
 

 

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania  
na wyjazdy studentów otrzymujących stypendium socjalne i/lub niepełnosprawnych w projekcie 

„Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.”  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Konkurs 2019 
 

 
Nazwa uczelni: [wczytuje się automatycznie] 
Kod Erasmus: wczytuje się automatycznie ] 
 
 

Niniejszym deklaruję, że z łącznej liczby [….] wnioskowanych wyjazdów studentów zapisanych we 
wniosku złożonym w konkursie 2019 r. w programie Erasmus+, akcja „Mobilność studentów i 
pracowników szkół wyższych” z krajami programu (dana wpisana do tabeli zamieszczonej w części 
D.1 wniosku w wierszu „Wnioskowane”): 

a) szacowana liczba mobilności studentów wyjeżdzających na studia z prawem do „dodatku 
socjalnego” wynosi: [….] 

b) szacowana liczba mobilności studentów wyjeżdżających na praktykę z prawem do „dodatku 
socjalnego” wynosi: [….] 

c) szacowana liczba mobilności studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia wynosi: [….] 

d) szacowana liczba mobilności studentów niepełnosprawnych na praktykę wynosi: […] 

Uzasadnienie wnioskowanej liczby studentów: […] 

Wskazane powyżej w pkt. a) – d) wyjazdy stypendialne będą finansowane z budżetu Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+ W 
programie Erasmus+ mobilności te będą miały status mobilności z dofinansowaniem zerowym.  

Przyjmuję do wiadomości, że rachunek bankowy, na który zostaną przekazane fundusze PO WER 
będzie rachunkiem prowadzonym w PLN. 

 

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Wniosek o dofinansowanie zostanie przetworzony elektronicznie. Wszelkie dane osobowe (takie jak nazwiska, 
adresy, CV, itd.) zostaną przetworzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE. 

Wszelkie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj.: do celów oceny 
wniosku zgodnie ze specyfikacjami określonymi w Warunkach naboru wniosków na rok 2019 w Programie 
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, do zarządzania administracyjnymi i finansowymi aspektami projektu, 
jeśli uzyska dofinansowanie oraz do upowszechniania rezultatów przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi 
informatycznych programu Erasmus+ oraz PO WER. W odniesieniu do tych ostatnich, osoby kontaktowe 
zostaną poproszone o wyrażenie jednoznacznej zgody. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zbieranych danych osobowych, w 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.html   

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.html


 

 

 

oraz z wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w szczególności  w Wytycznych w zakresie warunków 
gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 opublikowanych na stronie 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/  

II. OŚWIADCZENIE 

Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę prawnie upoważnioną do zaciągania wiążących prawnie 
zobowiązań w imieniu wnioskodawcy. Po podpisaniu musi zostać zeskanowane i dołączone do niniejszego 
wniosku jako załącznik. 
Ja, niżej podpisany/a  (imię i nazwisko), oświadczam, że: 
(1) zgodnie z moją najlepszą wiedzą, informacje zawarte w niniejszym wniosku są poprawne; 
(2) organizacja, którą reprezentuję, jest uprawniona do udziału w programie Erasmus+ i posiada zdolność 
finansową i operacyjną do zrealizowania proponowanego projektu lub programu pracy 
LUB  
organizacja, którą reprezentuję, jest uważana za instytucję publiczną w rozumieniu zdefiniowanym  
w Zaproszeniu do składania wniosków i może przedstawić dowód takiego statusu, jeżeli zostanie o to 
poproszona, a mianowicie: świadczy usługi edukacyjne i - (a) przynajmniej 50% jej rocznych przychodów            
w ostatnich dwóch latach pochodzi ze źródeł publicznych lub (b) jest nadzorowana przez organy publiczne      
lub ich przedstawicieli; 
(3) jestem upoważniony/a przez moją organizację do podpisania w jej imieniu umów o dofinansowanie 
przyznawane przez Unię Europejską; 

(4) w przypadku projektów w obszarze młodzieży, uczestnicy biorący udział w działaniach  mieszczą się              
w limitach wiekowych określonych w programie. 

