
 

Spotkanie wprowadzające do realizacji Partnerstw strategicznych 

w sektorze szkolnictwa wyższego  

Rok 2019 
 

 

Warszawa | 2-3 października 2019 r. 

Hotel Mercure, ul. Złota 48/54 

 
 Cele spotkania:  

 przedstawienie zasad realizacji projektów typu „Partnerstwa strategiczne”, które 
wynikają z umowy finansowej pomiędzy beneficjentem a Narodową Agencją,  

 zaprezentowanie realizacji projektów od strony praktycznej,  

 przedstawienie narzędzi informatycznych Komisji Europejskiej i Narodowej Agencji 
wspierających realizację i rozliczanie projektów,  

 podniesienie kompetencji realizatorów projektów w dziedzinie zapewniania jak 
najlepszego i trwałego wpływu projektów.  

 
Do kogo skierowane jest spotkanie?  

 Adresatami spotkania są przedstawiciele projektów zaakceptowanych do 
dofinansowania w roku 2019. Zapraszamy na spotkanie koordynatorów oraz osoby 
zajmujące się projektami od strony merytorycznej i finansowej.  

 
UWAGA! Udział w pierwszym dniu spotkaniu jest obowiązkowy dla koordynatorów 
projektów z roku 2019. 

PROGRAM  

2 października, środa 

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników  

11:00-13:00 

Powitanie uczestników  

Sesja I - Zasady realizacji projektów typu Partnerstwa strategiczne 

w programie Erasmus+  

 Zasady realizacji projektów wynikające z umowy między Narodową 
Agencją z Beneficjentami   

 Zasady finansowania i rozliczania projektów  

Pytania i odpowiedzi  



 

13:00-14:00 Obiad 

14:00- 15:00 

Sesja II – Realizacja projektu w praktyce  

 Freely Accessible Central European Soil 
dr hab. Przemysław Charzyński, kierownik projektu, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 Program kształcenia studentów uczelni medycznych (i nauk o zdrowiu) 
z zakresu leczenia zachowawczego dysfunkcji mięśni dna miednicy 
Dr hab. Tomasz Halski – Rektor, Małgorzata Żytkiewicz – kierownik biura 
ds. współpracy z zagranicą, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Opolu  

Pytania i odpowiedzi 

15:00 -15:30 Przerwa na kawę 

15:30-16:30 

Sesja III – Systemy informatyczne wspierające obsługę projektów: Mobility 
Tool+, FRSE Online; Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+ 

Prezentacja  

Pytania i odpowiedzi 

 

3 października, czwartek 

9:30 – 11:00 
Sesja I.  Jak zadbać o odpowiedni wpływ projektu? Cz.1. Warsztaty na 
temat narzędzia „Impact tool” 

11:00 – 11:30  Przerwa na kawę 

11:30 – 13:00 
Sesja II. Jak zadbać o odpowiedni wpływ projektu? Cz.2. 

Cd. warsztatów na temat narzędzia „Impact tool” 

13:00 – 14:00 Obiad 

14:00 – 15:30 
Konsultacje indywidualne z pracownikami Biura Szkolnictwa Wyższego w 

Narodowej Agencji  

 


