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▪ Wnioski składane są do Narodowej Agencji kraju, w którym siedzibę ma 
instytucja koordynująca projekt – za pośrednictwem platformy składania 
wniosków

▪ Wnioski składane są online – nie wysyła się wniosków do NA w formie 
papierowej lub pocztą elektroniczną

▪ Wypełnianie wniosku należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem 
czasowym.

Procedura wnioskowania



Wniosek online wypełniamy bezpośrednio 
na stronie KE logując się przez system 
EU Login.

Nowi użytkownicy muszą w nim dokonać 
rejestracji.
EU Login – European Commission 
Authentication Service.

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/EU+Login+-+European+Commission+Authentication+Service
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/EU+Login+-+European+Commission+Authentication+Service




Numer OID

▪ Wszystkie instytucje uczestniczące w projekcie muszą posiadać numer identyfikacyjny OID
(jeden dla całej organizacji), który zastąpił dotychczasowy numer PIC (OID jest inny niż PIC)

▪ Instytucje, które posiadały już numer PIC nie muszą ponownie rejestrować się w systemie
ORS (mają automatycznie nadany numer OID).

▪ Wszystkie uczelnie, które biorą udział w Erasmus + KA1 – wymiana studentów, posiadają już
numer OID (można go ustalić w uczelnianym biurze współpracy z zagranicą). Nie należy
zakładać dla uczelni nowego numeru OID, jeśli uczelnia już go posiada.

▪ Ważna informacja: Do wniosku pobierane są dane instytucji z Systemu Rejestracji
Organizacji (ORS) – jeśli dane są nieaktualne, we wniosku pojawią się błędne informacje.





https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/jak-zlozyc-
wniosek/

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Przewodnik PL do składania wniosków:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/x/44XuKg

Źródła informacji:

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/jak-zlozyc-wniosek/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/x/44XuKg


Z czego składa się formularz wniosku?

Wnioski online:
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

Formularz wniosku online dla Akcji 2 Szkolnictwo wyższe - załączniki:

▪ Oświadczenie prawnego przedstawiciela/ Declaration on honour –
załącznik obowiązkowy

▪ Pełnomocnictwa/ mandates od instytucji partnerskich dla koordynatora

Załączniki pobiera się wewnątrz formularza wniosku

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


Oświadczenie prawnego przedstawiciela

W oświadczeniu przedstawiciel potwierdza m. in.:

▪ fakt, iż wszystkie instytucje w konsorcjum są uprawnione,

▪ zdolność operacyjną i finansową wszystkich instytucji w konsorcjum,

▪ żadna instytucja z konsorcjum nie otrzymała dofinansowania na ten 
projekt,

▪ żadna instytucja w konsorcjum nie znajduje się w sytuacji 
wykluczającej (np. w stanie upadłości). 

Przedstawiciel instytucji wnioskującej składającej wniosek do NA, 
podpisuje się w wyznaczonym miejscu na ostatniej stronie dokumentu



Oświadczenie prawnego przedstawiciela

▪ Należy wydrukować, uzyskać podpis prawnego przedstawiciela
opieczętować i zeskanować, a następnie załączyć do wniosku.

▪ Jeśli podpisała inna osoba niż przedstawiciel prawny instytucji do
wniosku należy załączyć pełnomocnictwo do podpisania dokumentu.

▪ Dokument można podpisać podpisem zarówno tradycyjnym, jak i
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.



Pełnomocnictwa od partnerów: Mandates

▪ Muszą być wypełnione na wzorze pobranym z formularza wniosku.

▪ Podpisane przez obie strony tj.: przez prawnego przedstawiciela 
instytucji partnerskiej udzielającej pełnomocnictwa oraz instytucji 
koordynującej projekt.

▪ Zeskanowane i załączone do wniosku. 

▪ Dokument można podpisać podpisem zarówno tradycyjnym, jak i 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.



Wniosek – Declaration of Honour



Wniosek – Declaration of Honour



Wniosek – Mandate



Wniosek – Mandate



Wniosek – Inne dokumenty, np. Gantt chart



?



Formularz wniosku



Strona z wnioskami online KA220 - HED

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Wniosek



Wniosek





Wniosek – Podstawowe informacje o projekcie



Wniosek – Organizacje uczestniczące - Koordynator



Wniosek – Organizacje uczestniczące - Koordynator



Organizacje uczestniczące - Koordynator



Organizacje uczestniczące - Koordynator



Organizacje uczestniczące – Koordynator – osoba kontaktowa



Organizacje uczestniczące – Koordynator – przedstawiciel prawny / główna osoba kontaktowa



Organizacje uczestniczące – Partner 1



Organizacje uczestniczące – Partner 1



Organizacje uczestniczące – Partner 1



Organizacje uczestniczące – Partner 1



Organizacje uczestniczące – Partner 1



?



PRIORYTETY DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Zacieśnianie 
współpracy 

między 
uczelniami

Innowacyjne 
metody uczenia 
się i nauczania 
odpowiadające 

na potrzeby 
społeczne Rozwijanie 

programów 
STEM/STEAM 
i promowanie 
udziału kobiet 

na tych kierunkach

Promowanie 
wysokiej 
jakości 

nauczania

Budowanie 
włączających 

systemów 
szkolnictwa 
wyższego

Rozwój 
cyfrowy i 

ekologiczny 
szkolnictwa 
wyższego



Każde Partnerstwo musi się odnosić do:

przynajmniej jednego wybranego priorytetu horyzontalnego 

lub 

przynajmniej jednego wybranego priorytetu dla szkolnictwa wyższego

PRIORYTETY



Adekwatność projektu: Wybór priorytetów wraz z uzasadnieniem



Adekwatność projektu: Wybór priorytetów wraz z uzasadnieniem



Adekwatność projektu: Wybór priorytetów wraz z uzasadnieniem



Adekwatność projektu: Wybór priorytetów wraz z uzasadnieniem



Adekwatność projektu: Opis projektu – motywacja, cele, innowacyjność, synergie, EAV …



Adekwatność projektu: Opis projektu – motywacja, cele, innowacyjność, synergie, EAV …



?



Adekwatność projektu: Analiza potrzeb



Partnerstwo i organizacja współpracy



Projekt design and implementation – Zarządzanie projektem



Projekt design and implementation – Pakiety prac (WP)



Projekt design and implementation – Pakiety prac (WP)



Projekt design and implementation – Pakiety prac (WP) informacje ogólne



?



Projekt design and implementation – Pakiety prac (WP) wybór konkretnych działań



Projekt design and implementation – Pakiety prac (WP) opis konkretnych działań



Podsumowanie budżetu



Wpływ projektu



Podsumowanie projektu



?



Podsumowanie projektu – streszczenie w języku angielskim



Załączniki



Pytania kontrolne



Moje wnioski



Dziękujemy za uwagę!

he2@erasmusplus.org.pl

mailto:he2@erasmusplus.org.pl

