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Spis dla wniosku KA151 — Akredytowane projekty na rzecz 
mobilności młodzieży 

Ta akcja wspiera organizacje w prowadzeniu działań w zakresie mobilności 
edukacyjnej w sektorze młodzieży. Wnioskujące organizacje muszą posiadać 
ważną akredytację Erasmus Youth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawy Informacje szczegółowe 
 

Dodawanie organizacji do wniosku 

Załączniki 

Wniosek o dofinansowanie lub akredytację 

Osoby powiązane 

Lista kontrolna  

Informacje o projekcie 

Podręcznik dotyczący mobilności w szkolnictwie wyższym 

Jak wypełnić wniosek  

Moje wnioski 

Moje kontakty  

Możliwości 

Organizacje uczestniczące 

Funkcje PDF 

Udostępnianie wniosku  

Historia 

Złożenie wniosku 

Działania (KA151) 

Cele i plan działań (KA151 i ESC51) 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Add%2Borganisations%2Bto%2Ban%2Bapplication
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Annexes
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Apply%2Bfor%2Bgrant%2Bor%2Baccreditation
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Associated%2BPersons
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Checklist%2Bin%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Context
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Higher%2BEducation%2BMobility%2BHandbook
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/My%2BApplications
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/My%2BContacts
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/PDF%2BFunctionalities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Sharing%2Ban%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submission%2BHistory
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submitting%2Ban%2BApplication%2BForm
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Działania (KA151) 
Wstępne wymagania 
Kolejne kroki 

1. Zakładka "Działania" w menu zawartości 
2. Kliknięcie przycisku "Dodaj działanie" 
3. Wprowadzenie informacji dotyczących pierwszego działania 
4. Dodawanie dodatkowych działań 
5. Wniosek o pokrycie dodatkowych kosztów/kosztów rzeczywistych działań 
6. Wprowadzenie informacji dotyczących "Rozwoju systemu i działań informacyjnych", jeśli dotyczy 
7. Aktualizacja lub usuwanie działania lub pozycji kosztowej 

Oczekiwany rezultat 
Powiązane strony 

 

 
 

W tej sekcji należy podać informacje o działaniach, które planujesz zrealizować w ramach tego wniosku budżetowego. 
 

 
 

Ta strona dotyczy: 
 

Erasmus+ Rok konkursu 2022 
KA151 – Akredytowane projekty na rzecz mobilności młodzieży 

 
 

Wymagania wstępne 
Poprzednie sekcje (Informacje o projekcie, Organizacje uczestniczące i Szczegółowe dane projektu) w formularzu wniosku zostały wypełnione. 

 
 
 

 

 
Uwaga 

 
Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na 
ekranie, aby wypełnić odpowiednie pola i sekcje. 

 
Uwaga 

 
Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki poświęconych formularzom wniosków mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji 
strony. 

 
Mogą pojawić się drobne zmiany w wyglądzie ekranu i układzie elementów formularza, które zostały opisane na zaktualizowanej stronie: Jak wypełnić 
wniosek. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
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Kolejne kroki 
1. Zakładka "Działania" w menu zawartości 
Po kliknięciu zakładki Działania w menu zawartości pojawi się odpowiedni ekran. 

 
Dodatkowe pomocne informacje są dostępne w polu Informacje na ekranie. Uważnie je przeczytaj. 

 

 
 

 

 
2. Kliknięcie przycisku "Dodaj działanie" 

Początkowo pod komunikatem informacyjnym wyświetlana jest pusta tabela. Aby rozpocząć wprowadzanie informacji dla pierwszego działania, kliknij przycisk Dodaj 
działanie. 

 
Do formularza należy dodać co najmniej jedno działanie. 
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3. Wprowadzenie informacji dotyczących pierwszego działania 
W nowo dodanym wierszu należy wprowadzić różne informacje. 

 

 
 

3.1. Wybór typu działania 
 

Najpierw należy wybrać typ działania z listy rozwijanej w pierwszej kolumnie. Dostępne mogą być następujące opcje: 
 

Wymiany młodzieży – państwa członkowskie i kraje stowarzyszone  
Wymiany młodzieży – kraje trzecie niestowarzyszone 
Działania związane z rozwojem zawodowym – państwa członkowskie i kraje stowarzyszone 
Działania związane z rozwojem zawodowym – kraje trzecie niestowarzyszone 
Rozwój systemu i działania informacyjne 

 
W przypadku wybrania opcji Rozwój systemu i działania informacyjne należy najpierw wypełnić działanie typu Działania związane z rozwojem zawodowym – państwa 
członkowskie i kraje stowarzyszone lub Działania związane z rozwojem zawodowym – kraje trzecie niestowarzyszone. 

 
Opcje do wyboru zależą od kategorii działania wybranej w Planie działań. Możesz wyświetlić Plan działań w sekcji Cele i plan działań w swoim formularzu. 

 
Na przykład, jeśli w planie działań wskazano tylko mobilność osób uczących się, wówczas do wyboru będzie tylko typ działań Wymiany młodzieży – państwa 
członkowskie i kraje stowarzyszone lub Wymiany młodzieży – kraje trzecie niestowarzyszone. 

 

 

 
Uwaga 

 
Może być konieczne użycie paska przewijania na dole tabel lub okna przeglądarki, aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji dostępnych na ekranach. 
Aby zyskać dodatkowe miejsce na ekranie możesz również zwinąć menu zawartości za pomocą ikony strzałki < lub pracować w trybie pełnoekranowym. 
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3.2. Wypełnianie innych pól dostępnych dla danego działania 
 

Wypełnij pozostałe pola w tabeli dostępne dla danego działania. W zależności od wybranego typu działania mogą być wymagane następujące informacje: 
 

Numer działania – aktualizowany automatycznie na podstawie wybranego typu działania. Wyświetla skrót nazwy typu działania. 
Kolejność priorytetów – lista rozwijana; wybierz kolejność priorytetów dla każdego działania 
Liczba uczestników, Liczba uczestników korzystająca z podróży ekologicznej, Liczba liderów grup, trenerów, osób towarzyszących i osób 
wspomagających proces kształcenia oraz Liczba uczestników o mniejszych szansach – wprowadź liczby w dostępnych polach 
Czas trwania (w dniach) oraz Dni podróży – wprowadź liczbę dni w dostępnych polach 
Wizyty przygotowawcze – pole wyboru; jeżeli w ramach działania zaplanowano takie wizyty, należy zaznaczyć pole i podać liczbę osób biorących udział 
w wizytach przygotowawczych. 
Priorytety i obszary tematyczne – lista rozwijana, na której wyświetlane są dostępne priorytety; wybierz odpowiednią opcję lub opcje. W razie potrzeby można 
wybrać więcej niż jeden z nich. 

 
 
 

Poniżej przedstawiono przykłady dostępnych typów działań w tabeli: 
 

Typ działania Wymiany młodzieży – państwa członkowskie i kraje stowarzyszone 
Typ działania Działania związane z rozwojem zawodowym – państwa członkowskie i kraje stowarzyszone 
Typ działania Rozwój systemu i działania informacyjne 
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4. Dodawanie dodatkowych działań 

Aby dodać dodatkowe działania, kliknij przycisk Dodaj działanie poniżej tabeli i uzupełnij informacje dotyczące nowego działania w sposób opisany powyżej. 
 

 
 

 

 
5. Wniosek o pokrycie dodatkowych kosztów/kosztów rzeczywistych działań 
Pod tabelą działań znajduje się opcja wnioskowania o koszty nadzwyczajne i wsparcie włączania uczestników, jeśli jest to wymagane. 

 
W przeciwieństwie do standardowych kosztów jednostkowych stosowanych w przypadku innych rodzajów kosztów, te pozycje są finansowane na podstawie 
rzeczywistych wydatków. Te niestandardowe koszty wymagają szczegółowego opisu i uzasadnienia, aby mogły zostać zatwierdzone. 

 
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami finansowania zawartymi w Przewodniku po programie, aby upewnić się, że wnioskowany rodzaj wydatków jest 
kwalifikowalny. 

 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
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5.1. Kliknięcie przycisku "Dodaj pozycję budżetu" 
 

Kliknij przycisk Dodaj pozycję budżetu znajdujący się pod pustą tabelą. Zostanie wyświetlony pusty wiersz, który należy wypełnić. 
 

 
 

5.2. Wprowadzenie wymaganych informacji 
 

W nowo wyświetlonym wierszu podaj następujące informacje: 
 

1. Wybierz numer działania z listy rozwijanej – na której wyświetlane są numery działań zawartych w głównej tabeli działań 
2. Wybierz rodzaj kosztów z listy rozwijanej – wybierz spośród dostępnych opcji, opcje zależą od wybranego numeru działania 
3. Podaj szacowaną liczbę uczestników. 
4. Opis i uzasadnienie 
5. Szacowany koszt (EUR) 

 
Informacje w kolumnie Poziom wsparcia (%) są tylko do odczytu. Wyświetlana wartość zależy od wybranego kosztu. 

 

 
 

 
 

5.3. Dodawanie dodatkowych pozycji kosztowych 
 

Aby dodać dodatkowe pozycje kosztowe do wniosku, kliknij przycisk "Dodaj pozycję budżetu" i wypełnij wymagane informacje w sposób opisany powyżej. 
 

 
 

 

 
Uwaga 

 
Może być konieczne użycie paska przewijania na dole tabel lub okna przeglądarki, aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji dostępnych na ekranach. 
Aby zyskać dodatkowe miejsce na ekranie możesz również zwinąć menu zawartości za pomocą ikony strzałki < lub pracować w trybie pełnoekranowym. 
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6. Wprowadzenie informacji dotyczących "Rozwoju systemu i działań informacyjnych", jeśli dotyczy 

Jeśli dodano działanie typu Rozwój systemu i działania informacyjne, należy wypełnić różne pola tekstowe w sekcji Działania. Pola do uzupełnienia znajdują się 
poniżej tabeli pozycji kosztowych. 

 
Wprowadź wymagane informacje w dostępnych polach. 
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7. Aktualizacja lub usuwanie działania lub pozycji kosztowej 
Aby zaktualizować działanie lub pozycję kosztową, wystarczy przejść do właściwego wiersza w odpowiedniej tabeli i wprowadzić wymagane zmiany. 

 
Aby usunąć działanie lub pozycję kosztową, kliknij przycisk Usuń obok działania lub pozycji kosztowej, którą chcesz usunąć. Potwierdź usunięcie, klikając przycisk 
Tak w wyskakującym okienku. 

 

 
 

 

 

Oczekiwany rezultat 
Sekcja Działania jest oznaczona jako kompletna 
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Powiązane strony 

Cele i plan działań (KA151 i ESC51)  

Działania (KA151) 

Znak jakości (ESC51) 

Działania (ESC51) 

Załączniki 

Organizacje uczestniczące 

Dodawanie organizacji do wniosku 

Informacje o projekcie 

Możliwości 

Złożenie wniosku  

Funkcje PDF  

Historia 

Lista kontrolna 

Udostępnianie wniosku  

Moje kontakty 

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=33529752
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=33529457
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Annexes
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Add%2Borganisations%2Bto%2Ban%2Bapplication
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Context
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submitting%2Ban%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/PDF%2BFunctionalities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submission%2BHistory
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Checklist%2Bin%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Sharing%2Ban%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/My%2BContacts
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Cele i plan działań (KA151 i ESC51) 
Wstępne wymagania  
Kolejne kroki 

1. Zakładka "Przegląd celów i planu działań" 
2. Przegląd celów i planu działań 

Oczekiwany rezultat 
Powiązane strony 

 

 
 

W tej sekcji formularza wniosku znajdują się aktualne informacje na temat Twoich celów i działań określonych w odpowiednim wniosku o akredytację (KA150) lub 
Znak Jakości (ESC50) Twojej organizacji. 

 
Poniższy przykład przedstawia tę sekcję wniosku przy użyciu formularza ESC51-VTJ – Projekty wolontariatu. 

 

 
 

Ta strona dotyczy: 
 

Erasmus+ Rok konkursu 2022 
KA151 – Akredytowane projekty na rzecz mobilności młodzieży 

Europejski Korpus Solidarności Rok konkursu 2022 
ESC51-VTJ – Projekty wolontariatu 

 
 

 

Wymagania wstępne 
Numer ID organizacji wnioskującej został wprowadzony w sekcji Znak Jakości (ESC51-VTJ) lub Organizacja wnioskująca (KA151-YOU)  
Wniosek o Znak Jakości (ESC50) lub akredytację Erasmusa w sektorze młodzieży (KA150-YOU) został złożony lub zatwierdzony 

 
 
 

 

 
Uwaga 

 
Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na 
ekranie, aby wypełnić odpowiednie pola i sekcje. 

 
Uwaga 

 
Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki poświęconych formularzom wniosków mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji 
strony. 

 
Mogą pojawić się drobne zmiany w wyglądzie ekranu i układzie elementów formularza, które zostały opisane na zaktualizowanej stronie: Jak wypełnić 
wniosek. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
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Kolejne kroki 

 
1. Zakładka "Przegląd celów i planu działań" 

Kliknij pozycję Przegląd celów i planu działań w menu zawartości, aby otworzyć tę sekcję wniosku. Informacje w tym miejscu są wyświetlane na podstawie 
posiadanego Znaku Jakości lub akredytacji Erasmusa, dlatego ta sekcja jest od razu oznaczona jako kompletna. 

 

 
 

 

 
2. Sprawdzenie celów i planu działań 
Dostępne są dwie tabele z informacjami: Cele oraz Planowane działania na rok. Należy sprawdzić te informacje, ponieważ będą one pomocne przy wyborze 
działań, o które należy wnioskować w następnej sekcji wniosku. 

 
W tabeli Cele wyświetlana jest lista celów zgodnie z powiązanym wnioskiem o akredytację. 

