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ONLINE FRSE 

System utworzony i zarządzany przez FRSE – Narodową Agencję 

Programu Erasmus+ 

https://online.frse.org.pl/  

https://online.frse.org.pl/


ONLINE FRSE 

Za pomocą tego systemu beneficjenci składają m.in.: 

a) Ankietę beneficjenta należy pamiętać, że ankietę składa się przed 

wystawieniem umowy finansowej lub aneksu do umowy (oraz  

w przypadku istotnych zmian np. danych kontaktowych);  

 

b) Potwierdzenie otrzymania środków finansowych na koniec roku 

kalendarzowego; 

 

c) Z systemu drukuje się umowę, aneksy do umowy. 



ONLINE FRSE 



ONLINE FRSE 



PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA 
REZULTATÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ 

Platforma rezultatów projektów Erasmus+ jest systemem Komisji Europejskiej dla beneficjentów  

i szerokiego grona odbiorców. Służy do zamieszczania informacji o projektach i opracowanych w nich 

produktów. 



PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA 
REZULTATÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ 



PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA 
REZULTATÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ 

 Koordynator projektu w imieniu konsorcjum zamieszcza na Platformie logo i adres strony 

internetowej projektu oraz – na późniejszym etapie - rezultaty pracy intelektualnej.  

 

 Streszczenie projektu i inne podstawowe dane o projekcie zamieszczone  

w raporcie końcowym zostają automatycznie pobrane po akceptacji raportu końcowego  

i przesłane na Platformie. 

 

 Powiadomienie beneficjenta   

System automatycznie wysyła do beneficjentów maila z informacją na temat Platformy oraz 

instrukcją logowania się.  

 

 

 

 



PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA 
REZULTATÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ 

 Uzupełnianie uzyskanych rezultatów na Platformie   

Po zakończeniu projektu beneficjenci Akcji 2 mają obowiązek zamieszczenia wszystkich 

rezultaty na Platformie.  

 

 Sprawdzenie zamieszczonych na Platformie materiałów przez pracownika   

W przypadku Akcji 2. prawidłowe uzupełnienie rezultatów na Platformie jest warunkiem 

rozliczenia projektu - pracownicy NA mogą odrzucić zamieszczone rezultaty, prosząc  

o uzupełnienie materiałów. Aby rezultaty mogły być opublikowane, muszą zostać zatwierdzone 

przez NA. 

 

 Publikacja zatwierdzonego projektu  

Po zatwierdzeniu i rozliczeniu projektu, materiały dotyczące rezultatów, zostają opublikowane 
na Platformie.  



PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA 
REZULTATÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ 

Na platformie należy umieszczać rezultaty projektu zaplanowane we 

wniosku oraz dodatkowo wypracowane produkty, które warto upowszechniać. 

 

Nie należy umieszczać:  

o zdjęć dokumentujących wydarzenia projektowe, 

o materiałów roboczych, 

o raportów ze spotkań projektowych, 

o raportów z ewaluacji projektu, 

o regulaminów, 

o artykułów prasowych promujących projekt itd. 



PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA 
REZULTATÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ 

Po zakończeniu projektu: 

Sprawdzenie zamieszczonych na Platformie materiałów przez pracownika 

Prawidłowe uzupełnienie rezultatów na Platformie - warunek rozliczenia 

projektu  

(możliwe odrzucenie przez  NA – z prośbą o uzupełnienia) 

 

Po zatwierdzeniu i rozliczeniu projektu - materiały dotyczące rezultatów 

- opublikowane na Platformie.  

Dodatkowo Narodowa Agencja przyznaje wybranym projektom status the 
best practices 

http://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/platforma/#toggle17892


PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA 
REZULTATÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ 

Możliwość  

skorzystanie z wypracowanych rozwiązań   

 

 Inspiracja  

dla przyszłych beneficjentów, nowych działań, nowych pomysłów, 

innowacyjnych metod realizacji i sposobów upowszechniania 

rezultatów 

   

Wyróżnienie/szansa  

dla najlepszych projektów na lepszą widoczność i skuteczniejszą 

promocję i rozwój współpracy międzynarodowej 



Więcej informacji o OnLine FRSE: 

https://online.frse.org.pl/pomoc/spis 

 

Więcej informacji o Platformie rezultatów:  

http://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/platforma/ 

 

Przewodnik dla Beneficjentów po Platformie Rezultatów 

Programu Erasmus+  

(wersja w j. angielskim). 

https://online.frse.org.pl/pomoc/spis
http://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/platforma/
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/08/E_PRP_Guidelines_for_beneficiaries.pdf
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/08/E_PRP_Guidelines_for_beneficiaries.pdf


PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA 
REZULTATÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ 

 

Dziękuje za uwagę! 
 

Klaudia Palcar 

Klaudia.palcar@frse.org.pl 

 

mailto:Klaudia.palcar@frse.org.pl

