


  

AKCJA 2. 

PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

OCENA FORMALNA I JAKOŚCIOWA 

 16 stycznia 2020r. 



AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

24 marca 2020 
godz. 12:00:00  

czasu brukselskiego 



AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

OCENA 

FORMALNA 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 

OCENA 

JAKOŚCIOWA 

Dwóch ekspertów 

DECYZJA 

SELEKCYJNA 
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 

Jedna ocena końcowa 

kwiecień/czerwiec 

lipiec/sierpień 

Walidacja organizacji 



NALEŻY WEJŚĆ NA STRONĘ INTERNETOWĄ: 

WWW.ERASMUSPLUS.ORG.PL 

http://www.erasmusplus.org.pl/


Dokumenty:  

 Przewodnik po programie Erasmus+ 2020 

 Formularz wniosku „Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia  

i szkolenia zawodowego” KA202 (wraz z instrukcją) 

 

 Przewodnik dla ekspertów oceniających wnioski-EN 



FORMULARZ WNIOSKU 

http://erasmusplus.org.pl/eforms/ 



FORMULARZ WNIOSKU 







 
Warunek akceptacji 

wniosku:  
 

uzyskanie minimum 
60 pkt (na 100 możliwych)  

oraz  
minimum 50%  

w każdym  
z ocenianych 

kryteriów 

 
 

100 
punktów 

Znaczenie projektu 

30 punktów 

Jakość planu projektu  

i jego realizacja 

20 punktów 

Jakość zespołu 

partnerskiego 

20 punktów 

Wpływ 

i upowszechnianie 

30 punktów 



KRYTERIUM I: ZNACZENIE PROJEKTU 



 Przeprowadzenie analizy potrzeb dla wszystkich partnerów projektu 

 

 Cele projektu powinny być istotne dla wszystkich organizacji partnerskich 

 

 Skupienie się na realnych potrzebach i ich rzeczowe przedstawienie 

 

 Innowacja dostosowana do możliwości branży i partnerstwa 

 

DOŚWIADCZENIA EWALUATORÓW 



KRYTERIUM II: JAKOŚĆ KONSTRUKCJI PROJEKTU I JEGO REALIZACJI  



 Zgodność budżetu i działań, realne koszty RPI 

 

 Działania szkoleniowe muszą mieć związek z tematyką projektu, jego 

celami – nie mogą być mobilnością 

 

 Rezultaty pracy intelektualnej – opis i potrzeba! 

DOŚWIADCZENIA EWALUATORÓW 



KRYTERIUM III: PARTNERSTWO 



DOŚWIADCZENIA EWALUATORÓW 

 Właściwy dobór partnerów:  

profil instytucji, ich doświadczenie i potencjał 

  

 Udział partnerów z krajów partnerskich  

 

 



KRYTERIUM IV: WPŁYW I UPOWSZECHNIANIE 



 brak strategii (planu) upowszechniania rezultatów; 

 pomijanie grup docelowych innych niż partnerów projektu; 

 słabą jakość rezultatów/produktów projektu; 

 brak danych jakościowych i ilościowych upowszechniania rezultatów; 

 nieadekwatne środki i metody, niezrozumienie potrzeby upowszechniania;  

 bierne podejście do upowszechniania - strona internetowa, media społecznościowe;  

 brak działań zwiększających trwałość rezultatów, itp.; 

 wykorzystanie rezultatów po zakończeniu projektu i zapewnienia trwałości projektu 

vs nowy wniosek 

 brak ewaluacji, na niewłaściwych etapach 

 

DOŚWIADCZENIA EWAULATORÓW 



Warsztaty dla Wnioskodawców:  

6 luty 2020, godz. 10.00 -16.00 – Warszawa 

 

Konsultacje z pracownikami zespołu: 

 

 

  