 

 
 

W tabeli Plan działań wyświetlane są szacunkowe cele dla działań i uczestników zgodnie z powiązanym wnioskiem o akredytację. 
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Oczekiwany rezultat 
Sekcja Cele i plan działań w formularzu wniosku została sprawdzona. 
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Powiązane strony 
Cele i plan działań (KA151 i ESC51)  

Działania (KA151) 

Znak jakości (ESC51) 

Działania (ESC51) 

Załączniki 

Organizacje uczestniczące 

Dodawanie organizacji do wniosku 

Informacje o projekcie 

Możliwości 

Złożenie wniosku  

Funkcje PDF  

Historia 

Lista kontrolna 

Udostępnianie wniosku  

Moje kontakty 

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=33529752
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=33529457
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Annexes
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Add%2Borganisations%2Bto%2Ban%2Bapplication
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Context
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submitting%2Ban%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/PDF%2BFunctionalities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submission%2BHistory
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Checklist%2Bin%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Sharing%2Ban%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/My%2BContacts
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Spis dla wniosku KA152 – Mobilność osób młodych 
Ta akcja wspiera organizacje i grupy młodych ludzi w organizowaniu wymian 
młodzieżowych, w ramach których młodzi ludzie z różnych krajów wymieniają 
się i uczą poza formalnym systemem edukacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawy Informacje szczegółowe 
 

Dodawanie organizacji do wniosku 

Załączniki 

Wniosek o dofinansowanie lub akredytację  

Osoby powiązane 

Lista kontrolna  

Informacje o projekcie 

Podręcznik dotyczący mobilności w szkolnictwie wyższym 

Jak wypełnić wniosek  

Moje wnioski 

Moje kontakty  

Możliwości 

Organizacje uczestniczące 

Funkcje PDF 

Udostępnianie wniosku  

Historia 

Złożenie wniosku 

Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie Młodzieży (KA152, KA153, KA154) 

Podsumowanie budżetu projektu (KA152, KA153) 

Plan realizacji projektu (KA152, KA153, KA154)  

Szczegółowe dane projektu (KA152) 

Zarządzanie projektem (KA152, KA153, KA154)  

Cele projektu (KA152, KA153, KA154)  

Streszczenie projektu (KA152, KA153, KA154) 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Add%2Borganisations%2Bto%2Ban%2Bapplication
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Annexes
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Apply%2Bfor%2Bgrant%2Bor%2Baccreditation
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Associated%2BPersons
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Checklist%2Bin%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Context
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Higher%2BEducation%2BMobility%2BHandbook
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/My%2BApplications
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/My%2BContacts
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/PDF%2BFunctionalities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Sharing%2Ban%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submission%2BHistory
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submitting%2Ban%2BApplication%2BForm
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Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie Młodzieży (KA152, 
KA153, KA154) 

Wstępne wymagania  
Kolejne kroki 

1. Zakładka "Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie młodzieży"  
Oczekiwany rezultat 
Powiązane strony 

 

 
 

Na tej stronie wyjaśniono, jakie kroki należy podjąć, aby wypełnić sekcję Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie młodzieży w formularzach wniosków KA152, KA153 
lub KA154. 

 
W tej sekcji należy zapoznać się ze wspólnym zestawem standardów jakości programu Erasmus w zakresie realizacji i oceny działań związanych z mobilnością.  

W poniższym przykładzie przedstawiono sposób wypełnienia sekcji dotyczącej standardów jakości z wykorzystaniem formularza wniosku Mobilność osób 

młodych (KA152-YOU). 

Ta strona dotyczy: 
 

Erasmus+ Rok konkursu 2022 
KA152-YOU – Mobilność osób młodych  
KA153-YOU – Mobilność osób pracujących z młodzieżą 
KA154-YOU – Działania partycypacyjne młodzieży 

 
 

 

Wstępne wymagania 
Sekcja Organizacje uczestniczące w formularzu wniosku została wypełniona. 

 
 
 

 

 
Uwaga 

 
Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki poświęconych formularzom wniosków mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji 
strony. 

 
Mogą pojawić się drobne zmiany w wyglądzie ekranu i układzie elementów formularza, które zostały opisane na zaktualizowanej stronie: Jak wypełnić 
wniosek. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
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Kolejne kroki 

 
1. Zakładka "Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie młodzieży" 

Kliknij pozycję Standardy jakości w menu zawartości. Otworzy się odpowiedni ekran. 
 

Uważnie przeczytaj podane informacje. Mogą się one różnić w zależności od sektora formularza wniosku: KA152, KA153 lub KA154. 
 

 
 

 

 

Oczekiwany rezultat 
Po zapoznaniu się z treścią strony sekcja Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie młodzieży jest oznaczona jako kompletna 
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Powiązane strony 

Plan realizacji projektu (KA152, KA153, KA154)  

Cele projektu (KA152, KA153, KA154)  

Zarządzanie projektem (KA152, KA153, KA154) 

Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie Młodzieży (KA152, KA153, KA154)  

Streszczenie projektu (KA152, KA153, KA154) 

Podsumowanie budżetu projektu (KA152, KA153)  

Szczegółowe dane projektu (KA152) 

Szczegółowe dane projektu (KA153)  

Podsumowanie budżetu (KA154)  

Podsumowanie budżetu projektu (KA154)  

Szczegółowe dane projektu (KA154)  

Załączniki 

Organizacje uczestniczące 

Dodawanie organizacji do wniosku  

Informacje o projekcie 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Annexes
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Add%2Borganisations%2Bto%2Ban%2Bapplication
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Context
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Podsumowanie budżetu projektu (KA152, KA153) 
Wstępne wymagania  
Kolejne kroki 

1. Zakładka "Podsumowanie budżetu projektu" 
2. Przegląd informacji szczegółowych dotyczących podsumowania budżetu projektu  

Oczekiwany rezultat 
Powiązane strony 

 

 
 

Sekcja Podsumowanie budżetu projektu zawiera przegląd obliczonego budżetu projektu i wnioskowanych kwot dofinansowania UE. Wyświetlane informacje są oparte na 
danych wprowadzonych w poprzednich sekcjach formularza wniosku. W tej sekcji formularza możesz zapoznać się z wyliczonym budżetem. 

 
W poniższym przykładzie przedstawiono sposób wypełnienia sekcji Podsumowanie budżetu projektu z wykorzystaniem formularza wniosku Mobilność osób młodych 
(KA152-YOU). 

 
Ta strona dotyczy: 

 
Erasmus+ Rok konkursu 2022 

KA152-YOU – Mobilność osób młodych  
KA153-YOU – Mobilność osób pracujących z młodzieżą 

 
 

 

Wstępne wymagania 
Następujące sekcje w formularzu wniosku zostały wypełnione: Informacje o projekcie, Organizacje uczestniczące, Szczegółowe dane projektu. 

 
 
 

 

 
Uwaga 

 
Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki poświęconych formularzom wniosków mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji 
strony. 

 
Mogą pojawić się drobne zmiany w wyglądzie ekranu i układzie elementów formularza, które zostały opisane na zaktualizowanej stronie: Jak wypełnić 
wniosek. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
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Kolejne kroki 
1. Zakładka "Podsumowanie budżetu projektu" 

Kliknij pozycję Podsumowanie budżetu projektu w menu zawartości. Otworzy się odpowiedni ekran. 
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2. Przegląd informacji szczegółowych dotyczących podsumowania budżetu projektu 

W sekcji Podsumowanie budżetu projektu formularza wniosku zawarte są trzy podsekcje: 
 

Podsumowanie budżetu projektu – wypełniona automatycznie i tylko do odczytu 
Podsumowanie budżetu wg typu działania – wypełniona automatycznie i tylko do odczytu 
Podsumowanie budżetu wg działania – wypełniona automatycznie i tylko do odczytu 

 
Jeśli zauważysz błędy lub braki, wróć do odpowiedniej sekcji w formularzu wniosku i zaktualizuj niezbędne dane. Podsumowanie budżetu projektu zostanie 
automatycznie zaktualizowane. 

 
2.1. Podsumowanie budżetu projektu 

 
W pierwszej wyświetlonej tabeli znajduje się przegląd wysokości dofinansowania w podziale na pozycje budżetowe zgodnie z informacjami podanymi w formularzu 
wniosku oraz obliczoną całkowitą kwotę (EUR). Wyświetlone tu pozycje budżetowe to na przykład: 

 
Dofinansowanie wizyt przygotowawczych (EUR)  
Podróż ekologiczna (EUR) 
Wsparcie indywidualne (EUR) 
Wsparcie włączania uczestników (EUR)  
Wsparcie włączania dla organizacji (EUR)  
Koszty nadzwyczajne (EUR) 
Całkowita kwota dofinansowania (EUR) – wyświetla aktualną całkowitą kwotę dofinansowania (w EUR) obliczoną zgodnie z informacjami 
wprowadzonymi w formularzu wniosku 

 
Pozycje kosztowe o wartości 0, czyli takie, dla których nie wprowadzono żadnych kosztów w formularzu wniosku, nie będą wyświetlane. 
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2.2. Podsumowanie budżetu wg typu działania 
 

W tej sekcji znajdują się pozycje budżetowe w podziale na typy działań, zgodnie z informacjami wprowadzonymi w formularzu wniosku, oraz obliczona kwota 
dofinansowania (EUR) dla każdego typu działania. 

Dla każdego typu działań dostępne są następujące informacje o budżecie: 

Dofinansowanie wizyt przygotowawczych (EUR) 
Podróż  
Podróż ekologiczna 
Wsparcie indywidualne 
Wsparcie organizacyjne 
Całkowite koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży 
Wsparcie włączania dla organizacji  
Wsparcie włączania uczestników 
Dofinansowanie (EUR) – Całkowita kwota dofinansowania obliczona dla danego typu działania 

 
Dostępne informacje zależą od akcji, w ramach której składany jest wniosek, oraz informacji wprowadzonych w poprzednich sekcjach wniosku. 

 

 
 
 

2.3. Podsumowanie budżetu wg działania 
 

W tej sekcji znajdują się pozycje budżetowe w podziale na działania, zgodnie z informacjami wprowadzonymi w formularzu wniosku, oraz obliczona kwota dofinansowania 
(EUR) dla każdego działania. 

Dla każdego działania dostępne są następujące informacje o budżecie: 

Dofinansowanie wizyt przygotowawczych (EUR) 
Podróż  
Podróż ekologiczna 
Wsparcie indywidualne 
Wsparcie organizacyjne 
Całkowite koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży  
Wsparcie włączania dla organizacji  
Wsparcie włączania uczestników  
Koszty nadzwyczajne 
Dofinansowanie (EUR) – Całkowita kwota dofinansowania obliczona dla danego działania 

 
Dostępne informacje zależą od akcji, w ramach której składany jest wniosek, oraz informacji wprowadzonych w poprzednich sekcjach wniosku. Pozycje kosztowe o 
wartości 0, czyli takie, dla których nie wprowadzono żadnych kosztów w formularzu wniosku, nie będą wyświetlane. 
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Oczekiwany rezultat 
Sekcja Podsumowanie budżetu projektu została sprawdzona 

 

 
 
 

 



01/2022 28 

Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności Formularze wniosków KA151, KA152, KA153, KA154 
 

 

 
Powiązane strony 

Plan realizacji projektu (KA152, KA153, KA154)  

Cele projektu (KA152, KA153, KA154)  

Zarządzanie projektem (KA152, KA153, KA154) 

Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie Młodzieży (KA152, KA153, KA154)  

Streszczenie projektu (KA152, KA153, KA154) 

Podsumowanie budżetu projektu (KA152, KA153)  

Szczegółowe dane projektu (KA152) 

Szczegółowe dane projektu (KA153)  

Podsumowanie budżetu (KA154)  

Podsumowanie budżetu projektu (KA154)  

Szczegółowe dane projektu (KA154)  

Załączniki 

Organizacje uczestniczące 

Dodawanie organizacji do wniosku  

Informacje o projekcie 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Annexes
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Add%2Borganisations%2Bto%2Ban%2Bapplication
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Context
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Plan realizacji projektu (KA152, KA153, KA154) 
Wstępne wymagania 
Kolejne kroki 

1. Zakładka "Plan realizacji projektu" 
2. Wypełnienie dostępnych pól 

Oczekiwany rezultat  
Powiązane strony 

 

 
 

W sekcji Plan realizacji projektu formularza wniosku należy określić, w jaki sposób organizacja zaoferuje przygotowanie i wsparcie uczestników przed, w trakcie i po 
zakończeniu działania, w jaki sposób zapewni wysoką jakość uczenia oraz jakie jest podejście organizacji do priorytetów programu (włączanie społeczne i działania 
ekologiczne). 

 
W poniższym przykładzie przedstawiono sposób wypełnienia sekcji Plan realizacji projektu z wykorzystaniem formularza wniosku KA154-YOU – Działania partycypacyjne 
młodzieży. 

 

 
 

Ta strona dotyczy: 
 

Erasmus+ Rok konkursu 2022 
KA152-YOU – Mobilność osób młodych  
KA153-YOU – Mobilność osób pracujących z młodzieżą  
KA154-YOU – Działania partycypacyjne młodzieży 

 
 

 

Wstępne wymagania 
Następujące sekcje w formularzu wniosku zostały wypełnione: Informacje o projekcie, Organizacje uczestniczące. 

 
 
 

 

 
Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na 
ekranie, aby wypełnić odpowiednie pola i sekcje. 

 
Uwaga 

 
Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki poświęconych formularzom wniosków mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji 
strony. 

 
Mogą pojawić się drobne zmiany w wyglądzie ekranu i układzie elementów formularza, które zostały opisane na zaktualizowanej stronie: Jak wypełnić 
wniosek. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
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Kolejne kroki 
1. Zakładka "Plan realizacji projektu" 

Kliknij pozycję Plan realizacji projektu w menu zawartości. Otworzy się odpowiedni ekran. 
 

 
 

 

 
2. Wypełnienie dostępnych pól 
W sekcji Plan realizacji projektu zawarte są trzy podsekcje. Są to: 

 
Metody stosowane w edukacji pozaformalnej – niedostępne dla formularzy wniosków KA152 – Mobilność osób młodych 
Przygotowanie, wsparcie i działania uzupełniające  
Uznawanie efektów uczenia się  
Uczestnik o mniejszych szansach  
Działania przyjazne dla środowiska 

 
Wypełnij dostępne pola we wszystkich sekcjach. W niektórych polach należy wybrać odpowiedź z listy rozwijanej, co może spowodować pojawienie się dodatkowych 
pól do wypełnienia. 
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Oczekiwany rezultat 
Sekcja Plan realizacji projektu jest oznaczona jako kompletna 



01/2022 32 

Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności Formularze wniosków KA151, KA152, KA153, KA154 
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Powiązane strony 

Plan realizacji projektu (KA152, KA153, KA154)  

Cele projektu (KA152, KA153, KA154)  

Zarządzanie projektem (KA152, KA153, KA154) 

Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie Młodzieży (KA152, KA153, KA154)  

Streszczenie projektu (KA152, KA153, KA154) 

Podsumowanie budżetu projektu (KA152, KA153)  

Szczegółowe dane projektu (KA152) 

Szczegółowe dane projektu (KA153)  

Podsumowanie budżetu (KA154)  

Podsumowanie budżetu projektu (KA154)  

Szczegółowe dane projektu (KA154)  

Załączniki 

Organizacje uczestniczące 

Dodawanie organizacji do wniosku  

Informacje o projekcie 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Annexes
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Add%2Borganisations%2Bto%2Ban%2Bapplication
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Context
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Szczegółowe dane projektu (KA152) 
Wstępne wymagania  
Kolejne kroki 

1. Zakładka "Szczegółowe dane projektu" 
2. Typy działań do wyboru 
3. Dodawanie działania 
4. Wprowadzenie informacji dla typów działań "Wymiany młodzieży – państwa członkowskie i kraje stowarzyszone" lub "Wymiany młodzieży – kraje trzecie 

niestowarzyszone" 
5. Wprowadzenie informacji dla typu działania "Wizyty przygotowawcze" 
6. Aktualizacja działania lub mobilności 
7. Usuwanie działania lub mobilności 

Oczekiwany rezultat 
Powiązane strony 

 

 
 

W sekcji Szczegółowe dane projektu formularza wniosku należy podać dalsze szczegóły dotyczące projektu, główne działania w ramach projektu, w tym kwotę 
wnioskowanej dotacji UE przeznaczonej na ich realizację. 

