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Część C – Informacje dla wnioskodawców
Krok 1 - Rejestracja organizacji
1. Rejestracja przedstawiciela prawnego 

organizacji w EU_LOGIN 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/ext
ernal/register.cgi

2. Rejestracja organizacji w Systemie 
rejestracji organizacji na Portalu Erasmus+ 
i EKS = Nadanie organizacji numeru 
identyfikacyjnego OID 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc
Wymagane załączniki wymienione w Przewodniku s.416

Warto pamiętać
• Ta rejestracja dotyczy 

wnioskowania w konkurach NA
• Jednorazowa rejestracja
• 1 organizacja = 1 OID ważny dla 

wszystkich sektorów
• Nie ma potrzeby rejestrować 

się ponownie w nowej 
perspektywie – dotychczasowe 
OID są aktualne

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc


Rejestracja użytkownika w EUlogin

Klucz do wnioskowania w konkursach 
zdecentralizowanych Erasmus+

EU_LOGIN One account, many EU services 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/re
gister.cgi

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


1. KROK

1. Zmieniam język usługi 

na polski.

2. Podaję swoje dane i 

sprawdzam ich 

poprawność.

3. Zaznaczam pole dot. 

ochrony prywatności

4. Wybieram „Załóż nowe 

konto” 



2. KROK

1. Wchodzę na swoją 

skrzynkę e-mail i 

czekam ok. 5 minut

2. Zapoznaję się z e-

mailem od automated-

notifications@nomail.

ec.europa.eu

3. Klikam „na ten link”, 

żeby utworzyć hasło.



3. KROK

Wybieram bezpieczne 

hasło, a po jego „Wysłaniu” 

pojawia się powiadomienie:



4. KROK

Logowanie na EUlogin się 

powiodło!

Żeby zobaczyć szczegóły 

mojego konta klikam w 

koło zębate.



1. Można je zabezpieczyć 

dodatkową formą 

uwierzytelniania.

2. Może je usunąć.

WŁAŚCIWOŚCI KONTA



Dokładnie tak samo, jak do 

zwykłego maila.

ODZYSKANIE DOSTĘPU



Portal Erasmus+ i EKS (Erasmus+ and European Solidarity Corps page)
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/

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




PL_OID PRZEWODNIK PO SYSTEMIE 

REJESTRACJI ORGANIZACJI -

ERASMUS+ & EUROPEAN SOLIDARITY 

CORPS IT DOCUMENTATION - EC 

EXTRANET WIKI (EUROPA.EU)

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/PL_OID+Przewodnik+po+Systemie+Rejestracji+Organizacji


Część C – Informacje dla wnioskodawców
WNIOSKOWANIE – Krok 2 Sprawdzenie zgodności z kryteriami programu i 
Krok 3 Sprawdzenie warunków finansowych

Najczęstsze podstawy wykluczenia
• Niezłożenie wniosku w terminie
• Złożenie niekompletnego wniosku – brak DOH
• Złożenie przez to samo partnerstwo dwóch różnych wniosków na dane działanie
• Wielokrotne złożenie tego samego/zbliżonego wniosku w NA w różnych krajach

Wielokrotne złożenie tego samego wniosku w tej samej rundzie do tej samej NA nie 
skutkuje wykluczeniem – ważna pozostaje ostatnia złożona wersja wniosku

Wyczerpujące informacje w cz. C i cz. B Przewodnika po programie 2022



Część C – Informacje dla wnioskodawców
WNIOSKOWANIE – Krok 4 Wypełnienie i złożenie formularza wniosku

• Koordynator składa jeden kompletny wniosek na projekt w imieniu wszystkich 
członków partnerstwa

• Wniosek należy złożyć do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę 
organizacja wnioskująca (koordynator)

• Wniosek powinien być przygotowany w jednym z języków urzędowych używanych 
w krajach programu – jeśli nie jest to j. polski lub angielski, do 14 dni po terminie 
zakończenia wnioskowania, wnioskodawca powinien przedstawić tłumaczenie

• Konieczny załącznik – Declaration of Honour
• W terminie, czyli: do 23 marca 2022, g. 12:00 czasu brukselskiego



https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus




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 Kształcenie i szkolenia zawodowe -

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.:

➢ fakt, iż wszystkie instytucje w konsorcjum są uprawnione,

➢ zdolność operacyjną i finansową wszystkich instytucji w konsorcjum,

➢ żadna instytucja z konsorcjum nie otrzymała dofinansowania na ten 

projekt,

➢ żadna instytucja w konsorcjum nie znajduje się w sytuacji 

wykluczającej (np. w stanie upadłości). 

➢ Przedstawiciel instytucji wnioskującej składającej wniosek do NA, 

podpisuje się w wyznaczonym miejscu na ostatniej stronie dokumentu



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.

➢ Dokument można podpisać podpisem zarówno tradycyjnym, jak i 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.



PEŁNOMOCNICTWA OD PARTNERÓW: MANDATES

➢ Muszą być wypełnione na wzorze pobranym z formularza 
wniosku.

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

➢ Zeskanowane i załączone do wniosku. 

➢ Dokument można podpisać podpisem zarówno tradycyjnym, jak 
i kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.



Wniosek – Declaration of Honour



Wniosek – Declaration of Honour



Wniosek – Mandate



Wniosek – Mandate



PRZEWODNIKI DLA WNIOSKODAWCÓW

PL Wnioski online - Etap składania wniosków -
Erasmus+ & European Solidarity Corps guides - EC 
Public Wiki (europa.eu)

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=36700711
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=36700711


Erasmus+ Przewodnik 
po programie 2022

Cześć A – Ogólne informacje o Programie
Część B – Informacje o akcjach
Część C – Informacje dla wnioskodawców

https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/document/erasmus-
programme-guide-2022

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022


WYMOGI FORMALNE

➢ Wniosek złożony w terminie

➢ Do właściwej NA

➢ Język aplikacji – polski lub angielski

➢ Skład Partnerstwa – min. 2 organizacje z 2 krajów programu

➢ Załączono DoH, prawidłowo podpisane


