. 

Jeśli nie otrzymają Państwo takiego maila, prosimy o kontakt z Narodową Agencją. 

UWAGA! Problemy techniczne po stronie wnioskodawcy (tj. problem z dostępem do internetu)  
nie są wystarczającym powodem do przyjęcia przez Narodową Agencję wniosku złożonego po 
terminie wg alternatywnej procedury składania wniosków. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=306282708
mailto:eforms@erasmusplus.org.pl
mailto:he2@erasmusplus.org.pl