 

 
 

Ta strona dotyczy: 
 

Erasmus+ Rok konkursu 2022 
KA152-YOU – Mobilność osób młodych 

 
 

 

Wstępne wymagania 
Sekcje Informacje o projekcie, Organizacje uczestniczące i Cele projektu w formularzu wniosku zostały wypełnione. 

 
 
 

 

 
Liczba działań, którą chcesz określić dla danego projektu, zależy od potrzeb i oczekiwań Twojej organizacji. Należy dodać co najmniej jedno działanie. 

 
Maksymalna liczba działań dla danego typu projektu może być ograniczona. 

 
Uwaga 

 
Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki poświęconych formularzom wniosków mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji 
strony. 

 
Mogą pojawić się drobne zmiany w wyglądzie ekranu i układzie elementów formularza, które zostały opisane na zaktualizowanej stronie: Jak wypełnić 
wniosek. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform


01/2022 35 

Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności Formularze wniosków KA151, KA152, KA153, KA154 
 

 

 
Kolejne kroki 
1. Zakładka "Szczegółowe dane projektu" 

Kliknij pozycję Szczegółowe dane projektu w menu zawartości. Otworzy się odpowiedni ekran. Początkowo wyświetlana jest tabela z jednym 

pustym wierszem. Dla każdego dodanego działania zostanie wyświetlona lista podsekcji w menu zawartości. 

Może być konieczne użycie paska przewijania na dole tabel lub okna przeglądarki, aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji dostępnych na ekranach. Aby 
zyskać dodatkowe miejsce na ekranie możesz również zwinąć menu zawartości za pomocą ikony strzałki < lub pracować w trybie pełnoekranowym. Szczegółowe 
informacje znajdują się w sekcji Jak wypełnić wniosek. 

 

 
 

 
 

 

 

2. Typy działań do wyboru 
W ramach formularza wniosku KA152-YOU można dodać trzy typy działania: 

 
Wymiany młodzieży – państwa członkowskie i kraje stowarzyszone  
Wymiany młodzieży – kraje trzecie niestowarzyszone 
Wizyty przygotowawcze: dotyczy jedynie w przypadku jednego lub więcej działań w ramach Wymiany młodzieży 

Wizyta przygotowawcza musi być powiązana z działaniem w ramach Wymiany młodzieży. 

 
 

 
Informacja 

 
Liczba działań, którą chcesz określić dla danego projektu, zależy od potrzeb i oczekiwań Twojej organizacji. Do wniosku należy dodać co najmniej jedno 
działanie. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
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3. Dodawanie działania 

W sekcji Szczegółowe dane projektu wypełnij dostępny pusty wiersz o numerze ID 1. Wybierz typ działania z dostępnej listy rozwijanej i podaj tytuł działania. 
 

Menu zawartości zostanie zaktualizowane i zostanie w nim wyświetlone dane działanie oraz tytuł działania w nawiasie. W tym momencie podsekcja jest oznaczona 
czerwoną kropką, co oznacza, że brakuje w niej obowiązkowych informacji. W zależności od dodanego typu działania, w menu zawartości dostępne są dodatkowe 
podsekcje dla danego działania. 

 

 
 

3.1. Dodawanie dodatkowych działań 
 

Jeżeli planujesz dodać więcej niż jedno działanie w ramach projektu, kliknij przycisk Dodaj działanie. W nowo wyświetlonym wierszu wybierz typ działania z 
dostępnej listy rozwijanej i podaj tytuł działania. 

 

 
 

W menu zawartości zostaną wyświetlone wszystkie działania oraz tytuły działań w nawiasach, a także wszelkie podsekcje dotyczące danego działania. 
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4. Wprowadzenie informacji dla typów działań "Wymiany młodzieży – państwa członkowskie i kraje  
stowarzyszone" lub "Wymiany młodzieży – kraje trzecie niestowarzyszone” 

 

 
 

4.1. Dodawanie szczegółów dotyczących działania 
 

W menu zawartości wybierz nazwę działania, dla którego chcesz uzupełnić szczegóły. 
 

Może być konieczne użycie paska przewijania z boku tabel lub okna przeglądarki w celu przewinięcia strony w dół, aby zobaczyć dodatkowe pola. Aby zyskać 
dodatkowe miejsce na ekranie możesz również zwinąć menu zawartości za pomocą ikony strzałki < lub pracować w trybie pełnoekranowym. 

 

 
 

Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola w sekcji Opis działania, w tym: 
 

1. Pytanie, czy działanie jest wędrowne: wybierz opcję Tak z listy rozwijanej, jeśli spodziewasz się, że działanie będzie odbywać się w wielu krajach, w przeciwnym 
razie wybierz opcję Nie. 

2. Kraj przyjazdu: wybierz z listy rozwijanej, na której wyświetlana jest: 
w przypadku działań "Wymiany młodzieży – państwa członkowskie i kraje stowarzyszone": lista krajów organizacji uczestniczących z krajów programu 
w przypadku działań "Wymiany młodzieży - kraje trzecie niestowarzyszone": lista krajów organizacji uczestniczących z krajów programu i krajów 
partnerskich sąsiadujących z UE 

3. Data rozpoczęcia działania: wstępnie wyświetlona jest data rozpoczęcia projektu; w razie potrzeby możesz zmienić datę zgodnie z własnymi potrzebami  
i zasadami zawartymi w przewodniku po programie 

4. Data zakończenia działania: wstępnie wyświetlona jest data zakończenia projektu; w razie potrzeby możesz zmienić datę zgodnie z własnymi potrzebami 
i zasadami zawartymi w przewodniku po programie 

5. Liczba grup: należy utworzyć co najmniej dwie grupy. 
 

Całkowity czas trwania z wyłączeniem podróży (dni) jest automatycznie obliczany na podstawie wprowadzonej daty rozpoczęcia i zakończenia. Niektóre wyszarzone 
pola zostaną uzupełnione automatycznie po wprowadzeniu odpowiednich informacji w podsekcji Podsumowanie mobilności dla danego działania. 

 

 
 
  

 
Uwaga 

 
W zależności od wybranego działania niektóre sekcje mogą się różnić szczegółami. 
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W kilku polach tekstowych możesz zamieścić dodatkowe informacje dotyczące planowanego działania. Wypełnij wszystkie pola obowiązkowe. 

 
Może być konieczne użycie paska przewijania z boku tabel lub okna przeglądarki w celu przewinięcia strony w dół, aby zobaczyć dodatkowe pola. Aby zyskać 
dodatkowe miejsce na ekranie możesz również zwinąć menu zawartości za pomocą ikony strzałki < lub pracować w trybie pełnoekranowym. 

 

 
 
 

4.2. Zakładka "Podsumowanie mobilności" i przycisk "Dodaj nową mobilność" 
 

Podsekcja Podsumowanie mobilności dla danego działania jest początkowo pusta. Wyświetlany jest tylko komunikat ostrzegawczy informujący o konieczności 

dodania co najmniej jednej mobilności. Kliknij przycisk Dodaj nową mobilność. 

 
 

4.3. Dodawanie szczegółów dotyczących mobilności 
 

Po dodaniu nowej mobilności wyświetlany jest jej ekran szczegółów. Dla każdej mobilności dodanej do działania należy określić jej szczegóły oraz informacje o budżecie. 
W części Mobilność dla uzupełnianej mobilności należy określić następujące elementy: 

1. Mobilność tylko z osobami wspierającymi proces kształcenia (facylitatorami): pozwala określić, czy w mobilności biorą udział tylko osoby wspierające  

w działaniu nie może być mobilności tylko dla osób wspierających proces kształcenia. 
2. Grupa: lista rozwijana 
3. Kraj wyjazdu: lista rozwijana: 

w przypadku działań Wymiany młodzieży – państwa członkowskie i kraje stowarzyszone wyświetlana jest lista krajów organizacji 
uczestniczących z krajów programu 
w przypadku działań Wymiany młodzieży - kraje trzecie niestowarzyszone wyświetlana jest lista krajów organizacji uczestniczących z krajów 
programu i krajów partnerskich sąsiadujących z UE 

4. Miejscowość: wprowadź nazwę miejscowości 
5. Data rozpoczęcia i zakończenia mobilności: wstępnie wyświetlane są daty rozpoczęcia i zakończenia projektu. W razie potrzeby możesz zmienić datę 

zgodnie z własnymi potrzebami. Data musi mieścić się w czasie trwania działania i być zgodna z Przewodnikiem po programie. 
6. Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu: pole wyboru; zaznacz, jeśli planujesz korzystać z opcji podróży ekologicznej. 
7. Dni podróży: dodaj liczbę dni podróży; 

Liczba dni podróży ekologicznych nie może być większa niż 6. 
Liczba standardowych dni podróży nie może być większa niż 2. 

8. Łączna liczba uczestników: w tym osoby towarzyszące, liderzy grup i osoby wspierające proces kształcenia (facylitatorzy) 
9. Liczba osób towarzyszących: z całkowitej liczby uczestników 

10. Liczba liderów grup: z całkowitej liczby uczestników 
11. Liczba osób wspierających proces kształcenia (facylitatorów): z całkowitej liczby uczestników 
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Całkowity czas trwania, z wyłączeniem podróży oraz włącznie z podróżą, jest obliczany automatycznie. 

 

 
 

 
 

4.4. Wypełnienie "Listy krajów działań wędrownych", jeśli dotyczy 
 

Jeśli podczas wypełniania szczegółów działania zaznaczono opcję działania wędrownego, dostępna staje się sekcja Lista krajów działań wędrownych, którą należy 
wypełnić. 

 
Wybierz kraj przyjazdu z dostępnej listy rozwijanej. Wprowadź czas trwania łącznie z podróżą (dni). 

 
Kliknij przycisk Dodaj nowy kraj przyjazdu, aby w razie potrzeby dodać dodatkowe kraje przyjazdu. 

 

 
 

W poniższym przykładzie dodano dwa kraje przyjazdu. Suma czasu trwania wynosi 15, zgodnie z informacją zawartą w komunikacie ostrzegawczym początkowo 
wyświetlonym na ekranie. 

 
Uwaga 

 
Suma czasu trwania musi być równa czasowi trwania danej mobilności włącznie z podróżą. Oznacza to, że jeśli dodasz więcej niż jeden kraj przyjazdu, 
łączny czas trwania dla wszystkich dodanych krajów przyjazdu musi być równy czasowi trwania danej mobilności włącznie z podróżą. Każdy kraj można 
dodać tylko raz. 

 
Uwaga 

 
Jeśli wybrano działanie z udziałem krajów trzecich niestowarzyszonych z programem, upewnij się, że ten typ działania obejmuje kraje trzecie 
niestowarzyszone z programem. 
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4.5. Dodawanie szczegółów dotyczących budżetu mobilności 
 

W części dotyczącej budżetu istnieje kilka podsekcji do wypełnienia. 
 

4.5.1. Wsparcie indywidualne 
 

Informacje o budżecie wsparcia indywidualnego są oparte na wprowadzonych szczegółach dotyczących mobilności i są obliczane automatycznie. 
 
 

Podróż  
 

Aby obliczyć dofinansowanie kosztów podróży dla danej mobilności, wybierz z dostępnej listy rozwijanej przedział odległości dla grupy. 
 

Możesz również wybrać z listy rozwijanej opcję Koszty nadzwyczajne. Zaznacz tę opcję tylko wtedy, gdy musisz wnioskować o Koszty nadzwyczajne związane z 
wysokimi kosztami podróży. 

 

 
 

Jeśli z listy rozwijanej przedziału odległości wybrałeś opcję koszty nadzwyczajne, musisz określić kwotę przeznaczoną na pokrycie wysokich kosztów podróży, o 
którą wnioskujesz. Wartości pól Przedział odległości, Liczba uczestników, Dofinansowanie na uczestnika, Całkowite dofinansowanie w ramach kosztów podróży będą 
wynosić 0 i/lub będą nieaktywne. 
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4.5.2. Wsparcie organizacyjne 
 

Informacje dotyczące budżetu na wsparcie organizacyjne są automatycznie aktualizowane po dodaniu szczegółów dotyczących poszczególnych mobilności w ramach 
danego działania. 

 

 
 

4.5.3. Wsparcie włączania 
 

W części Wsparcie włączania należy określić liczbę uczestników wymagających takiego wsparcia. Jeśli w ramach danej mobilności wsparcie włączania nie jest 
wymagane, wpisz 0. 

 
Wprowadź kwotę, o którą chcesz wnioskować w ramach wsparcia włączania uczestników, oraz podaj opis i uzasadnienie wydatków. 

 
W części Wsparcie włączania znajdują się także wyliczone kwoty wsparcia włączania dla organizacji i uczestników na podstawie podanej liczby uczestników – są one 
tylko do odczytu. 
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4.5.4. Koszty nadzwyczajne 
 

W części Koszty nadzwyczajne należy określić liczbę uczestników wymagających takiego wsparcia oraz podać opis i uzasadnienie. Jeśli koszty nadzwyczajne nie 
są wymagane, w polu Liczba uczestników wpisz 0. Wprowadź kwotę kosztów kwalifikowalnych (EUR), jeśli liczba uczestników objętych wsparciem jest większa niż 
0. 

 
Nie należy mylić Kosztów nadzwyczajnych w tej części z Kosztami nadzwyczajnymi związanymi z wysokimi kosztami podróży. 

 

 
 

4.6. Podsekcja "Podsumowanie mobilności" oznaczona jako kompletna 
 

Jeśli wszystkie informacje dotyczące mobilności są kompletne i poprawne, podsekcja Podsumowanie mobilności zostaje oznaczona jako kompletna. 
 

4.7. Dodawanie dodatkowych mobilności do działania, jeśli wymagane 
 

W razie potrzeby możesz dodać wiele mobilności do danego działania. 
 

W menu zawartości wybierz opcję Podsumowanie mobilności, a następnie kliknij przycisk Dodaj nową mobilność. Podaj wszystkie wymagane informacje dla każdej 
mobilności w sposób opisany powyżej. 

 

4.8. Sprawdzenie "Podsumowania budżetu" działania 
 

W podsekcji Podsumowanie budżetu wyświetlana jest obliczona kwota dofinansowania dla wszystkich pozycji budżetowych działania. Jest ona automatycznie 
aktualizowana na podstawie danych wprowadzonych dla poszczególnych mobilności danego działania. 

 
Jeśli wszystkie wymagane informacje zostały wprowadzone prawidłowo, każda sekcja w menu zawartości dotycząca danego działania zostanie oznaczona jako kompletna. 
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5. Wprowadzenie informacji dla typu działania "Wizyty przygotowawcze" 
 

5.1. Zakładka Wizyty przygotowawcze w menu zawartości 
 

W menu zawartości wybierz nazwę działania, dla którego chcesz uzupełnić szczegóły. 
 

 
 

5.2. Dodawanie szczegółów dotyczących działania 
 

Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola w części Działanie. 
 

Wybierz listę rozwijaną Związane z działaniem. Na liście rozwijanej wyświetlane są wszystkie działania typu Wymiany młodzieży, które dodano w sekcji  
Szczegółowe dane projektu. W razie potrzeby możesz wybrać więcej niż jedno działanie powiązane z wizytą przygotowawczą. 

 
Wybierz miejsce działania z listy rozwijanej. Wprowadź wymagane informacje w dostępnych polach. 

