
 

 
 
 

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 szkolenia zawodowe 
w programie Erasmus+ w terminie do 5 listopada 2021 r.  

15 lutego 2022  

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności informuje 
o przyznanym dofinansowaniu wniosków złożonych w sektorze Kształcenie i szkolenia 
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 5 listopada 
2021 r.  Decyzja została podjęta przez Dyrektora Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz 
Europejskiego Korpusu Solidarności 14 lutego 2022 r.   

Indywidualne powiadomienia o przyznanym dofinansowaniu 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.  

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 szkolenia zawodowe w programie Erasmus+ (KA210-VET) w terminie do 5 listopada 2021 r. 

 

Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Adres Tytuł projektu 
Przyznane 

dofinansowanie 
(EUR) 

Decyzja 

1 
2021-2-PL01-KA210-VET-000047988 

Akademicka Szkoła 
Ponadpodstawowa w Lonży Studencka 19, 18-400 Łomża Jak VET to w partnerstwie! 

30 000,00 zaakceptowany 

2 

2021-2-PL01-KA210-VET-000051123 Heuresis Sp. z o. o. 
ul.Syrokomli 11/8, 30-102 

Kraków 

Cooperation of enterprises with 
vocational training schools - on the 

example of competency labs in Italian 
schools 

30 000,00 zaakceptowany 

3 

2021-2-PL01-KA210-VET-000050805 
WOLF SECURTY TOMASZ 

ZEGAN ul.Wapienna, 64-920 Piła 
Improving the quality and effectiveness of 

education 

nd. odrzucony  

4 

2021-2-PL01-KA210-VET-000051279 
Eturia Spółka z ograniczona 

odpowiedzialnością 
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 

25j/26, 31-234 Kraków "Rewolucja? Rewelacja!" 

nd. odrzucony  

5 

2021-2-PL01-KA210-VET-000050839 
Zespól Szkol Gastronomiczno-

Hotelarskich 
ul.Piwarskiego 19, 38-440 

Iwonicz-Zdrój Mówmy wspólnym językiem 

nd. odrzucony  

6 

2021-2-PL01-KA210-VET-000051509 Fundacja Eudajmonia 
ul.Borówkowa 5a, 59-101 

Polkowice 
Wspierane Podejmowanie Decyzji- krok w 

przyszłość 

nd. odrzucony  

7 

2021-2-PL01-KA210-VET-000049414 Technikum Leśne w Miliczu 
ul. Kasztelańska 1, 56-300 

Milicz 

Mobilność uczniów i nauczycieli na rzecz 
jakości kształcenia i szkolenia 

zawodowego leśników 

nd. odrzucony  

8 

2021-2-PL01-KA210-VET-000050304 BEAR ANNA ZEGAN ul.Rejmonta 5/1, 64-920 Piła 

Budowa zdolności organizacji partnerskich 
w zakresie pracy z osobami wykluczonymi 

społecznie 

nd. odrzucony  

 


