Erasmus+ Edukacja Szkolna
Lista polskich instytucji pełniących rolę koordynatorów i partnerów
w projektach zatwierdzonych do realizacji w ramach Akcji 2 –
Partnerstwa
Współpracy
szkół
(termin
składania
wniosków:
23.03.2018), znajdujących się dotychczas na liście rezerwowej.

9 października 2018 r.
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje o dofinansowaniu przyznanym polskim szkołom
w ramach projektów złożonych przez polskie szkoły koordynujące oraz polskim
szkołom w ramach projektów złożonych przez inne szkoły koordynujące w terminie do
23 marca 2018 r. w Akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół w sektorze Edukacja Szkolna.
Instytucje znajdujące się na poniższej liście zostaną zaproszone do podpisania umowy finansowej
z polską Narodową Agencją.
Szkoły pełniące rolę koordynatorów w projektach:



proszone są o przekazanie decyzji selekcyjnych swoim organizacjom
partnerskim.
otrzymają indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu, wraz ze
szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków, które
zostaną wysłane drogą mailową na adresy email wnioskodawców podane we
wniosku o dofinansowanie.

Szkoły pełniące rolę partnerów w projektach:



informacje o decyzjach selekcyjnych otrzymają bezpośrednio od szkoły będącej
koordynatorem projektu.
otrzymają indywidualne powiadomienia o zatwierdzeniu wniosku wysłane
drogą mailową na adresy email, które zostały podane we wniosku o dofinansowanie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1) Podpisanie umowy finansowej gwarantującej przyznanie zaakceptowanego dofinansowania
może poprzedzić badanie wiarygodności finansowo-operacyjnej. Szczegółowe informacje
na temat sposobu postępowania w przypadku konieczności przeprowadzenia takiego
badania zostaną przekazane w indywidualnych powiadomieniach.
2) Płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane w terminie gwarantowanym w umowie
pomiędzy NA a Beneficjentem.
3) Organizacje, którym przyznano dofinansowanie – Beneficjenci – otrzymają drogą mailową
informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej.
4) Przypominamy, że wszystkie zatwierdzone projekty przez polską Narodową
Agencję muszą być realizowane zgodnie z datami określonymi w umowie
finansowej oraz indywidualnym powiadomieniu o wynikach konkursu.
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Partnerstwa Współpracy Szkół (KA229)

Wyniki
konkursu
Programu
Erasmus+
Edukacja
Szkolna,
Akcja
2
Partnerstwa
dot. wniosków złożonych w terminie do 23 marca 2018 r. zatwierdzonych z listy rezerwowej:

L.p. Numer projektu

Nazwa organizacji

Adres

współpracy

Tytuł projektu

szkół

(KA229)

Dofinansowanie przyznane
dla polskiej szkoły (EUR)

1

2018-1-IT02-KA229-048268_3

Zespół Szkół w Zagorzu

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
139, 32-555 Zagórze

Social Media - Natural Learning Environment

27 411,00

2

2018-1-PL01-KA229-050760_1

Zespół Szkół w Libiążu

ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż

From the classrooms to the real world

34 708,00

3

2018-1-PL01-KA229-050926_1

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży

ul. Stoczek, 17-230 Białowieża

We - the children of Mother Earth

18 370,00

4

2018-1-PL01-KA229-051241_1

Zespol Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie
Szkoła Podstawowa im. Stefana Okrzei

ul. Słoneczna 114, 42-233 Mykanów

Learning from the Past to Face the Future:
Cultural Heritage in Contrast with Modern Society

32 810,00

5

2018-1-TR01-KA229-058972_6

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

ul. Małachowskiego 145, 44-251
Rybnik

İyi Yaşam Dinamikleri; Yardım, Empati,
Farkındalık, Saygı, Hoşgörü, Samimiyet

29 793,00
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