 
Liczba uczestników i całkowita kwota dofinansowania zostaną automatycznie zaktualizowane po uzupełnieniu szczegółów mobilności dla danego działania. 
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5.3. Zakładka "Podsumowanie mobilności" i przycisk "Dodaj nową mobilność" 
 

W menu zawartości wybierz pozycję Podsumowanie mobilności. Początkowo wyświetlany jest tylko komunikat ostrzegawczy informujący o konieczności dodania co 
najmniej 1 mobilności. Kliknij przycisk Dodaj nową mobilność. 

 

 
 

5.4. Dodawanie szczegółów dotyczących mobilności 
 

W przypadku mobilności w ramach działań związanych z wizytą przygotowawczą należy podać informacje o miejscowości, w którym odbywa się wizyta, liczbie 
uczestników oraz, w razie potrzeby, liczbie osób wspierających proces kształcenia (facylitatorów). 

 
Dostępne jest również pole wyboru pozwalające określić, czy w mobilności biorą udział tylko osoby wspierające proces kształcenia (facylitatorzy). 

 

 
 

 
 

5.5. Dodawanie szczegółów dotyczących budżetu wizyty przygotowawczej 
 

W części Dofinansowanie wizyty przygotowawczej budżetu wybierz kraj wyjazdu, korzystając z listy rozwijanej. 
 

Dofinansowanie na uczestnika oraz całkowita kwota dofinansowania są obliczane automatycznie. 

 
W działaniu nie może być mobilności tylko dla osób wspierających proces kształcenia. 
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5.6. Sprawdzenie "Podsumowania budżetu" działania 
 

W podsekcji Podsumowanie budżetu wyświetlana jest obliczona kwota dofinansowania dla wszystkich pozycji budżetowych działania. Jest ona automatycznie 
aktualizowana na podstawie danych wprowadzonych dla poszczególnych mobilności danego działania. 

 
Jeśli wszystkie wymagane informacje zostały wprowadzone prawidłowo, każda sekcja w menu zawartości dotycząca danego działania zostanie oznaczona jako kompletna. 
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6. Aktualizacja działania lub mobilności 
Aby zaktualizować typ działania lub tytuł działania, przejdź do sekcji Szczegółowe dane projektu i wprowadź zmiany do tabeli. 

 
Aby zaktualizować dodatkowe szczegóły działania, takie jak czas trwania lub liczba uczestników, wybierz dane działanie z menu zawartości i dokonaj niezbędnych 
zmian. Możesz również z poziomu ekranu Szczegółowych danych projektu kliknąć przycisk Edytuj (ołówek) przy danym działaniu, aby przejść do szczegółów 
działania i wprowadzić zmiany. 

 

 
 

 
 

Aby zaktualizować mobilność w ramach działania, w podsekcji Podsumowanie mobilności danego działania kliknij przycisk Edytuj (ołówek), aby otworzyć szczegóły 
mobilności i wprowadzić wymagane zmiany. 

 
Uwaga 

 
Wprowadzenie zmian w działaniu może spowodować, że wcześniej ukończone podsekcje tego działania zostaną oznaczone jako niekompletne. W takim 
przypadku należy sprawdzić oznaczoną podsekcję i odpowiednio ją zaktualizować. 

 
Na przykład zmiana kraju przyjazdu w uzupełnionym działaniu ma wpływ na mobilności w ramach tego działania. Należy wówczas również sprawdzić i 
zaktualizować mobilności związane z tym działaniem. 
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7. Usuwanie działania lub mobilności 
Aby usunąć działanie z listy, przejdź do sekcji Szczegółowe dane projektu. 

 
Następnie kliknij przycisk Usuń (X) przy działaniu, które ma zostać usunięte. Potwierdź usunięcie, klikając przycisk TAK w wyskakującym okienku. 

 

 
 

 
 

Aby usunąć mobilność z działania, w podsekcji Podsumowanie mobilności tego działania kliknij przycisk Usuń (X) i potwierdź usunięcie, klikając przycisk Tak w 
wyskakującym okienku potwierdzenia. 

 

 
 

 

 

Oczekiwany rezultat 
Sekcja Szczegółowe dane projektu i wszystkie odpowiadające podsekcje są oznaczone jako kompletne 

 
Uwaga 

 
Usunięcie działania spowoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych danych dla wybranego działania we wszystkich podsekcjach. W przypadku usunięcia 
działania powiązanego z wizytą przygotowawczą, działanie związane z wizytą przygotowawczą w menu zawartości zostanie oznaczone czerwonym 
znakiem x. Należy wówczas odpowiednio zaktualizować lub usunąć to działanie, jeśli nie jest już potrzebne. 
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Powiązane strony 

Szczegółowe dane projektu (KA152) 

Plan realizacji projektu (KA152, KA153, KA154)  

Cele projektu (KA152, KA153, KA154)  

Podsumowanie budżetu projektu (KA152, KA153) 

Zarządzanie projektem (KA152, KA153, KA154) 

Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie Młodzieży (KA152, KA153, KA154)  

Streszczenie projektu (KA152, KA153, KA154) 

Załączniki 

Organizacje uczestniczące 

Dodawanie organizacji do wniosku  

Informacje o projekcie 

Możliwości 

Złożenie wniosku  

Funkcje PDF  

Historia 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Annexes
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Add%2Borganisations%2Bto%2Ban%2Bapplication
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Context
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submitting%2Ban%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/PDF%2BFunctionalities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submission%2BHistory
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Zarządzanie projektem (KA152, KA153, KA154) 
 

 
 

Wstępne wymagania  
Kolejne kroki 

1. Zakładka "Zarządzanie projektem" 
2. Wypełnienie dostępnych pól  

Oczekiwany rezultat  
Powiązane strony 

 
W sekcji Zarządzanie projektem formularza wniosku należy podać informacje istotne dla oceny podejścia do zarządzania projektem i zdolności do dostarczania 
wysokiej jakości działań edukacyjnych. 

 
Pamiętaj, aby uważnie przeczytać pytania i odnieść się do wszystkich podpunktów. 

 
W poniższym przykładzie przedstawiono sposób wypełnienia sekcji Zarządzanie projektem z wykorzystaniem formularza wniosku Mobilność osób młodych (KA152-YOU). 

 

 
 

Ta strona dotyczy: 
 

Erasmus+ Rok konkursu 2022 
KA152-YOU – Mobilność osób młodych  
KA153-YOU – Mobilność osób pracujących z młodzieżą  
KA154-YOU – Działania partycypacyjne młodzieży 

 
 

 

Wstępne wymagania 
Następujące sekcje w formularzu wniosku zostały wypełnione: Informacje o projekcie, Organizacje uczestniczące. 

 
 
 

 

 
Uwaga 

 
Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na 
ekranie, aby wypełnić odpowiednie pola i sekcje. 

 
Uwaga 

 
Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki poświęconych formularzom wniosków mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji 
strony. 

 
Mogą pojawić się drobne zmiany w wyglądzie ekranu i układzie elementów formularza, które zostały opisane na zaktualizowanej stronie: Jak wypełnić 
wniosek. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
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Kolejne kroki 
1. Zakładka "Zarządzanie projektem" 

Kliknij pozycję Zarządzanie projektem w menu zawartości. Otworzy się odpowiedni ekran. 
 

 
 

 

 
2. Wypełnienie dostępnych pól 
W tej sekcji formularza wniosku należy określić, w jaki sposób organizacja zaoferuje przygotowanie i wsparcie uczestników przed, w trakcie i po zakończeniu działania, 
w jaki sposób zapewni wysoką jakość uczenia oraz jakie jest podejście organizacji do priorytetów programu (włączanie społeczne i działania ekologiczne). 

 
Sekcja Zarządzanie projektem zawiera kilka podsekcji, które wyświetlane są pojedynczo w drzewku nawigacji oraz razem na głównej stronie zarządzania projektem. 

 
Są to następujące podsekcje: 

 
Zarządzanie projektem 
Partnerstwa (tylko w przypadku więcej niż jednej organizacji partnerskiej)  
Ewaluacja 
Trwałość rezultatów  
Upowszechnianie rezultatów projektu 

 
Wypełnij dostępne pola we wszystkich sekcjach. 

 

 

 
Uwaga 

 
Pamiętaj, aby uważnie przeczytać pytania i odnieść się do wszystkich podpunktów. 

 
W zależności od odpowiedzi na niektóre z pytań mogą pojawić się dodatkowe, powiązane z nimi pytania. Należy pamiętać, że wszystkie pytania w tej sekcji są 
obowiązkowe. 
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Oczekiwany rezultat 
Sekcja Zarządzanie projektem jest oznaczona jako kompletna. 
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Powiązane strony 

Plan realizacji projektu (KA152, KA153, KA154)  

Cele projektu (KA152, KA153, KA154)  

Zarządzanie projektem (KA152, KA153, KA154) 

Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie Młodzieży (KA152, KA153, KA154)  

Streszczenie projektu (KA152, KA153, KA154) 

Podsumowanie budżetu projektu (KA152, KA153)  

Szczegółowe dane projektu (KA152) 

Szczegółowe dane projektu (KA153)  

Podsumowanie budżetu (KA154)  

Podsumowanie budżetu projektu (KA154)  

Szczegółowe dane projektu (KA154)  

Załączniki 

Organizacje uczestniczące 

Dodawanie organizacji do wniosku  

Informacje o projekcie 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Annexes
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Add%2Borganisations%2Bto%2Ban%2Bapplication
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Context
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Cele projektu (KA152, KA153, KA154) 
Wstępne wymagania  
Kolejne kroki 

1. Zakładka "Cele projektu" 
2. Wypełnienie dostępnych pól  

Oczekiwany rezultat  
Powiązane strony 

 

 
 

W sekcji Cele projektu formularza wniosku należy wyjaśnić cele projektu, co chce się osiągnąć i jakie są oczekiwane korzyści dla uczestników i organizacji 
uczestniczących. 

 
Pamiętaj, aby uważnie przeczytać pytania i odnieść się do wszystkich podpunktów. 

 
W poniższym przykładzie przedstawiono sposób wypełnienia sekcji Cele projektu z wykorzystaniem formularza wniosku Mobilność osób młodych (KA152-YOU). 

 

 
 

Ta strona dotyczy: 
 

Erasmus+ Rok konkursu 2022 
KA152-YOU – Mobilność osób młodych  
KA153-YOU – Mobilność osób pracujących z młodzieżą  
KA154-YOU – Działania partycypacyjne młodzieży 

 
 

 

Wstępne wymagania 
Następujące sekcje w formularzu wniosku zostały wypełnione: Informacje o projekcie, Organizacje uczestniczące. 

 
 
 

 

 
Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na 
ekranie, aby wypełnić odpowiednie pola i sekcje. 

 
Uwaga 

 
Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki poświęconych formularzom wniosków mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji 
strony. 

 
Mogą pojawić się drobne zmiany w wyglądzie ekranu i układzie elementów formularza, które zostały opisane na zaktualizowanej stronie: Jak wypełnić 
wniosek. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
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Kolejne kroki 
1. Zakładka "Cele projektu" 

Kliknij pozycję Cele projektu w menu zawartości. Otworzy się odpowiedni ekran. 
 

 
 

 

 
2. Wypełnienie dostępnych pól 
W sekcji Cele projektu formularza wniosku należy wyjaśnić cele projektu, co chce się osiągnąć i jakie są oczekiwane korzyści dla uczestników i organizacji 
uczestniczących. 

 
Ta sekcja zawiera kilka podsekcji, które wyświetlane są pojedynczo w drzewku nawigacji oraz razem na tej samej stronie, po wybraniu pozycji Cele projektu w menu 
zawartości. 

 
Dla akcji KA152 są to następujące sekcje: 

 
Potrzeby i cele  
Wpływ 
Obszar tematyczny 

Dla akcji KA123 i KA154 są to następujące sekcje:  

Cele 
Grupa docelowa 
Oczekiwany wpływ 
Obszar tematyczny 

 
Wypełnij wszystkie pola aż do podsekcji Obszar tematyczny. 

 

 

 
Uwaga 

Pamiętaj, aby uważnie przeczytać pytania i odnieść się do wszystkich podpunktów.  

Należy pamiętać, że wszystkie pytania w tej sekcji są obowiązkowe. 
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2.1. Wypełnienie podsekcji "Obszar tematyczny" 
 

W podsekcji Obszar tematyczny należy wybrać z listy rozwijanej co najmniej jeden, a maksymalnie trzy tematy, których dotyczy projekt. 
 

Wybrane tematy zostaną wyświetlone nad polem wyboru. Aby usunąć wcześniej wybrany temat, kliknij na znak X obok jego nazwy. 
 

Niektóre obszary tematyczne mogą wymagać dodatkowych wyjaśnień dotyczących planowanego podejścia. W takich przypadkach wyświetlone zostanie dodatkowe pole pod 
listą rozwijaną. 

 

 
 

 

 

Oczekiwany rezultat 
Sekcja Cele projektu jest oznaczona jako kompletna. 
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Powiązane strony 

Plan realizacji projektu (KA152, KA153, KA154)  

Cele projektu (KA152, KA153, KA154)  

Zarządzanie projektem (KA152, KA153, KA154) 

Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie Młodzieży (KA152, KA153, KA154)  

Streszczenie projektu (KA152, KA153, KA154) 

Podsumowanie budżetu projektu (KA152, KA153)  

Szczegółowe dane projektu (KA152) 

Szczegółowe dane projektu (KA153)  

Podsumowanie budżetu (KA154)  

Podsumowanie budżetu projektu (KA154)  

Szczegółowe dane projektu (KA154)  

Załączniki 

Organizacje uczestniczące 

Dodawanie organizacji do wniosku  

Informacje o projekcie 

Możliwości 

Złożenie wniosku  

Funkcje PDF  

Historia 

Lista kontrolna  

Udostępnianie wniosku  

Moje kontakty 

Osoby powiązane 

Jak wypełnić wniosek  

Podręcznik dotyczący mobilności w szkolnictwie wyższym  

Moje wnioski 

Wniosek o dofinansowanie lub akredytację 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Annexes
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Add%2Borganisations%2Bto%2Ban%2Bapplication
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Context
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submitting%2Ban%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/PDF%2BFunctionalities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submission%2BHistory
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Checklist%2Bin%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Sharing%2Ban%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/My%2BContacts
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Associated%2BPersons
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Higher%2BEducation%2BMobility%2BHandbook
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/My%2BApplications
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Apply%2Bfor%2Bgrant%2Bor%2Baccreditation


01/2022 60 

Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności Formularze wniosków KA151, KA152, KA153, KA154 
 

 

Streszczenie projektu (KA152, KA153, KA154) 
Wstępne wymagania  
Kolejne kroki 

1. Zakładka "Streszczenie projektu" 
2. Wypełnienie dostępnych pól  

Oczekiwany rezultat  
Powiązane strony 

 

 
 

W sekcji Streszczenie projektu formularza wniosku należy udzielić krótkich odpowiedzi na szereg pytań podsumowujących informacje podane w pozostałych 
sekcjach formularza wniosku.   

 
W poniższym przykładzie przedstawiono sposób wypełnienia sekcji Streszczenie projektu z wykorzystaniem formularza wniosku Mobilność osób młodych (KA152-YOU). 