I - SYTUACJE WYKLUCZAJĄCE 

(5) w przypadku, gdy wnioskowane dofinansowanie przekracza 60 000 euro - potwierdzam, że organizacja, 
którą reprezentuję, lub osoby wchodzące w skład jej organów nie znajdują się w żadnej z następujących 
sytuacji: 
a) organizacja znajduje się w stanie upadłości, prowadzone jest wobec niej postępowanie upadłościowe lub 
likwidacyjne, jej aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarła układ z wierzycielami, jej działalność 
gospodarcza jest zawieszona lub znajduje się ona w jakiejkolwiek analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym; 
b) stwierdzono w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej, że organizacja 
naruszyła swoje obowiązki dotyczące uiszczania podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne wynikające  
z obowiązującego prawa; 
c) stwierdzono w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej, że organizacja lub 
osoby wchodzące w skład jej organów dopuściła/y się ciężkiego wykroczenia zawodowego poprzez naruszenie 
mających zastosowanie przepisów ustawowych lub wykonawczych lub norm etycznych grupy zawodowej,        
do której należy/ą, lub poprzez jakiekolwiek bezprawne zachowanie, które ma wpływ na jej/ich zawodową 
wiarygodność, w przypadku gdy tego rodzaju zachowanie wskazuje na winę umyślną lub rażące niedbalstwo, w 
tym również w szczególności poprzez którekolwiek z poniższych zachowań: 
(i) przedstawienie informacji wymaganych do sprawdzenia braku podstaw wykluczenia lub do sprawdzenia 
spełnienia kryteriów kwalifikowalności lub kryteriów wyboru lub w ramach wykonania zobowiązania prawnego, 
które to informacje w wyniku nieuczciwości lub zaniedbania wprowadzały w błąd; 
(ii) zawarcie porozumienia z innymi osobami lub podmiotami w celu zakłócenia konkurencji; 
(iii) naruszenie praw własności intelektualnej; 
(iv) próbę wpłynięcia na proces podejmowania decyzji przez Komisję Europejską/Narodową Agencję- Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji w czasie trwania procedury przyznania dofinansowania; 
(v) próbę pozyskania poufnych informacji, które mogą dać jej nienależną przewagę w procedurze wyboru; 
d) stwierdzono w drodze prawomocnego wyroku, że organizacja, którą reprezentuję, lub osoby wchodzące      
w skład jej organów dopuściła/y się któregokolwiek z następujących czynów: 
(i) nadużycia finansowego w rozumieniu art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371  
oraz art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich ustanowionej aktem 
Rady z dnia 26 lipca 1995 r. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/


 

 

 

(ii) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 dyrektywy (UE) 2017/1371 oraz korupcji czynnej              
w rozumieniu art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji, w którą zaangażowani są urzędnicy Wspólnot 
Europejskich lub urzędnicy państw członkowskich Unii Europejskiej, ustanowionej aktem Rady z dnia 26 maja 
1997 r., lub zachowań, o których mowa w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW, lub korupcji 
zdefiniowanej w innych mających zastosowanie przepisach; 
(iii) zachowań związanych z organizacją przestępczą, o których mowa w art. 2 decyzji ramowej Rady 
2008/841/WSiSW; 
(iv) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 1 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/849; 
(v) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją 
zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW, lub podżegania do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwa lub usiłowania popełnienia takich przestępstw, o których to czynach mowa            
w art. 4 tej decyzji; 
(vi) pracy dzieci lub innych przestępstw związanych z handlem ludźmi, o których mowa w art. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE; 
e) organizacja dopuściła się znaczących uchybień, jeżeli chodzi o przestrzeganie podstawowych zobowiązań 
związanych z wykonaniem umowy finansowej lub decyzji o przyznaniu dofinansowania z budżetu Unii 
Europejskiej, co doprowadziło do wcześniejszego rozwiązania umowy, zastosowania odszkodowań lub innych 
kar umownych lub zostało odkryte przez urzędnika zatwierdzającego, OLAF lub Trybunał Obrachunkowy w 
następstwie kontroli, audytów lub dochodzeń; 
f) stwierdzono w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej, że dopuściła się 
nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95; 
g) stwierdzono w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej, że utworzyła 
podmiot w innej jurysdykcji z zamiarem obejścia obowiązków podatkowych, socjalnych lub jakichkolwiek 
innych obowiązków prawnych w jurysdykcji jej siedziby statutowej, zarządu lub głównego przedsiębiorstwa; 
h) (tylko w przypadku osób prawnych lub podmiotów nie mających osobowości prawnej) stwierdzono w drodze 
prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej, że utworzono podmiot z zamiarem, o którym 
mowa w punkcie g); 
i) znajduje się w jednej z sytuacji, o których mowa powyżej w pkt. od c) do h), w szczególności w oparciu o: 
i. fakty stwierdzone w ramach audytów lub dochodzeń przeprowadzonych przez Urząd Prokuratury 
Europejskiej (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) po jej utworzeniu, Trybunał Obrachunkowy, 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych lub audyt wewnętrzny lub wszelkie inne kontrole, 
audyty lub kontrole przeprowadzane pod nadzorem urzędnika zatwierdzającego instytucji UE, biura 
europejskiego, agencji lub organu UE; 
ii. decyzje administracyjne inne niż ostateczne, które mogą obejmować środki dyscyplinarne podjęte przez 
właściwy organ nadzorczy odpowiedzialny za sprawdzanie stosowania norm etyki zawodowej; 
iii. fakty, o których mowa w decyzjach osób i podmiotów wykonujących zadania związane z realizacją budżetu 
UE; 
iv. informacje przekazane przez Kraje Członkowskie wykonujące zadania związane z wykorzystywaniem 
środków finansowych UE; 
v. decyzje Komisji Europejskiej dotyczące naruszenia prawa konkurencji Unii lub decyzje właściwego organu 
krajowego dotyczące naruszenia prawa konkurencji Unii lub krajowego prawa konkurencji; lub 
vi. decyzję o wykluczeniu podjętą przez urzędnika zatwierdzającego z instytucji UE, urzędu europejskiego bądź 
unijnej agencji lub organu. 
 
