INFORMACJA NA TEMAT SZKOLEŃ W ZAKRESIE PROGRAMU ERASMUS +
1. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) jest jedyną narodową agencją na
terytorium Polski, która realizuje program Erasmus+ w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+:
unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr
1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.
2. Fundacja samodzielnie organizuje szkolenia dotyczące programu Erasmus+ i szkolenia te są
nieodpłatne, co oznacza, że Fundacja nie pobiera od uczestników żadnego wynagrodzenia
związanego z uczestnictwem w takim przedsięwzięciu szkoleniowym.
3. Fundacja oferuje wszelkie wsparcie beneficjentom w zakresie wypełniania raportu końcowego
w postaci webinariów, instrukcji oraz konsultacji opiekunów projektu. Wsparcie to także jest
nieodpłatne.
4. Fundacja oferuje nieodpłatne wsparcie w zakresie przygotowania raportów w systemie
MTool+. Udostępniane przez Fundację instrukcje powodują, że przygotowanie tego zadania nie
jest skomplikowane, a wszelkie treści i dane pochodzą od samego beneficjenta.
5. Fundacja:
a. nie współpracuje z żadnym podmiotem, który prowadzi odpłatne szkolenia z zakresu
programu Erasmus+,
b. nie udziela żadnych autoryzacji (certyfikacji) do prowadzenia takich szkoleń,
c. nie rekomenduje takich podmiotów,
d. nie ocenia kompetencji takich podmiotów w przedmiotowym zakresie,
e. nie uczestniczy w przygotowywaniu żadnych ofert takich podmiotów,
co wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Fundacji.
6. Jeżeli informacje przekazywane przez taki podmiot wskazują, iż pewne działania – w zakresie
szkoleń z programu Erasmus+, są dokonywane w porozumieniu z Fundacją, to informacje te są
nierzetelne lub nieuczciwe gospodarczo.
7. Fundacja wskazuje, że koszt udziału w takim szkoleniu – nieorganizowanym przez Fundację nie
jest kosztem kwalifikowalnym, zatem nie można rozliczyć faktu jego poniesienia w ramach
dofinansowania projektu w programie Erasmus+.
8. W przypadku wątpliwości co do pochodzenia otrzymywanych informacji, Fundacja
rekomenduje, ażeby zwracać szczególną uwagę na elementy definiujące i identyfikujące
korespondenta (adresy e-mail, witryny internetowe). Informacje ogłaszane przez Fundację
mają zawsze adres strony erasmusplus.org.pl, zaś adresy e-mail zawsze mają rozszerzenie:
(...)@frse.org.pl lub (...)@erasmusplus.org.pl