 

 
 

Ta strona dotyczy: 
 

Erasmus+ Rok konkursu 2022 
KA152-YOU – Mobilność osób młodych  
KA153-YOU – Mobilność osób pracujących z młodzieżą 
KA154-YOU – Działania partycypacyjne młodzieży 

 
 

 

Wstępne wymagania 
Wszystkie poprzednie sekcje wniosku zostały wypełnione 

 
 
 

 

 
Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od typu akcji, w ramach której składany jest wniosek, oraz od tego, czy jest on składany samodzielnie, czy z 
udziałem organizacji partnerskiej. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na ekranie, aby wypełnić odpowiednie pola i sekcje. 

 
Należy używać pełnych zdań i jasnego języka Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, przedstawione streszczenie zostanie upublicznione przez Komisję 
Europejską i Narodowe Agencje. 

 
Uwaga 

 
Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki poświęconych formularzom wniosków mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji 
strony. 

 
Mogą pojawić się drobne zmiany w wyglądzie ekranu i układzie elementów formularza, które zostały opisane na zaktualizowanej stronie: Jak wypełnić 
wniosek. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
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Kolejne kroki 
1. Zakładka "Streszczenie projektu" 

Kliknij pozycję Streszczenie projektu w menu zawartości. Otworzy się odpowiedni ekran. 
 

 
 

 

 
2. Wypełnienie dostępnych pól 
W tej sekcji formularza wniosku należy udzielić krótkich odpowiedzi na szereg pytań podsumowujących informacje podane w pozostałych sekcjach formularza 

wniosku. Sekcja Streszczenie projektu zawiera kilka podsekcji, które wyświetlane są pojedynczo w drzewku nawigacji oraz razem na głównej stronie streszczenia 

projektu.  Są to następujące podsekcje: 

Streszczenie projektu – do wypełnienia 
Zestawienie organizacji partnerskich – wypełnione automatycznie, wyłącznie w celach informacyjnych  
Zestawienie działań i uczestników – wypełnione automatycznie, wyłącznie w celach informacyjnych 

 
2.1. "Streszczenie projektu" 

 
Wypełnij wszystkie pola w tej podsekcji. 

 

 
 

 
 

2.2. "Zestawienie organizacji partnerskich" 
 

Podane informacje służą wyłącznie do weryfikacji. 
 

Jeśli informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, należy zaktualizować dane w sekcji Organizacje uczestniczące. 

 
Uwaga 

 
Pamiętaj, aby uważnie przeczytać pytania. Używaj pełnych zdań i jasnego języka. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, przedstawione streszczenie 
zostanie upublicznione przez Komisję Europejską i Narodowe Agencje. 

 
Wszystkie pytania w tej sekcji są obowiązkowe. 
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2.3. "Zestawienie działań i uczestników" 
 

Podane informacje służą wyłącznie do weryfikacji. 
 

Jeśli informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, należy zaktualizować dane w sekcji Szczegółowe dane projektu. 
 

 
 

 

 

Oczekiwany rezultat 
Sekcja Streszczenie projektu jest oznaczona jako kompletna 
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Powiązane strony 

Plan realizacji projektu (KA152, KA153, KA154)  

Cele projektu (KA152, KA153, KA154)  

Zarządzanie projektem (KA152, KA153, KA154) 

Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie Młodzieży (KA152, KA153, KA154)  

Streszczenie projektu (KA152, KA153, KA154) 

Podsumowanie budżetu projektu (KA152, KA153)  

Szczegółowe dane projektu (KA152) 

Szczegółowe dane projektu (KA153)  

Podsumowanie budżetu (KA154)  

Podsumowanie budżetu projektu (KA154)  

Szczegółowe dane projektu (KA154)  

Załączniki 

Organizacje uczestniczące 

Dodawanie organizacji do wniosku  

Informacje o projekcie 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Annexes
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Add%2Borganisations%2Bto%2Ban%2Bapplication
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Context
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Spis dla wniosku KA153 – Mobilność 
osób pracujących z młodzieżą 

Ta akcja wspiera organizacje w realizacji projektów mobilności osób pracujących  
z młodzieżą, sprzyjających rozwojowi zawodowemu osób pracujących z  
młodzieżą i ich organizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawy Informacje szczegółowe 
 

Dodawanie organizacji do wniosku 

Załączniki 

Wniosek o dofinansowanie lub akredytację 

Osoby powiązane 

Lista kontrolna 

Informacje o projekcie 

Podręcznik dotyczący mobilności w szkolnictwie wyższym 

Jak wypełnić wniosek  

Moje wnioski 

Moje kontakty  

Możliwości 

Organizacje uczestniczące 

Funkcje PDF 

Udostępnianie wniosku  

Historia 

Złożenie wniosku 

Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie Młodzieży (KA152, KA153, KA154) 

Podsumowanie budżetu projektu (KA152, KA153) 

Plan realizacji projektu (KA152, KA153, KA154)  

Szczegółowe dane projektu (KA153) 

Zarządzanie projektem (KA152, KA153, KA154)  

Cele projektu (KA152, KA153, KA154)  

Streszczenie projektu (KA152, KA153, KA154) 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Add%2Borganisations%2Bto%2Ban%2Bapplication
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Annexes
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Apply%2Bfor%2Bgrant%2Bor%2Baccreditation
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Associated%2BPersons
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Checklist%2Bin%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Context
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Higher%2BEducation%2BMobility%2BHandbook
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/My%2BApplications
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/My%2BContacts
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/PDF%2BFunctionalities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Sharing%2Ban%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submission%2BHistory
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submitting%2Ban%2BApplication%2BForm
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Szczegółowe dane projektu (KA153) 
Wstępne wymagania  
Kolejne kroki 

1. Zakładka "Szczegółowe dane projektu" 
2. Typy działań do wyboru 
3. Dodawanie działania 
4. Wprowadzenie wymaganych informacji dotyczących "Działań związanych z rozwojem zawodowym", jeśli dotyczy 
5. Wprowadzenie wymaganych informacji dotyczących "Wizyt przygotowawczych", jeśli dotyczy 
6. Wprowadzenie wymaganych informacji dotyczących "Rozwoju systemu i działań informacyjnych", jeśli dotyczy 
7. Aktualizacja działania lub mobilności 
8. Usuwanie działania lub mobilności  

Oczekiwany rezultat 
Powiązane strony 

 

 
 

W sekcji Szczegółowe dane projektu formularza wniosku należy podać dalsze szczegóły dotyczące projektu, główne działania w ramach projektu, w tym kwotę 
wnioskowanej dotacji UE przeznaczonej na ich realizację. 

 

 
 

Ta strona dotyczy: 
 

Erasmus+ Rok konkursu 2022 
KA153-YOU – Mobilność osób pracujących z młodzieżą 

 
 

 

Wstępne wymagania 
Sekcje Informacje o projekcie, Organizacje uczestniczące i Cele projektu w formularzu wniosku zostały wypełnione. 

 
 
 

 

 
Liczba działań, którą chcesz określić dla danego projektu, zależy od potrzeb i oczekiwań Twojej organizacji. Należy dodać co najmniej jedno działanie. 

 
Maksymalna liczba działań dla danego typu projektu może być ograniczona. 

 
Uwaga 

 
Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki poświęconych formularzom wniosków mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji 
strony. 

 
Mogą pojawić się drobne zmiany w wyglądzie ekranu i układzie elementów formularza, które zostały opisane na zaktualizowanej stronie: Jak wypełnić 
wniosek. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
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Kolejne kroki 
1. Zakładka "Szczegółowe dane projektu" 

Kliknij pozycję Szczegółowe dane projektu w menu zawartości. Otworzy się odpowiedni ekran. Początkowo wyświetlana jest tabela z jednym 

pustym wierszem. Dla każdego dodanego działania zostanie wyświetlona lista podsekcji w menu zawartości. 

Może być konieczne użycie paska przewijania na dole tabel lub okna przeglądarki, aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji dostępnych na ekranach. Aby 
zyskać dodatkowe miejsce na ekranie możesz również zwinąć menu zawartości za pomocą ikony strzałki < lub pracować w trybie pełnoekranowym. Szczegółowe 
informacje znajdują się w sekcji Jak wypełnić wniosek. 

 

 
 

 
 

 

 

2. Typy działań do wyboru 
W formularzach wniosków KA153-YOU dostępne są cztery różne typy działań: 

 
Wizyty przygotowawcze: tylko w połączeniu z działaniami związanymi z rozwojem zawodowym 
Działania związane z rozwojem zawodowym – kraje partnerskie 
Działania związane z rozwojem zawodowym – kraje programu 
Rozwój systemu i działania informacyjne: tylko w połączeniu z działaniami związanymi z rozwojem zawodowym 

 
Każdy typ działania, z wyjątkiem wizyt przygotowawczych, może być dodany tylko raz. Wizyta przygotowawcza musi być powiązana z działaniem związanym z rozwojem 
zawodowym. 

 
 

 
Informacja 

 
Liczba działań, którą chcesz określić dla danego projektu, zależy od potrzeb i oczekiwań Twojej organizacji. Do wniosku należy dodać co najmniej jedno 
działanie. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
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3. Dodawanie działania 

W sekcji Szczegółowe dane projektu wypełnij dostępny pusty wiersz o numerze ID 1. Wybierz typ działania z dostępnej listy rozwijanej i podaj tytuł działania. 
 

Menu zawartości zostanie zaktualizowane i zostanie w nim wyświetlone dane działanie oraz tytuł działania w nawiasie. W tym momencie podsekcja jest oznaczona 
czerwoną kropką, co oznacza, że brakuje w niej obowiązkowych informacji. W zależności od dodanego typu działania, w menu zawartości dostępne są dodatkowe 
podsekcje dla danego działania. 

 

 
 

3.1. Dodawanie dodatkowych działań 
 

Jeżeli planujesz dodać więcej niż jedno działanie w ramach projektu, kliknij przycisk Dodaj działanie. W nowo wyświetlonym wierszu wybierz typ działania z 
dostępnej listy rozwijanej i podaj tytuł działania. 

 
Każdy typ działania, z wyjątkiem wizyt przygotowawczych, może być dodany tylko raz. 

 

 
 

W menu zawartości zostaną wyświetlone podsekcje zawierające wszystkie działania oraz tytuły działań w nawiasach. W zależności od dodanych typów działań, w 
menu zawartości dostępne są dodatkowe podsekcje dla danego działania. 
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4. Wprowadzenie wymaganych informacji dotyczących "Działań związanych z rozwojem zawodowym", jeśli 
dotyczy 

 

 
 

4.1. Dodawanie szczegółów dotyczących działania 
 

W menu zawartości wybierz nazwę działania, dla którego chcesz uzupełnić szczegóły. 
 

Może być konieczne użycie paska przewijania z boku tabel lub okna przeglądarki w celu przewinięcia strony w dół, aby zobaczyć dodatkowe pola. Aby zyskać 
dodatkowe miejsce na ekranie możesz również zwinąć menu zawartości za pomocą ikony strzałki < lub pracować w trybie pełnoekranowym. 

 

 
 

Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola w sekcji Opis działania, w tym: 
 

1. Pytanie, czy działanie jest wędrowne: wybierz opcję Tak z listy rozwijanej, jeśli spodziewasz się, że działanie będzie odbywać się w wielu krajach, w przeciwnym 
razie wybierz opcję Nie. 

2. Kraj przyjazdu: wybierz z listy rozwijanej: 
w przypadku Działań związanych z rozwojem zawodowym – kraje programu wyświetlana jest lista krajów organizacji uczestniczących z krajów 
programu  
w przypadku Działań związanych z rozwojem zawodowym – kraje partnerskie wyświetlana jest lista krajów organizacji uczestniczących  
z krajów programu i krajów partnerskich sąsiadujących z UE 

3. Data rozpoczęcia działania: wstępnie wyświetlona jest data rozpoczęcia projektu; w razie potrzeby możesz zmienić datę zgodnie z własnymi potrzebami  
i zasadami zawartymi w przewodniku po programie 

4. Data zakończenia działania: wstępnie wyświetlona jest data zakończenia projektu; w razie potrzeby możesz zmienić datę zgodnie z własnymi potrzebami  
i zasadami zawartymi w przewodniku po programie 

 
Całkowity czas trwania z wyłączeniem podróży (dni) jest automatycznie obliczany na podstawie wprowadzonej daty rozpoczęcia i zakończenia. Niektóre 
wyszarzone pola zostaną uzupełnione automatycznie po wprowadzeniu odpowiednich informacji w podsekcji Podsumowanie mobilności dla danego działania. 

 

 

 
Uwaga 

 
W zależności od wybranego działania niektóre sekcje mogą się różnić szczegółami. 
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W kilku polach tekstowych możesz zamieścić dodatkowe informacje dotyczące planowanego działania. Wypełnij wszystkie pola obowiązkowe. 
 

Może być konieczne użycie paska przewijania z boku tabel lub okna przeglądarki w celu przewinięcia strony w dół, aby zobaczyć dodatkowe pola. Aby zyskać 
dodatkowe miejsce na ekranie możesz również zwinąć menu zawartości za pomocą ikony strzałki < lub pracować w trybie pełnoekranowym. 

 

 
 

4.2. Zakładka "Podsumowanie mobilności" i przycisk "Dodaj nową mobilność" 
 

Podsekcja Podsumowanie mobilności dla danego działania jest początkowo pusta. Wyświetlany jest tylko komunikat ostrzegawczy informujący o 

konieczności dodania co najmniej jednej mobilności. Kliknij przycisk Dodaj nową mobilność. 
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4.3. Dodawanie szczegółów dotyczących mobilności 
 

Po dodaniu nowej mobilności wyświetlany jest jej ekran szczegółów. Dla każdej mobilności dodanej do działania należy określić jej szczegóły oraz informacje o budżecie. 
W części Mobilność dla uzupełnianej mobilności należy określić następujące elementy: 

1. Mobilność tylko z osobami wspierającymi proces kształcenia (facylitatorami): pozwala określić, czy w mobilności biorą udział tylko osoby wspierające 

w działaniu nie może być mobilności tylko dla osób wspierających proces kształcenia. 
2. Kraj wyjazdu: lista rozwijana: 

w przypadku Działań związanych z rozwojem zawodowym – kraje programu wyświetlana jest lista krajów organizacji uczestniczących z krajów 
programu  
w przypadku Działań związanych z rozwojem zawodowym – kraje partnerskie wyświetlana jest lista krajów organizacji uczestniczących z 
krajów programu i krajów partnerskich sąsiadujących z UE 

3. Miejscowość: wprowadź nazwę miejscowości 
4. Data rozpoczęcia i zakończenia mobilności: wstępnie wyświetlane są daty rozpoczęcia i zakończenia projektu. W razie potrzeby możesz zmienić datę 

zgodnie z własnymi potrzebami. Data musi mieścić się w czasie trwania działania i być zgodna z Przewodnikiem po programie. 
5. Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu: pole wyboru; zaznacz, jeśli planujesz korzystać z opcji podróży ekologicznej. 
6. Liczba dni podróży: dodaj liczbę dni podróży; 

Liczba dni podróży ekologicznych nie może być większa niż 6.  
Liczba standardowych dni podróży nie może być większa niż 2. 