Jeśli którykolwiek z powyższych wymogów nie jest spełniony, w załączniku do niniejszego oświadczenia 
należy wskazać ten wymóg, a także imię i nazwisko niespełniającej go osoby wraz z krótkim wyjaśnieniem.  

 

Z wyjątkiem sytuacji skazanej w punkcie (d) należy również podać, jakie kroki podjęto, aby zaradzić danej 
sytuacji wykluczającej. 

 

 



 

 

 

II - PRZEDŁOŻENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH NA ŻĄDANIE NARODOWEJ 

AGENCJI- FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 
Narodowa Agencja - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji może zażądać od każdej osoby, której dotyczy 
niniejsze oświadczenie, dostarczenia informacji i odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej dotyczącej tej 
osoby lub osób fizycznych lub prawnych, będących członkami organu administracyjnego, zarządzającego lub 
nadzorczego. 
Dokumentacja potwierdzająca może być wymagana w następującej formie: 
- w sytuacjach opisanych w punktach (a), (c), (d), (f), (g) i (h) wymagane jest sporządzenie aktualnego wyciągu  
z rejestru sądowego lub, w przypadku jego braku, równoważnego aktualnego dokumentu wydanego przez 
organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym dana organizacja ma siedzibę; 
- w sytuacji opisanej w punkcie b) wymagane jest przedstawienie aktualnych zaświadczeń wydanych przez 
właściwe organy kraju, w którym dana organizacja ma siedzibę. 

Dokumentacja potwierdzająca nie jest wymagana, jeżeli została już uprzednio przedłożona tej samej instytucji 
przyznającej dofinansowanie do celów innej procedury przyznawania dofinansowania, pod warunkiem,             
że sytuacja organizacji nie uległa zmianie, dokumenty są nadal ważne i że zostały wystawione najdalej rok 
wcześniej. 

III - W PRZYPADKU ZATWIERDZENIA NINIEJSZEGO WNIOSKU: 

Narodowa Agencja - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ma prawo opublikować nazwę i adres organizacji 
wnioskującej, przedmiot dofinansowania, przyznaną kwotę oraz procent dofinansowania. 
Wnioskodawca i organizacje partnerskie wymienione w niniejszym dokumencie będą uczestniczyły, na żądanie, 
w działaniach służących rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu rezultatów projektów, prowadzonych przez 
FRSE, Narodowe Agencje, Agencję Wykonawczą i/lub Komisję Europejską i/lub Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju, w których może być również wymagany udział indywidualnych uczestników. 
W przypadku przyznania dofinansowania osoba podlegająca niniejszemu oświadczeniu akceptuje warunki 
określone w umowie finansowej lub w decyzji o przyznaniu dofinansowania. 
Wnioskodawca podlegający temu oświadczeniu może zostać wyłączony z niniejszego postępowania i mogą 
być na niego nałożone kary administracyjne (wykluczenie), jeśli którekolwiek z oświadczeń lub informacji 
podanych w celu spełnienia warunków udziału w tym postępowaniu okażą się nieprawdziwe. 

Uczelnia będzie realizować w/w mobilności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi projektów finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, opracowanymi przez Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju. 

Mobilności finansowane w niniejszym projekcie będą realizowane w zgodzie z zasadami programu Erasmus+ - 
w programie Erasmus+ będą one miały status mobilności z dofinansowaniem zerowym. 
 

 

Miejscowość: 

Data (dd-mm-rrrr): 

 

Nazwa organizacji wnioskującej:  

Adres:  

NIP (jeśli dotyczy): 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji wnioskującej: 

 

 



 

 

 

Pieczęć organizacji wnioskującej: 

Podpis: 

 

 


