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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




Strona z wnioskami online KA220 - HED

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

Wypełniany formularz zapisany będzie w zakładce „Moje formularze 
wniosków” (My Applications).

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


Numer OID
 Wszystkie instytucje uczestniczące w projekcie muszą mieć numer 

identyfikacyjny OID (jeden dla całej organizacji), który zastąpił 
dotychczasowy numer PIC (OID jest inny niż PIC)

 Obowiązkowa jest rejestracja w Systemie Rejestracji Organizacji 
w programie Erasmus+. Wyjątek: instytucje, które miały numer PIC nie 
muszą się ponownie rejestrować (mają automatycznie nadane OID)

 Do wniosku pobierane są dane instytucji z Systemu Rejestracji Organizacji –
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.:

 prawdziwość informacji we wniosku

 zdolność prawną organizacji

 zdolność operacyjną i finansową

 że instytucja nie znajduje się w sytuacji wykluczającej (np. w stanie 
upadłości). 



Oświadczenie prawnego przedstawiciela
 Przedstawiciele instytucji składający wniosek do NA, bez względu na sektor 

i akcję, podpisują się w wyznaczonym miejscu na ostatniej stronie dokumentu (pkt. VIII)

 Wnioskodawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podpisuje się 
w pkt. VIII na końcu tabeli (poniżej adnotacji „tylko w przypadku osób fizycznych” - należy 
użyć poprawnej/oficjalnej nazwy wnioskodawcy). Osób fizycznych dotyczy cała treść 
oświadczenia (chyba, że wskazano inaczej, np. w pkt. III jest wykluczenie dot. os. fiz.).



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.



Pełnomocnictwa od partnerów/ mandates

 Muszą być wypełnione na wzorze pobranym z formularza wniosku

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

 zeskanowane i załączone do wniosku. 



https://erasmusplus.org.pl/

https://erasmusplus.org.pl/


https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek

https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek






Formularz wniosku













Wniosek – Context (podstawowe informacje o projekcie) i menu 



Wniosek – Context (podstawowe informacje o projekcie) i menu 



Numer OID

Organizacje uczestniczące



Organizacje uczestniczące



Organizacje uczestniczące



Opis projektu



Opis projektu – partnerzy stowarzyszeni

W tym miejscu należy wymienić nazwy i kraje partnerów stowarzyszonych (jeśli są przewidziani); 
tylko jeśli partnerzy ci są zidentyfikowani w tym miejscu, możliwe będzie prowadzenie działań w krajach, 
w których mają siedziby.



Zarządzanie



Zarządzanie - międzynarodowe spotkania projektowe



Rezultaty projektu



Rezultaty projektu



Rezultaty projektu



Wydarzenia upowszechniające rezultaty





Działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami



Działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami



Działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami



Kontynuacja – wpływ, upowszechnianie, trwałość



Koszty specjalne



Podsumowanie budżetu (automatyczne)



Załączniki



Dziękujemy za uwagę!

he2@erasmusplus.org.pl

mailto:he2@erasmusplus.org.pl

