
 

 

 
 
 

KOMUNIKAT NARODOWEJ AGENCJI  
PROGRAMU ERASMUS+ I EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI 

 
Informacja o wynikach konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 2 

Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa na małą skalę (KA210-VET)  
o budżecie 30 000 euro w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe 

w programie Erasmus+ w terminie do 21 maja 2021 r. 
 

6 października 2021 
 
 
 
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności informuje o wynikach 
konkursu wniosków złożonych w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe programu Erasmus+  
w ramach Akcji 2, Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa na małą skalę (KA210-VET)  
o budżecie 30 000 euro, w terminie do 21 maja 2021 r.  Decyzja została podjęta przez Dyrektora 
Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 6 października 2021 r.  
 
Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą  
e-mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane 
we wnioskach o dofinansowanie. Tą samą drogą zostaną przesłane informacje o dalszych krokach 
związanych z zawarciem umowy finansowej. 
 
Jednocześnie informujemy, że w przypadku błędów w kalkulacji budżetu we wnioskach, będą one 
korygowane na etapie kontraktowania. 
 

UWAGA! Instytucje podlegające pod organy administracji publicznej prosimy o zgłoszenie swoim 
organom prowadzącym faktu przyznania dofinansowania, w celu uwzględnienia go w budżecie 
organu. 

 

 

 

 



 

  

 

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 2 Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa na małą skalę  
o budżecie 30 000 euro w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe w programie Erasmus+ (KA210-VET) w terminie do 21 maja 2021 r. 

 
 
 

Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Adres wnioskodawcy 

 
 

Tytuł 
Przyznane 

dofinansowanie  
(euro) 

Decyzja 

1. 
     2021-1-PL01-KA210-VET-
000032855 

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. 
Wojciecha Kilara 

ul.Jana III Sobieskiego15, 35-002 
Rzeszów 

Międzynarodowa 
praktyka 

wykonawcza, 
sceniczna i 

konkursowa drogą 
do kariery 

artystycznej. 
 

30 000,00 zaakceptowany 

2. 2021-1-PL01-KA210-VET-000027188 VIVA FEMINA R.Alsa 2/1, 35-030 Rzeszów 

EFFECTIVE 
COMMUNICATION 
IN JOB PROFILING 
OF PEOPLE WITH 

DISABILITIES 

nd. 
 odrzucony – 

niewystarczająca 
jakość 

3. 2021-1-PL01-KA210-VET-000029953 dkPack Dawid Rogalski ul.Czereśniowa 4, 91-357 Łódź 

OptiPack - 
Optymalizacje w 

Sektorze Opakowań 
na rzecz Ekologii | 

OptiPack - 
Optimierung im 

Verpackungsbereich 
für Ökologie 

nd. 
 odrzucony – 

niewystarczająca 
jakość 