7. Całkowita liczba uczestników mobilności 
8. Liczba osób towarzyszących, z całkowitej liczby uczestników 
9. Liczba facylitatorów, z całkowitej liczby uczestników 

 
Całkowity czas trwania, z wyłączeniem podróży oraz włącznie z podróżą, jest obliczany automatycznie. 

 

 
 

 

 
Uwaga 

 
Jeśli wybrano działanie z udziałem krajów trzecich niestowarzyszonych z programem, upewnij się, że ten typ działania obejmuje kraje trzecie 
niestowarzyszone z programem. 
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4.4. Wypełnienie "Listy krajów działań wędrownych", jeśli dotyczy 
 

Jeśli podczas wypełniania szczegółów działania zaznaczono opcję działania wędrownego, dostępna staje się sekcja Lista krajów działań wędrownych, którą należy 
wypełnić. 

 
Wybierz kraj przyjazdu z dostępnej listy rozwijanej. Wprowadź czas trwania łącznie z podróżą (dni). 

 
Kliknij przycisk Dodaj nowy kraj przyjazdu, aby w razie potrzeby dodać dodatkowe kraje przyjazdu. 

 

 
 

W poniższym przykładzie dodano jeden kraj przyjazdu. Suma czasu trwania wynosi 31, zgodnie z informacją zawartą w komunikacie ostrzegawczym początkowo 
wyświetlonym na ekranie. 

 

 

 
Uwaga 

 
Suma czasu trwania musi być równa czasowi trwania danej mobilności włącznie z podróżą. Oznacza to, że jeśli dodasz więcej niż jeden kraj przyjazdu, 
łączny czas trwania dla wszystkich dodanych krajów przyjazdu musi być równy czasowi trwania danej mobilności włącznie z podróżą. Każdy kraj można 
dodać tylko raz. 
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4.5. Dodawanie szczegółów dotyczących budżetu mobilności 
 

W części dotyczącej budżetu istnieje kilka podsekcji do wypełnienia. 
 

4.5.1. Wsparcie indywidualne 
 

Informacje dotyczące budżetu wsparcia indywidualnego są tylko do odczytu. Obliczenia są oparte na wprowadzonych szczegółach dotyczących mobilności i są 
dokonywane automatycznie. 

 

 
 

4.5.2. Podróż 
 

Aby obliczyć dofinansowanie kosztów podróży dla danej mobilności, wybierz z dostępnej listy rozwijanej przedział odległości dla grupy. Dofinansowanie na 
uczestnika (EUR) i Całkowite dofinansowanie w ramach kosztów podróży (EUR) są obliczane na podstawie wybranego przedziału odległości. To pole jest 
obowiązkowe. 
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4.5.2.1. Koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży 
 

Z listy rozwijanej przedziału odległości możesz również wybrać opcję Koszty nadzwyczajne. Zaznacz tę opcję tylko wtedy, gdy musisz wnioskować o Koszty 
nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży. 

 
Jeśli wybrano tę opcję, należy określić koszt drogiej podróży. Całkowite dofinansowanie w ramach kosztów podróży (EUR) jest obliczane automatycznie. 

 

 
 

4.5.3. Wsparcie organizacyjne 
 

Informacje dotyczące budżetu wsparcia organizacyjnego są tylko do odczytu. Obliczenia są oparte na wprowadzonych szczegółach dotyczących mobilności i są 
dokonywane automatycznie. 

 

 
 

4.5.4. Wsparcie włączania uczestników 
 

W części Wsparcie włączania uczestników należy określić liczbę uczestników objętych wsparciem w ramach włączania. Po wpisaniu wartości wyższej niż 0 
dostępne stają się pola Wsparcie włączania uczestników (EUR) oraz Opis i uzasadnienie wydatków, które należy wypełnić. 

 

 
 

4.5.5. Wsparcie włączania dla organizacji 
 

W części Wsparcie włączania dla organizacji należy określić liczbę uczestników objętych wsparciem w ramach włączania. Jeśli w ramach danej mobilności 
wsparcie włączania nie jest wymagane, wpisz 0. 

 
Kwota wsparcia włączania dla organizacji jest obliczana na podstawie określonej liczby uczestników. 
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4.6. Podsekcja "Podsumowanie mobilności" oznaczona jako kompletna 
 

Jeśli wszystkie informacje dotyczące mobilności są kompletne i poprawne, podsekcja Podsumowanie mobilności zostaje oznaczona jako kompletna. 
 

4.7. Dodawanie dodatkowych mobilności do działania, jeśli wymagane 
 

W razie potrzeby możesz dodać wiele mobilności do danego działania. 
 

W menu zawartości wybierz opcję Podsumowanie mobilności, a następnie kliknij przycisk Dodaj nową mobilność. Podaj wszystkie wymagane informacje dla każdej 
mobilności w sposób opisany powyżej. 

 

 
 

4.8. Sprawdzenie "Podsumowania budżetu" działania 
 

W podsekcji Podsumowanie budżetu wyświetlana jest obliczona kwota dofinansowania dla wszystkich pozycji budżetowych działania. Jest ona automatycznie 
aktualizowana na podstawie danych wprowadzonych dla poszczególnych mobilności danego działania. 

 
Wszystkie podsekcje dla danego działania w menu zawartości są oznaczone jako kompletne. 
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5. Wprowadzenie wymaganych informacji dotyczących "Wizyt przygotowawczych", jeśli dotyczy 
 

5.1. Zakładka Wizyty przygotowawcze w menu zawartości 
 

W menu zawartości wybierz nazwę działania, dla którego chcesz uzupełnić szczegóły. 
 

 
 

5.2. Dodawanie szczegółów dotyczących działania 
 

Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola w części Działanie. 
 

Wybierz listę rozwijaną Związane z działaniem. Na liście rozwijanej wyświetlane są wszystkie typy działań związanych z rozwojem zawodowym, które dodano w 
sekcji Szczegółowe dane projektu. Możesz dodać więcej niż jedno powiązane działanie do jednej wizyty przygotowawczej. 

 
Wybierz miejsce działania z listy rozwijanej. Wprowadź wymagane 

informacje w dostępnych polach. 

Liczba uczestników i całkowita kwota dofinansowania zostaną automatycznie zaktualizowane po uzupełnieniu szczegółów mobilności dla danego działania. 
 

 
 

5.3. Zakładka "Podsumowanie mobilności" i przycisk "Dodaj nową mobilność" 
 

W menu zawartości wybierz pozycję Podsumowanie mobilności. Początkowo wyświetlany jest tylko komunikat ostrzegawczy informujący o konieczności dodania co 
najmniej 1 mobilności. Kliknij przycisk Dodaj nową mobilność. 
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5.4. Dodawanie szczegółów dotyczących mobilności 
 

W przypadku mobilności w ramach działań związanych z wizytą przygotowawczą należy podać informacje o miejscowości, w którym odbywa się wizyta, oraz o liczbie 
uczestników. 

 
Dostępne jest również pole wyboru pozwalające określić, czy w mobilności biorą udział tylko facylitatorzy/trenerzy (osoby wspierające proces kształcenia). 

 

 
 

 
 

5.5. Przegląd części Budżet – Dofinansowanie wizyty przygotowawczej 
 

W części Dofinansowanie wizyty przygotowawczej wyświetlane jest dofinansowanie na uczestnika oraz całkowita kwota dofinansowania (EUR). Wszystkie informacje są 
tylko do odczytu. 

 
W działaniu nie może być mobilności tylko dla trenerów/facylitatorów. 
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5.6. Dodawanie dodatkowych mobilności do działania, jeśli wymagane 
 

Jeśli jest to wymagane, dodaj do wizyty przygotowawczej dodatkowe mobilności na stronie podsumowania mobilności, klikając przycisk Dodaj nową mobilność. 
Następnie wprowadź wymagane informacje w sposób opisany powyżej. 

 
W poniższym przykładzie dodano dwie mobilności. Podsekcja Podsumowanie mobilności w menu zawartości jest oznaczona jako kompletna. 

 

 
 

5.7. Sprawdzenie "Podsumowania budżetu" działania 
 

W podsekcji Podsumowanie budżetu wyświetlana jest obliczona kwota dofinansowania dla wszystkich pozycji budżetowych działania. Jest ona automatycznie 
aktualizowana na podstawie danych wprowadzonych dla poszczególnych mobilności danego działania. 
Jeśli wszystkie wymagane informacje zostały wprowadzone prawidłowo, każda sekcja w menu zawartości dotycząca danego działania zostanie oznaczona jako kompletna. 
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6. Wprowadzenie wymaganych informacji dotyczących "Rozwoju systemu i działań informacyjnych", jeśli dotyczy 
 

6.1. Wybór szczegółów działania w menu zawartości 
 

W menu zawartości wybierz nazwę działania, dla którego chcesz uzupełnić szczegóły. 
 

 
 

6.2. Wprowadzenie wymaganych informacji w części "Opis działania" 
 

Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola w części Działanie. 
 

Całkowita kwota dofinansowania (EUR) zostanie automatycznie obliczona po dodaniu odpowiednich informacji w sekcji dotyczącej dofinansowania danego działania. 
 

 
 

 
 

6.3. Wprowadzenie "kosztów bezpośrednich (EUR)" i "kosztów pośrednich (EUR)" 
 

W części Dofinansowanie w ramach rozwoju systemu i działań informacyjnych należy podać kwoty (w euro) w odpowiednich polach dla kosztów bezpośrednich i 
pośrednich. 

 
Uwaga 

 
Może być konieczne użycie paska przewijania na dole tabel lub okna przeglądarki, aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji dostępnych na ekranach. 
Aby zyskać dodatkowe miejsce na ekranie możesz również zwinąć menu zawartości za pomocą ikony strzałki < lub pracować w trybie pełnoekranowym. 
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6.4. Sprawdzenie "Podsumowania budżetu" działania 
 

W podsekcji Podsumowanie budżetu wyświetlana jest obliczona kwota dofinansowania dla wszystkich pozycji budżetowych działania. Jest ona automatycznie 
aktualizowana na podstawie danych wprowadzonych dla poszczególnych mobilności danego działania. 
Jeśli wszystkie wymagane informacje zostały wprowadzone prawidłowo, każda sekcja w menu zawartości dotycząca danego działania zostanie oznaczona jako kompletna. 

 

 
 

 

 
Uwaga 

 
Koszty pośrednie mogą wynosić maksymalnie 7% kosztów bezpośrednich. W razie potrzeby możesz dodać liczby dziesiętne. Pole Dofinansowanie jest 
automatycznie aktualizowane o obliczony koszt. 

 
 Całkowita kwota dofinansowania może wynosić maksymalnie 10% całkowitych kosztów projektu przedstawionych we wniosku. 
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7. Aktualizacja działania lub mobilności 
Aby zaktualizować typ działania lub tytuł działania, przejdź do sekcji Szczegółowe dane projektu i wprowadź zmiany do tabeli. 

 
Aby zaktualizować dodatkowe szczegóły działania, takie jak czas trwania lub liczba uczestników, wybierz dane działanie z menu zawartości i dokonaj niezbędnych 
zmian. Możesz również z poziomu ekranu Szczegółowych danych projektu kliknąć przycisk Edytuj (ołówek) przy danym działaniu, aby przejść do szczegółów 
działania i wprowadzić zmiany. 

 

 
 

 
 

Aby zaktualizować mobilność w ramach działania, w podsekcji Podsumowanie mobilności danego działania kliknij przycisk Edytuj (ołówek) i wprowadź wymagane zmiany. 

 
Uwaga 

 
Wprowadzenie zmian w działaniu może spowodować, że wcześniej ukończone podsekcje tego działania zostaną oznaczone jako niekompletne. W takim 
przypadku należy sprawdzić oznaczoną podsekcję i odpowiednio ją zaktualizować. 

 
Na przykład zmiana kraju przyjazdu w uzupełnionym działaniu ma wpływ na mobilności w ramach tego działania. Należy wówczas również sprawdzić i 
zaktualizować mobilności związane z tym działaniem. 
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8. Usuwanie działania lub mobilności 
Aby usunąć działanie z listy, przejdź do sekcji Szczegółowe dane projektu. 

 
Następnie kliknij przycisk Usuń (X) przy działaniu, które ma zostać usunięte. Potwierdź usunięcie, klikając przycisk TAK w wyskakującym okienku. 

 

 
 

 
 

Aby usunąć mobilność z działania, w podsekcji Podsumowanie mobilności tego działania kliknij przycisk Usuń (X) i potwierdź usunięcie, klikając przycisk Tak w 
wyskakującym okienku potwierdzenia. 

 

 
 

 

 

Oczekiwany rezultat 
Sekcja Szczegółowe dane projektu i wszystkie odpowiadające podsekcje są oznaczone jako kompletne 

 
Uwaga 

 
Usunięcie działania spowoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych danych dla wybranego działania we wszystkich podsekcjach. W przypadku 
usunięcia działania powiązanego z wizytą przygotowawczą, działanie związane z wizytą przygotowawczą w menu zawartości zostanie oznaczone 
czerwonym znakiem x. Należy wówczas odpowiednio zaktualizować lub usunąć to działanie, jeśli nie jest już potrzebne. 
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Powiązane strony 

Plan realizacji projektu (KA152, KA153, KA154)  

Cele projektu (KA152, KA153, KA154)  

Podsumowanie budżetu projektu (KA152, KA153) 

Zarządzanie projektem (KA152, KA153, KA154) 

Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie Młodzieży (KA152, KA153, KA154)  

Streszczenie projektu (KA152, KA153, KA154) 

Szczegółowe dane projektu (KA153)  

Załączniki 

Organizacje uczestniczące 

Dodawanie organizacji do wniosku  

Informacje o projekcie 

Możliwości 

Złożenie wniosku  

Funkcje PDF 

Historia 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Annexes
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Add%2Borganisations%2Bto%2Ban%2Bapplication
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Context
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submitting%2Ban%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/PDF%2BFunctionalities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submission%2BHistory
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Spis dla wniosku KA154 – Działania partycypacyjne młodzieży 
Ta akcja wspiera organizacje i grupy młodych ludzi w prowadzeniu działań 
partycypacyjnych młodzieży, zachęcaniu, wspieraniu i ułatwianiu udziału 
młodych ludzi w życiu demokratycznym Europy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawy Informacje szczegółowe 
 

Dodawanie organizacji do wniosku 

Załączniki 

Wniosek o dofinansowanie lub akredytację  

Osoby powiązane 

Lista kontrolna  

Informacje o projekcie 

Podręcznik dotyczący mobilności w szkolnictwie wyższym  

Jak wypełnić wniosek  

Moje wnioski 

Moje kontakty  

Możliwości 

Organizacje uczestniczące 

Funkcje PDF 

Udostępnianie wniosku 

Historia 

Złożenie wniosku 

Podsumowanie budżetu (KA154) 

Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie Młodzieży (KA152, KA153, KA154) 

Podsumowanie budżetu projektu (KA154) 

Plan realizacji projektu (KA152, KA153, KA154)  

Szczegółowe dane projektu (KA154) 

Zarządzanie projektem (KA152, KA153, KA154)  

Cele projektu (KA152, KA153, KA154)  

Streszczenie projektu (KA152, KA153, KA154) 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Add%2Borganisations%2Bto%2Ban%2Bapplication
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Annexes
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Apply%2Bfor%2Bgrant%2Bor%2Baccreditation
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Associated%2BPersons
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Checklist%2Bin%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Context
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Higher%2BEducation%2BMobility%2BHandbook
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/My%2BApplications
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/My%2BContacts
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/PDF%2BFunctionalities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Sharing%2Ban%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submission%2BHistory
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submitting%2Ban%2BApplication%2BForm
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Podsumowanie budżetu (KA154) 
 

Wstępne wymagania  
Kolejne kroki 

1. Zakładka "Podsumowanie budżetu" 
2. Przegląd podsumowania budżetu  

Oczekiwany rezultat 
Powiązane strony 

 

 
 

Sekcja Podsumowanie budżetu zawiera przegląd obliczonego budżetu projektu i wnioskowanych kwot dofinansowania UE. Wyświetlane informacje są oparte na 
danych wprowadzonych w poprzednich sekcjach formularza wniosku. W tej sekcji formularza możesz zapoznać się z wyliczonym budżetem. 

