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Spotkanie informacyjne
Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego.
Jak dobrze przygotować projekt w konkursie w 2017 r.?

Warszawa | 8 lutego 2017 r.
Miejsce spotkania: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28
Celem spotkania jest przekazanie takich informacji na temat Partnerstw strategicznych na rzecz
szkolnictwa wyższego, które mogą pomóc wnioskodawcom w przygotowaniu wysokiej jakości
projektów. Uczestnicy uzyskają wskazówki wynikające z doświadczenia w realizacji tego typu
przedsięwzięć, których nie można znaleźć w dokumentach Programu Erasmus+ dostępnych na
stronie internetowej www.erasmusplus.org.pl. Szczegółowe cele spotkania:
 zaprezentowanie przykładów projektów przez ich realizatorów i podzielenie się przykładami
dobrej praktyki;
 przekazanie wskazówek od eksperta oceniającego wnioski w poprzednich konkursach;
 przedstawienie przez Narodową Agencję porad, jak przygotować dobry projekt.
Celem spotkania nie jest przekazywanie podstawowych informacji na temat Partnerstw
strategicznych. Dla osób, które nie znają zasad Partnerstw strategicznych na rzecz szkolnictwa
wyższego, Narodowa Agencja zamieści prezentacje przedstawiające zasady formalne realizacji
tych projektów i zasady ich finansowania oraz kryteria oceny wniosków na stronie internetowej
wydarzenia najpóźniej na tydzień przed datą spotkania.
Spotkanie jest skierowane do:
 pracowników uczelni znających zasady akcji Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa
wyższego, zainteresowanych składaniem wniosku w imieniu swojej instytucji w konkursie
w 2017 r.;
 przedstawicieli instytucji, które w poprzednich edycjach konkursu na Partnerstwa
strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego składały wniosek i nie otrzymały
dofinansowania, a które chciałyby ponownie zawnioskować;
 przedstawicieli uczelni z działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów
międzynarodowych, którzy biorą udział w przygotowaniu wniosków lub doradzają
koleżankom i kolegom ze swoich instytucji.
Prosimy uczestników o zapoznanie się z następującymi dokumentami przed przyjazdem na
spotkanie:
 Przewodnik po Programie Erasmus+ – strony poświęcone Partnerstwom strategicznym
(wersja angielska – nadrzędna, wersja polska);
 Agenda Modernizacji Szkolnictwa Wyższego (wersja angielska, wersja polska);
 Wyniki publicznych konsultacji na temat Agendy Modernizacji Szkolnictwa Wyższego
przeprowadzonych przez Komisję Europejską na przełomie roku 2015 i 2016;
 Zasady konkursu wniosków 2017;
 Instrukcje do wypełniania wniosku;
 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Program spotkania znajduje się na kolejnej stronie
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10:30-11:00

Rejestracja i bufet kawowy

11:00-13:00

Sesja I – Czym są Partnerstwa strategiczne?
Idea i priorytety Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa
wyższego
Zespół Partnerstw Strategicznych i Programów Stypendialnych Narodowej Agencji
Programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Przykłady projektów Partnerstw strategicznych. Co się udało, a co byśmy
zmienili? Rady dla wnioskodawców od realizatorów projektów.
Przedstawiciele projektów Partnerstw strategicznych

13:00 -13:40

Przerwa na obiad

13:40 -15:40

Sesja II – Jak przygotować dobry projekt?
Wskazówki od Narodowej Agencji, w tym:

od czego zacząć przygotowanie projektu,

czym są rezultaty pracy intelektualnej,

jak zaplanować budżet projektu,

różnica między monitorowaniem a ewaluacją,

jak zadbać o upowszechnianie.
Zespół Partnerstw Strategicznych i Programów Stypendialnych Narodowej Agencji
Programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Wskazówki od eksperta oceniającego wnioski
Ekspert oceniający wnioski

od 16:00

Konsultacje indywidualne

Kontakt: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
tel. 22 46 31 052, e-mail: he2@erasmusplus.org.pl
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