JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
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Zarejestruj się w systemie EU_LOGIN
Żeby rozpocząć proces wnioskowania pracownik rejestrujący instytucję/organizację musi zarejestrować się w systemie EU_LOGIN (poprzednio ECAS – European Commission Authentication
Service). Serwis EU_LOGIN umożliwia użytkownikom dostęp do większości cyfrowych narzędzi
stworzonych lub używanych przez instytucje Unii Europejskiej.

Zarejestruj się w Rejestrze Organizacji Erasmus+
Kolejnym krokiem poprzedzającym wypełnienie wniosku jest rejestracja instytucji/organizacji w Rejestrze Organizacji Erasmus+ (Organisation Registration System) na platformie Erasmus+
and European Solidarity Corps. Jeśli organizacja uczestniczyła w działaniach w ramach programu
Erasmus+ lub Europejski Korpus Solidarności zarządzanych przez Narodową Agencję i posiada numer PIC, nie ma potrzeby ponownej rejestracji.

Dodaj niezbędną dokumentację do profilu organizacji
Do profilu organizacji należy załączyć niezbędną dokumentację, potwierdzającą podane przy rejestracji informacje. Polskojęzyczne wersje formularzy znajdują się na poniższej stronie:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and
-beneficiaries/forms-contracts_en
Pobrane formularze należy wypełnić, wydrukować i podpisać (podpisu dokonują osoby uprawnione
do reprezentowania danej organizacji), a następnie przesłać w formie skanu (w formacie PDF) do
Rejestru Organizacji.

OID

WebFORM

Numer identyfikacyjny – OID (dawniej numer PIC)
Po zakończeniu rejestracji w Rejestrze Organizacji, wyświetli się numer OID (Organisation ID) zarejestrowanej organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby dokonującej rejestracji. Posiadanie przez organizację/instytucję numeru identyfikacyjnego OID jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem formularza online
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/. ID Organizacji (Organisation ID) zostało
przyznane automatycznie organizacjom, które uczestniczyły już w projektach Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez Narodowe Agencje.

Wypełnij formularz wniosku online WebFORM
Kluczowe daty składania wniosków, formularze wniosków oraz potrzebne załączniki i instrukcje związane z wnioskowaniem znajdują się na stronie www.erasmusplus.org.pl/eforms/. W razie pojawienia
się problemów technicznych związanych z wypełnianiem wniosków, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: eforms@erasmusplus.org.pl. Od roku 2019 wnioski można składać wyłącznie poprzez formularz on-line: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/. W programie
Erasmus+ nie mogą składać wniosków osoby indywidualne. Uprawnionymi do składania wniosków
są instytucje i organizacje. Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania znajdują się na stronie:
https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/jak-zlozyc-wniosek/.

Odwiedź stronę Erasmus+
erasmuplus.org.pl

Zapisz się na newsletter
erasmusplus.org.pl/newsletter

Sprawdź najbliższe wydarzenia

Przyłącz się do dyskusji w mediach społecznościowych
NARODOWA AGENCJA PROGRAMU ERASMUS+

KOMISJA EUROPEJSKA

FRSE.fb

Erasmus+

ErasmusPolska

@EUErasmusPlus

@ErasmusPlus_PL

erasmusplus.org.pl/wydarzenia

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi
erasmusplus.org.pl/mediateka
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