Zasady konkursu wniosków „Akredytacja konsorcjów w szkolnictwie wyższym”, KA108-2018
Powiązanie z zaproszeniem do składania wniosków
ogłoszonym przez Komisję Europejską

Jakie działania mogą być finansowane
w projekcie „Accreditation of Higher Education
Mobility Consortia” (symbol KA108)?

Zaproszenie do składania wniosków 2018 EAC/A05/2017
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN)
Ten typ projektu nie przewiduje dofinansowania - celem złożenia wniosku jest uzyskanie certyfikatu.
Wniosek jest składany przez konsorcjum nie posiadające certyfikatu, które zostało utworzone w celu
realizacji mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego. Posiadanie certyfikatu uprawnia do otrzymania
dofinansowania mobilności studentów i pracowników uczelni z krajami programu (symbol projektu KA103)
lub mobilności studentów i pracowników uczelni z krajami partnerskimi (symbol KA107), o ile konsorcjum
złoży równolegle z wnioskiem KA108 stosowny wniosek o dofinansowanie, tj. KA103 i /lub KA107.
Jeżeli konsorcjum otrzyma certyfikat, będzie on ważny do końca trwania programu, czyli będzie
obowiązywał w latach akademickich 2018/19 – 2020/21.

Termin składania wniosków

Do 1 lutego 2018 r. do godziny 12:00 w południe

Forma złożenia wniosku

Formularz online przeznaczony dla projektu „Accreditation of Higher Education Mobility Consortia”
dostępny na stronie https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home.

Jak złożyć wniosek?

Instrukcje techniczne dostępne są w formularzu wniosku (zakładka „Instrukcja”)
Wniosek niespełniający jednego bądź kilku z poniższych kryteriów zostanie odrzucony z przyczyn formalnych:

Kryteria formalne



Złożenie wniosku w wymaganym terminie;



Poprawna forma złożenia wniosku (wykorzystanie właściwego formularza elektronicznego web
form);



Poprawny język złożenia wniosku: wniosek można złożyć w każdym oficjalnym języku UE. Jednak w
przypadku złożenia wniosku w innym języku niż polski lub angielski, Wnioskodawca może zostać
wezwany do przedstawienia tłumaczenia na język polski lub angielski treści wniosku w ciągu 14 dni
od wezwania. W przypadku niezłożenia tłumaczenia we wskazanym terminie wniosek nie będzie
poddany ocenie;



Poprawny skład konsorcjum ubiegającego się o certyfikat: co najmniej trzy organizacje polskie,
w tym co najmniej dwie polskie szkoły wyższe posiadające Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
Konsorcjum nie może zawierać podmiotów zagranicznych;

KA108-2018


Podpisanie „Oświadczenia” przez prawnego przedstawiciela (prosimy nie wypełniać rubryki „Numer
dowodu tożsamości osoby podpisującej oświadczenie”) oraz dołączenie do wniosku skanu
podpisanego „Oświadczenia” jako załącznika. W przypadku podpisania wniosku przez inną osobę niż
wynikająca z reprezentacji prawnej należy załączyć także skan pełnomocnictwa do podpisania
wniosku na formularzu udostępnionych przez FRSE (zalecany wzór Pełnomocnictwa dostępny na
stronie http://erasmusplus.org.pl, zakładka „Konkurs wniosków”).

Wniosek będzie oceniany pod kątem czterech kryteriów jakościowych :
1. Adekwatność składu konsorcjum (maksymalnie 30 punktów).
2. Jakość składu konsorcjum i metod współpracy (maksymalnie 20 punktów).
3. Jakość planu działania konsorcjum i jego realizacji (maksymalnie 20 punktów).
4. Wpływ i upowszechnianie (maksymalnie 30 punktów).
Kryteria jakościowe

Akredytację otrzyma wniosek, który uzyska w ocenie co najmniej 60 punktów łącznie oraz co najmniej 50%
punktów za każde z ocenianych kryteriów. Więcej informacji znajduje się w „Przewodniku po programie
Erasmus+, 2018” (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-toread-programme-guide_pl): Akredytacja dla konsorcjum w ramach projektu mobilność w zakresie
szkolnictwa wyższego (str. 62-65) i „Część C – Informacje dla wnioskodawców” (str. 356-357).
Potencjalni wnioskodawcy powinni zapoznać się z informacjami zawartymi w Erasmus+ Guide for experts on
quality assessment. Actions managed by national agencies” http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/documents/applicants/forms_en

Zasady obliczenia dofinansowania

Nie dotyczy

Inne informacje istotne dla wnioskodawcy

Wnioskodawca (uczelnia lub koordynator danego konsorcjum) może złożyć tylko jeden wniosek. W
przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku NA będzie rozpatrywała ostatni z wniosków złożonych w
wymaganym terminie.
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