 
W poniższym przykładzie przedstawiono sposób wypełnienia sekcji Podsumowanie budżetu z wykorzystaniem formularza wniosku Działania partycypacyjne młodzieży 
(KA154-YOU). 

 
Ta strona dotyczy: 

 
Erasmus+ Rok konkursu 2022 

KA154-YOU – Działania partycypacyjne młodzieży 

 
 

 

Wstępne wymagania 
Sekcje Informacje o projekcie, Organizacje uczestniczące, Szczegółowe dane projektu i Podsumowanie budżetu projektu w formularzu wniosku zostały wypełnione. 

 
 
 

 

 
Uwaga 

 
Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki poświęconych formularzom wniosków mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji 
strony. 

 
Mogą pojawić się drobne zmiany w wyglądzie ekranu i układzie elementów formularza, które zostały opisane na zaktualizowanej stronie: Jak wypełnić 
wniosek. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
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Kolejne kroki 
1. Zakładka "Podsumowanie budżetu" 

Kliknij pozycję Podsumowanie budżetu w menu zawartości. Otworzy się odpowiedni ekran. 
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2. Przegląd podsumowania budżetu 

W sekcji Podsumowanie budżetu formularza wniosku zawarte są trzy podsekcje:. 
 

Są to: 
 

Podsumowanie budżetu projektu – wypełniona automatycznie i tylko do odczytu 
Podsumowanie budżetu wg typu działania – wypełniona automatycznie i tylko do odczytu 
Podsumowanie budżetu wg działania – wypełniona automatycznie i tylko do odczytu 

 
Jeśli zauważysz błędy lub braki, wróć do odpowiedniej sekcji w formularzu wniosku i zaktualizuj niezbędne dane. Dane wyświetlane w sekcji Podsumowanie budżetu 
zostaną automatycznie aktualizowane. 

 
2.1. Podsumowanie budżetu 

W części Podsumowanie budżetu znajduje się przegląd kosztów zgodnie z informacjami wprowadzonymi w formularzu wniosku. Możesz tu znaleźć informacje  
o następujących kosztach:  
 

Koszty projektu 
Koszty osoby wspierającej 
Koszty nadzwyczajne 
Wsparcie włączania uczestników  
Dofinansowanie wydarzeń 
Koszty mobilności  
Łącznie 

 
Pozycje kosztowe o wartości 0, czyli takie, dla których nie wprowadzono żadnych kosztów w formularzu wniosku, nie będą wyświetlane. 
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2.2. Podsumowanie budżetu wg typu działania 
 

W tej sekcji znajdują się pozycje budżetowe w podziale na typy działań, zgodnie z informacjami wprowadzonymi w formularzu wniosku, oraz obliczona kwota 
dofinansowania (EUR) dla każdego typu działania. 

Dla każdego typu działań dostępne są następujące informacje o budżecie:  

Dofinansowanie wydarzeń 
Podróż  
Podróż ekologiczna 
Koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży  
Wsparcie włączania dla organizacji  
Wsparcie włączania uczestników 
Dofinansowanie 

 
Pozycje kosztowe o wartości 0, czyli takie, dla których nie wprowadzono żadnych kosztów w formularzu wniosku, nie będą wyświetlane. 
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2.3. Podsumowanie budżetu wg działania 
 

W tej sekcji znajdują się pozycje budżetowe w podziale na działania, zgodnie z informacjami wprowadzonymi w formularzu wniosku, oraz obliczona kwota  
dofinansowania (EUR) dla każdego działania. 

Dla każdego działania dostępne są następujące informacje o budżecie:  

Dofinansowanie wydarzeń 
Podróż  
Podróż ekologiczna 
Koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży  
Wsparcie włączania dla organizacji  
Wsparcie włączania uczestników 
Dofinansowanie 

 
Pozycje kosztowe o wartości 0, czyli takie, dla których nie wprowadzono żadnych kosztów w formularzu wniosku, nie będą wyświetlane. 

 

 
 

 

 

Oczekiwany rezultat 
Sekcja Podsumowanie budżetu została sprawdzona 
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Powiązane strony 

Plan realizacji projektu (KA152, KA153, KA154)  

Cele projektu (KA152, KA153, KA154)  

Zarządzanie projektem (KA152, KA153, KA154) 

Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie Młodzieży (KA152, KA153, KA154)  

Streszczenie projektu (KA152, KA153, KA154) 

Podsumowanie budżetu (KA154)  

Podsumowanie budżetu projektu (KA154)  

Szczegółowe dane projektu (KA154)  

Załączniki 

Organizacje uczestniczące 

Dodawanie organizacji do wniosku  

Informacje o projekcie 

Możliwości 

Złożenie wniosku  

Funkcje PDF 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Annexes
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Add%2Borganisations%2Bto%2Ban%2Bapplication
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Context
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submitting%2Ban%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/PDF%2BFunctionalities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/PDF%2BFunctionalities
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Podsumowanie budżetu projektu (KA154) 
Wstępne wymagania  
Kolejne kroki 

1. Zakładka "Podsumowanie budżetu projektu" w menu zawartości 
2. Sprawdzenie informacji dotyczących podsumowania budżetu projektu 
3. Sprawdzenie kosztów projektu 
4. Wypełnienie kosztów osób wspierających, jeśli dotyczy 
5. Wniosek o dofinansowanie kosztów nadzwyczajnych, jeśli dotyczy 
6. Wniosek o wsparcie włączania uczestników, jeśli dotyczy  

Oczekiwany rezultat 
Powiązane strony 

 

 
 

Sekcja Podsumowanie budżetu projektu w formularzu wniosku KA154-YOU zawiera przegląd obliczonego budżetu projektu i wnioskowanych kwot dofinansowania 
UE. W tej sekcji wniosku będzie można również dodać dodatkowe koszty. 

 
Wyświetlane informacje o budżecie są oparte na danych wprowadzonych w poprzednich sekcjach formularza wniosku oraz na pozycjach kosztowych dodanych w tej 
sekcji. W poniższym przykładzie przedstawiono sposób wypełnienia sekcji Podsumowanie budżetu projektu z wykorzystaniem formularza wniosku KA154-YOU – 
Działania partycypacyjne młodzieży. 

 

 
 

Ta strona dotyczy: 
 

Erasmus+ Rok konkursu 2022 
KA154-YOU – Działania partycypacyjne młodzieży 

 
 

 

Wstępne wymagania 
Wszystkie poprzednie sekcje wniosku zostały wypełnione, ponieważ w podsumowaniu budżetu projektu zawarte są obliczenia i sekcje opcjonalne oparte na 
wcześniej wprowadzonych informacjach 

 
 
 

 

 
Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek, oraz od wybranego działania. Należy uważnie przeczytać 
informacje wyświetlane na ekranie, aby wypełnić odpowiednie pola i sekcje. 

 
Uwaga 

 
Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki poświęconych formularzom wniosków mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji 
strony. 

 
Mogą pojawić się drobne zmiany w wyglądzie ekranu i układzie elementów formularza, które zostały opisane na zaktualizowanej stronie: Jak wypełnić 
wniosek. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
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Kolejne kroki 
1. Zakładka "Podsumowanie budżetu projektu" w menu zawartości 
Kliknij pozycję Podsumowanie budżetu projektu w menu zawartości. Otworzy się odpowiedni ekran. 

 

 
 

 

 
2. Sprawdzenie informacji dotyczących podsumowania budżetu projektu 

Strona podsumowania budżetu projektu zawiera następujące części: 
 

Koszty projektu – wypełnione automatycznie, wyłącznie w celach informacyjnych 
Koszty osób wspierających – dotyczy tylko grup młodych osób, które wymagają wsparcia 
Koszty nadzwyczajne – opcjonalnie 
Wsparcie włączania uczestników – opcjonalnie 
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3. Sprawdzenie kosztów projektu 

W części Koszty projektu znajduje się przegląd obliczonych podstawowych kosztów projektu na podstawie informacji podanych w poprzednich częściach formularza. 
Wszystkie informacje są tylko do odczytu. 

 

 
 

 

 
4. Wypełnienie kosztów osób wspierających, jeśli dotyczy 

Część koszty osób wspierających jest dostępna tylko wtedy, gdy wniosek dotyczy grupy młodzieży, tj. gdy w sekcji Organizacje uczestniczące formularza wniosku, 
jako typ organizacji wnioskującej wybrano grupę młodych ludzi. 

 
Podaj liczbę dni wymagającą wsparcia i dodaj uzasadnienie w odpowiednich polach. 

 

 
 

 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
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5. Wniosek o dofinansowanie kosztów nadzwyczajnych, jeśli dotyczy 
W razie potrzeby możesz wystąpić o dofinansowanie kosztów nadzwyczajnych. 

 
Aby to zrobić, kliknij przycisk Dodaj koszt. Na ekranie zostanie wyświetlony pusty wiersz. 

 
W odpowiednich polach należy podać opis i uzasadnienie, liczbę uczestników, którym udzielono wsparcia w ramach tej pozycji kosztowej oraz kwotę kosztów 
kwalifikowalnych. 

 

 
 

 
 

 

 
Nie należy mylić kosztów nadzwyczajnych w tej części z kosztami nadzwyczajnymi związanymi z wysokimi kosztami podróży. O pokrycie wysokich 
kosztów podróży można wnioskować w sekcji Szczegółowe dane projektu formularza wniosku. 
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6. Wniosek o wsparcie włączania uczestników, jeśli dotyczy 

W części Wsparcie włączania uczestników możesz wnioskować o dofinansowanie kosztów bezpośrednio związanych z uczestnikami o mniejszych szansach i 
osobami im towarzyszącymi, które nie są objęte standardowymi kategoriami finansowania. 

 
Kliknij przycisk Dodaj wsparcie włączania. W nowo wyświetlonym wierszu podaj liczbę uczestników objętych wsparciem w ramach włączania, kwotę wsparcia 
włączania uczestników (EUR) oraz przedstaw opis i uzasadnienie wydatków. 

 
Jeśli jest to wymagane, możesz wnioskować o dodatkowe wsparcie włączania, korzystając z przycisku Dodaj wsparcie włączania. 

 

 
 

 

 

Oczekiwany rezultat 
Sekcja Podsumowanie budżetu projektu w menu zawartości jest oznaczona jako kompletna 
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Powiązane strony 

Plan realizacji projektu (KA152, KA153, KA154)  

Cele projektu (KA152, KA153, KA154)  

Zarządzanie projektem (KA152, KA153, KA154) 

Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie Młodzieży (KA152, KA153, KA154)  

Streszczenie projektu (KA152, KA153, KA154) 

Podsumowanie budżetu (KA154)  

Podsumowanie budżetu projektu (KA154)  

Szczegółowe dane projektu (KA154)  

Załączniki 

Organizacje uczestniczące 

Dodawanie organizacji do wniosku  

Informacje o projekcie 

Możliwości 

Złożenie wniosku  

Funkcje PDF 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Annexes
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Participating%2BOrganisations
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Add%2Borganisations%2Bto%2Ban%2Bapplication
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Context
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Submitting%2Ban%2BApplication%2BForm
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/PDF%2BFunctionalities
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/PDF%2BFunctionalities
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Szczegółowe dane projektu (KA154) 
Wstępne wymagania  
Kolejne kroki 

1. Zakładka "Szczegółowe dane projektu" 
2. Wypełnienie szczegółowych danych projektu 
3. Dodawanie działania, jeśli dotyczy 
4. Wypełnienie opisu działań, jeśli dotyczy 
5. Wprowadzenie informacji szczegółowych dotyczących "Wydarzeń na rzecz uczestnictwa młodzieży", jeśli dotyczy 
6. Wprowadzenie informacji szczegółowych dotyczących "Mobilności na rzecz uczestnictwa młodzieży", jeśli dotyczy 
7. Aktualizacja działania 
8. Usuwanie działania  

Oczekiwany rezultat 
Powiązane strony 

 

 
 

W sekcji Szczegółowe dane projektu formularza wniosku należy podać dalsze szczegóły dotyczące projektu, główne działania w ramach projektu, w tym kwotę 
wnioskowanej dotacji UE przeznaczonej na ich realizację. 

 
W poniższym przykładzie przedstawiono sposób wypełnienia sekcji Szczegółowe dane projektu z wykorzystaniem formularza wniosku Działania partycypacyjne młodzieży 
(KA154-YOU). 

 

 
 

Ta strona dotyczy: 
 

Erasmus+ Rok konkursu 2022 
KA154-YOU – Działania partycypacyjne młodzieży 

 
 

 

Wstępne wymagania 
Sekcje Informacje o projekcie, Organizacje uczestniczące i Cele projektu w formularzu wniosku zostały wypełnione. 

 
 
 

 

 
Liczba działań, którą chcesz określić dla danego projektu, zależy od potrzeb i oczekiwań Twojej organizacji. Należy dodać co najmniej jedno działanie. 

 
Maksymalna liczba działań dla danego typu projektu może być ograniczona. 

 
Uwaga 

 
Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki poświęconych formularzom wniosków mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji 
strony. 

 
Mogą pojawić się drobne zmiany w wyglądzie ekranu i układzie elementów formularza, które zostały opisane na zaktualizowanej stronie: Jak wypełnić 
wniosek. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
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Kolejne kroki 
1. Zakładka "Szczegółowe dane projektu" 

Kliknij pozycję Szczegółowe dane projektu w menu zawartości. Otworzy się odpowiedni ekran. Początkowo wyświetlana jest jedynie 

lista rozwijana. W menu zawartości dostępna jest również podsekcja Opis działań. 

 
 

 
 

 

 

2. Wypełnienie szczegółowych danych projektu 

W sekcji Szczegółowe dane projektu należy najpierw odpowiedzieć na pytanie dotyczące planów organizacji w zakresie realizacji działań związanych z 
mobilnością i/lub wydarzeń. Z listy rozwijanej wybierz odpowiedź TAK lub NIE. 

 

 

 
Może być konieczne użycie paska przewijania na dole tabel lub okna przeglądarki, aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji dostępnych na ekranach. 
Aby zyskać dodatkowe miejsce na ekranie możesz również zwinąć menu zawartości za pomocą ikony strzałki < lub pracować w trybie pełnoekranowym. 
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Wybranie opcji TAK spowoduje wyświetlenie tabeli, którą należy wypełnić. 
 

 
 

Wybranie opcji NIE spowoduje, że tabela nie zostanie dodana. W takim przypadku należy jedynie wypełnić podsekcję Opis działań. Możesz przejść do kroku 4 instrukcji. 
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3. Dodawanie działania, jeśli dotyczy 
 

3.1. Wprowadzenie ogólnych informacji dotyczących pierwszego działania 
 

Jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję TAK, w tabeli działań domyślnie wyświetlany jest jeden pusty wiersz o numerze ID 1.  

Wybierz typ działania z dostępnej listy rozwijanej. Dostępne są dwa różne typy działań: 

1. Wydarzenia na rzecz uczestnictwa młodzieży 
2. Mobilność na rzecz uczestnictwa młodzieży 

Podaj tytuł działania. 

Menu zawartości zostanie zaktualizowane i wyświetli dodane działanie oraz podany tytuł działania w nawiasie. W tym momencie podsekcja jest oznaczona czerwoną 
kropką, co oznacza, że w przypadku tego działania brakuje obowiązkowych informacji. 

 

 
 

3.2. Dodawanie kolejnych działań, jeśli dotyczy 
 

Jeżeli planujesz dodać więcej niż jedno działanie w ramach projektu, kliknij przycisk Dodaj działanie. Pojawi się nowy pusty wiersz. Wybierz typ działania i podaj tytuł 
działania. 

 

 
 

 

 
Uwaga 

 
W razie potrzeby każdy typ działania można dodawać wielokrotnie. Liczba działań, którą chcesz określić dla danego projektu, zależy od potrzeb 
i oczekiwań Twojej organizacji. 
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Dla każdego dodanego działania, w sekcji Szczegółowe dane projektu w menu zawartości pojawi się odpowiednia podsekcja. 
 

W poniższym przykładzie dodano trzy działania: dwa działania typu Wydarzenia na rzecz uczestnictwa młodzieży i jedno działanie typu Mobilność na rzecz 
uczestnictwa młodzieży. Wszystkie są wyświetlane w menu zawartości i oznaczone czerwoną kropką. 
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4. Wypełnienie opisu działań, jeśli dotyczy 

Z menu zawartości wybierz pozycję Opis działań. Wypełnij wszystkie pola obowiązkowe. Ta podsekcja zawiera kilka pól tekstowych do wypełnienia, a także: 
 

Pytanie o szacowaną liczbę uczestników – jeśli planowane są wydarzenia lub działania związane z mobilnością, nie należy tutaj uwzględniać  
tych uczestników  
Pytanie, czy projekt będzie angażował również innych uczestników. Jeśli odpowiedź brzmi tak, wymagany jest dodatkowy opis. 
Jeśli wniosek jest składany przez grupę młodzieży, można wybrać opcję wsparcia osoby wspierającej. Jeśli odpowiedź brzmi tak, wymagany  
jest dodatkowy opis. Liczbę dni wymagającą wsparcia należy określić w sekcji Podsumowanie budżetu projektu. 

 
Po wypełnieniu, podsekcja Opis działań w menu zawartości zostaje oznaczona zieloną kropką. 

 

 
 

 

 
5. Wprowadzenie informacji szczegółowych dotyczących "Wydarzeń na rzecz uczestnictwa młodzieży", jeśli 

dotyczy 
 

5.1. Wybór szczegółów działania w menu zawartości 
 

Jeśli dodano działanie typu Wydarzenia na rzecz uczestnictwa młodzieży, w menu zawartości wyświetlona zostanie odpowiednia pozycja wraz z tytułem działania 
podanym w nawiasie. Kliknij tę pozycję, aby uzupełnić szczegóły dotyczące działania. 
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5.2. Dodawanie szczegółów dotyczących działania 
 

Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola w części Działanie dla wydarzenia na rzecz uczestnictwa młodzieży. Niektóre informacje, takie jak typ i tytuł działania, są 
wstępnie wypełnione i w tym miejscu nie można ich zmienić. 

 
Uzupełnij następujące informacje: 

 
Wybierz kraj wydarzenia z dostępnej listy rozwijanej. Na liście wyświetlone są kraje organizacji uczestniczących dodanych do wniosku oraz kraje, w których 
znajdują się siedziby instytucji Unii Europejskiej (Belgia, Niemcy, Luksemburg, Francja, Holandia). 
Podaj czas trwania wydarzenia w dniach i  
Dodaj liczbę uczestników. 

 
Po wprowadzeniu tych informacji część Dofinansowanie wydarzeń u dołu ekranu jest aktualizowana i obliczana jest całkowita kwota dofinansowania (EUR). 

 
Podsekcja dotycząca danego działania w menu zawartości zostaje oznaczona jako kompletna. 

 

 
Jeżeli dodano więcej niż jedno wydarzenie na rzecz uczestnictwa młodzieży, należy je wypełnić w taki sam sposób. 
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6. Wprowadzenie informacji szczegółowych dotyczących "Mobilności na rzecz uczestnictwa młodzieży",  
jeśli dotyczy 

 
6.1. Wybór szczegółów działania w menu zawartości 

 
Jeśli dodano działanie typu Mobilność na rzecz uczestnictwa młodzieży, w menu zawartości wyświetlona zostanie odpowiednia pozycja wraz z tytułem działania 
podanym w nawiasie. Kliknij tę pozycję, aby uzupełnić szczegóły dotyczące działania. 

 
Dla mobilności na rzecz uczestnictwa młodzieży dostępne są podsekcje Zestawienie mobilności i Podsumowanie budżetu, wyświetlone w menu zawartości. 
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6.2. Dodawanie szczegółów dotyczących działania 
 

Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola w części Działanie, w tym: 
 

1. Pytanie, czy działanie jest wędrowne: z listy rozwijanej wybierz odpowiedź TAK lub NIE 
2. Kraj przyjazdu: lista rozwijana. Na liście wyświetlone są kraje organizacji uczestniczących dodanych do wniosku oraz kraje, w których znajdują się siedziby 

instytucji Unii Europejskiej (Belgia, Niemcy, Luksemburg, Francja, Holandia). 
3. Data rozpoczęcia działania: wstępnie wyświetlona jest data rozpoczęcia projektu. W razie potrzeby możesz zmienić datę zgodnie z własnymi potrzebami i 

zasadami zawartymi w przewodniku po programie. 
4. Data zakończenia działania: wstępnie wyświetlona jest data zakończenia projektu. W razie potrzeby możesz zmienić datę zgodnie z własnymi potrzebami i 

zasadami zawartymi w przewodniku po programie. 
 

Całkowity czas trwania z wyłączeniem podróży (dni) jest automatycznie obliczany na podstawie wprowadzonej daty rozpoczęcia i zakończenia. 
 

Niektóre wyszarzone pola zostaną uzupełnione automatycznie po wprowadzeniu odpowiednich informacji w podsekcji Zestawienie mobilności dla danego działania. 
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6.3. Pozycja "Zestawienie mobilności" 
 

Podsekcja Zestawienie mobilności jest początkowo pusta. Wyświetlany jest tylko komunikat ostrzegawczy informujący o konieczności dodania co najmniej jednej 
mobilności. 

 

 
 

6.4. Kliknięcie przycisku "Dodaj nową mobilność" 
 

Kliknij przycisk Dodaj nową mobilność. 
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6.5. Dodawanie szczegółów dotyczących mobilności 
 

Dla każdej mobilności dodanej do działania należy określić jej szczegóły oraz informacje o budżecie. W części Mobilność dla uzupełnianej mobilności należy określić 
następujące elementy: 

 
1. Mobilność z udziałem tylko decydentów: pole wyboru pozwalające określić, czy w mobilności biorą udział tylko decydenci; 

Zaznaczenie tego pola spowoduje, że pola Całkowita liczba uczestników i Liczba osób towarzyszących zostaną wyszarzone 
2. Kraj wyjazdu: lista rozwijana; lista krajów organizacji uczestniczących z krajów programu i krajów partnerskich sąsiadujących z UE. 

W przypadku mobilności z udziałem tylko decydentów: wyświetlana jest lista krajów programu i krajów partnerskich sąsiadujących z UE. 
3. Miejscowość: wprowadź nazwę miejscowości 
4. Data rozpoczęcia i zakończenia mobilności: wstępnie wyświetlane są daty rozpoczęcia i zakończenia projektu. W razie potrzeby możesz zmienić datę 

zgodnie z własnymi potrzebami. Data musi mieścić się w czasie trwania działania i być zgodna z Przewodnikiem po programie. 
5. Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu: pole wyboru; zaznacz, jeśli planujesz korzystać z opcji podróży ekologicznej. 
6. Liczba dni podróży: dodaj liczbę dni podróży; 

Liczba dni podróży ekologicznych nie może być większa niż 6.  
Liczba standardowych dni podróży nie może być większa niż 2. 

7. Całkowita liczba uczestników, w tym: 
a. Liczba osób towarzyszących, oraz 
b. Liczba decydentów (jeśli dotyczy) 

 
Całkowity czas trwania, z wyłączeniem podróży oraz włącznie z podróżą, jest obliczany automatycznie. 
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6.6. Wypełnienie "Listy krajów działań wędrownych", jeśli dotyczy 
 

Jeśli podczas wypełniania szczegółów działania zaznaczono opcję działania wędrownego, dostępna staje się sekcja Lista krajów działań wędrownych, którą należy 
wypełnić. 

 
Wybierz kraj przyjazdu z dostępnej listy rozwijanej. Wprowadź czas trwania łącznie z podróżą (dni). 

 
Kliknij przycisk Dodaj nowy kraj przyjazdu, aby w razie potrzeby dodać dodatkowe kraje przyjazdu. 

 

 
 

W poniższym przykładzie dodano dwa kraje przyjazdu. Suma czasu trwania wynosi 17, zgodnie z informacją zawartą w komunikacie ostrzegawczym początkowo 
wyświetlonym na ekranie. 

 

 

 
Uwaga 

 
Suma czasu trwania musi być równa czasowi trwania danej mobilności włącznie z podróżą. 

 
Oznacza to, że jeśli dodasz więcej niż jeden kraj przyjazdu, łączny czas trwania dla wszystkich dodanych krajów przyjazdu musi być równy czasowi 
trwania danej mobilności włącznie z podróżą. 

 
Każdy kraj można dodać tylko raz. 
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6.7. Dodawanie szczegółów dotyczących budżetu mobilności 
 

6.7.1. Dofinansowanie w ramach wsparcia indywidualnego 
 

Informacje dotyczące budżetu wsparcia indywidualnego są tylko do odczytu. Obliczenia są oparte na wprowadzonych szczegółach dotyczących mobilności i są 
dokonywane automatycznie. 

 

 
 

6.7.2. Podróż 
 

Aby obliczyć dofinansowanie kosztów podróży dla danej mobilności, wybierz z dostępnej listy rozwijanej przedział odległości dla grupy. Dofinansowanie na 
uczestnika (EUR) i Całkowite dofinansowanie w ramach kosztów podróży (EUR) są obliczane na podstawie wybranego przedziału odległości. 
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6.7.2.1. Koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży 
 

Z listy rozwijanej przedziału odległości możesz również wybrać opcję Koszty nadzwyczajne. Zaznacz tę opcję tylko wtedy, gdy musisz wnioskować o Koszty 
nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży. 

 
Jeśli wybrano tę opcję, należy określić koszt drogiej podróży. Całkowite dofinansowanie w ramach kosztów podróży (EUR) jest obliczane automatycznie. 

 

 
 

6.7.3. Wsparcie włączania dla organizacji 
 

W części Wsparcie włączania dla organizacji należy określić liczbę uczestników objętych wsparciem w ramach włączania. Jeśli w ramach danej mobilności 
wsparcie włączania nie jest wymagane, wpisz 0. 

 
Kwota wsparcia włączania dla organizacji jest obliczana na podstawie określonej liczby uczestników. 
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6.8. Przegląd podsumowania budżetu 
 

W podsekcji Podsumowanie budżetu wyświetlana jest obliczona kwota dofinansowania dla wszystkich pozycji budżetowych danego działania. Jest ona 
automatycznie aktualizowana na podstawie danych wprowadzonych dla poszczególnych mobilności danego działania. 

 
Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji dla działania, sekcja dotycząca danego działania i wszystkie podsekcje w menu zawartości zostają oznaczone jako 
kompletne. 

 

 
 

6.9. Dodawanie dodatkowych mobilności do działania, jeśli wymagane 
 

W razie potrzeby możesz dodać wiele mobilności do danego działania. W menu zawartości wybierz opcję Zestawienie mobilności, a następnie kliknij przycisk Dodaj 
nową mobilność. Podaj wszystkie wymagane informacje dla dodanej mobilności w sposób opisany powyżej. 
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6.10. Aktualizacja lub usuwanie mobilności 
 

Aby zaktualizować mobilność, przejdź do podsekcji Zestawienie mobilności i kliknij przycisk Edytuj (ołówek). Następnie wprowadź wymagane zmiany. 
 

 
 

Aby usunąć mobilność z działania, w podsekcji Zestawienie mobilności dla tego działania kliknij przycisk Usuń (X) i potwierdź usunięcie, klikając przycisk Tak w 
wyskakującym okienku potwierdzenia. 
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7. Aktualizacja działania 

Aby zaktualizować typ działania lub tytuł działania, przejdź do sekcji Szczegółowe dane projektu i wprowadź zmiany do tabeli. 
 

 
 

 
 
 

Aby zaktualizować dodatkowe szczegóły działania, takie jak czas trwania lub liczba uczestników, wybierz dane działanie z menu zawartości i dokonaj niezbędnych zmian. 
 

 
 

 

 
Uwaga 

 
Wprowadzenie zmian w działaniu może spowodować, że wcześniej ukończone podsekcje tego działania zostaną oznaczone jako niekompletne. W takim 
przypadku należy sprawdzić oznaczoną podsekcję i odpowiednio ją zaktualizować. 

 
Na przykład zmiana kraju przyjazdu w uzupełnionym działaniu ma wpływ na mobilności w ramach tego działania. Należy wówczas również sprawdzić i 
zaktualizować mobilności związane z tym działaniem. 

 
Zmiana typu działania może spowodować, że wcześniej ukończone podsekcje tego działania zostaną oznaczone jako niekompletne. W takim 
przypadku należy sprawdzić oznaczoną podsekcję i odpowiednio ją zaktualizować. 
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8. Usuwanie działania 
Aby usunąć działanie z listy, przejdź do sekcji Szczegółowe dane projektu. 

 
Następnie kliknij przycisk Usuń (X) przy działaniu, które ma zostać usunięte. Potwierdź usunięcie, klikając przycisk TAK w wyskakującym okienku. 

 

 
 

 
 

 

 

Oczekiwany rezultat 
Sekcja Szczegółowe dane projektu i wszystkie odpowiadające podsekcje są oznaczone jako kompletne 

 
Uwaga 

 
Usunięcie działania spowoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych danych dla wybranego działania we wszystkich podsekcjach. 
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