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1.2. Jakość planu projektu i ustaleń dotyczących współpracy (KA171) 
1.3. Działania (KA171) 
1.4. Podsumowanie budżetu (KA171)
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Spis dla wniosku KA171 – Mobilność studentów i pracowników 
instytucji szkolnictwa wyższego wspierana przez fundusze 
polityki zewnętrznej 

Akcja ta wspiera fizyczną i mieszaną mobilność studentów i pracowników 
szkolnictwa wyższego z/do państw trzecich niestowarzyszonych w ramach 
programu Erasmus+. Studenci wszystkich kierunków i cykli studiów mogą 
brać udział w okresach studiów lub stażach za granicą. Pracownicy 
dydaktyczni i administracyjni szkolnictwa wyższego mogą brać udział w 
zagranicznych działaniach w zakresie rozwoju zawodowego, a także 
pracownicy z branży zawodowej w celu nauczania i szkolenia studentów 
lub pracowników instytucji szkolnictwa wyższego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (KA171) 

Podsumowanie budżetu (KA171) 

Jakość planu projektu i ustaleń dotyczących współpracy (KA171)        

Partnerstwa Regionalne (KA171) 

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/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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Partnerstwa Regionalne (KA171) 
Wstępne wymagania                   
Kolejne kroki 

1. Wybór zakładki "Partnerstwa Regionalne" 
2. Dodawanie regionów partnerskich 
3. Dodawanie organizacji partnerskich do regionu 
4. Przegląd sekcji Partnerstwa Regionalne 

Oczekiwany rezultat 
Powiązane strony 

 

 
 

W tej sekcji należy przedstawić regiony i instytucje partnerskie zawarte w projekcie. 

 

 
 

Ta strona dotyczy: 
 

Erasmus+ Rok konkursu 2022 
  KA171-HED – Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierana przez fundusze polityki zewnętrznej 

 
 

 

Wstępne wymagania 
Następujące sekcje formularza wniosku zostały poprawnie wypełnione: Sekcja 

Informacje o projekcie została wypełniona 
Organizacja lub konsorcjum składające wniosek zostało dodane w sekcji Organizacja(e) wnioskująca(e). 
Organizacje w krajach partnerskich posiadają ważny zarejestrowany numer identyfikacyjny organizacji; akredytacja ECHE nie jest wymagana. 

 
 
 

 

 
Informacja 

 
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. Wybór zakładki "Partnerstwa Regionalne" 

Po kliknięciu zakładki Partnerstwa Regionalne w menu zawartości pojawi się odpowiedni ekran. W tym miejscu można dodać regiony i organizacje partnerskie 
związane z planowanymi działaniami, a po wypełnieniu sekcji Działania pojawi się możliwość sprawdzenia całkowitej kwoty dofinansowania (w EUR) wnioskowanej 
dla każdego regionu. 
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2. Dodawanie regionów partnerskich 

Aby dodać pierwszy region, należy przewinąć stronę w dół do pustej karty i wybrać właściwy region z listy rozwijanej Region. 
 

W przypadku kolejnych regionów należy kliknąć przycisk Dodaj region w dolnej części tabeli. Dla każdego dodatkowego regionu tworzona jest nowa pusta karta. 
Następnie należy wybrać właściwy region z listy rozwijanej Region. 

 
Menu zawartości zostaje zaktualizowane i wyświetla nową podsekcję wybranego regionu: Szczegóły współpracy z (nazwa regionu). Podsekcja jest poprzedzona 
czerwoną kropką, o ile brakuje w niej obowiązkowych informacji. 

 
Dodatkowo widoczna jest liczba dodanych regionów – w poniższym przykładzie jest to 1. 
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3. Dodawanie organizacji partnerskich do regionu 
 

3.1. Dodawanie pierwszej organizacji 
 

1. W menu zawartości należy kliknąć pozycję Szczegóły współpracy dla wybranego regionu. 
2. W dostępnym wierszu należy dodać prawidłowy numer identyfikacyjny (OID) organizacji partnerskiej w wybranym regionie. 
3. Następnie należy dodać adres e-mail do kontaktu z organizacją partnerską. 

 
Listę krajów uprawnionych w każdym regionie można znaleźć tutaj: Kraje uprawnione. 

 

 
 

3.2. Dodawanie dodatkowych organizacji 
 

Aby dodać dodatkowe organizacje w regionie należy kliknąć przycisk Dodaj organizację w dolnej części tabeli. 
 

Dla każdej organizacji dodawany jest nowy wiersz. Należy wypełnić dane w sposób opisany powyżej. 
 

 

 
W każdej chwili można usunąć organizację, klikając czerwony znak X i potwierdzając usunięcie. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries
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4. Przegląd sekcji Partnerstwa Regionalne 

W dowolnym momencie można uzyskać przegląd poszczególnych regionów, klikając na opcję Partnerstwo regionalne w menu zawartości. 
 

Dla każdego regionu widoczna jest karta regionu. Jeśli wszystkie szczegóły zostały dodane, karta będzie teraz poprzedzona zieloną linią, natomiast niekompletne 
regiony są oznaczone czerwoną linią. Jest to również widoczne w menu zawartości. 

 
Po dodaniu organizacji do każdego regionu w sposób opisany powyżej, widoczna będzie również Lista wybranych krajów oraz Liczba organizacji. 

 
Jeśli karta regionu zostanie rozwinięta po dodaniu działań dla danego regionu, widoczna będzie również wyliczona całkowita kwota dofinansowania. 

 

 
 

4.1. Dostępne opcje na karcie regionu 
 

Na karcie regionu dostępne są następujące opcje: 
 

1. Wyświetl / edytuj Partnerstwo regionalne dla wybranego regionu – alternatywnie można użyć strzałki w dół, aby rozwinąć kartę regionu. 
2. Wyświetl / edytuj Szczegóły partnerstwa regionalnego – ta opcja przenosi użytkownika do zakładki Szczegóły współpracy dla wybranego regionu, 

gdzie można dodawać, usuwać lub edytować organizacje. 
3. Usuń region – kliknięcie na czerwony znak X otworzy okno potwierdzenia; aby usunąć partnerstwo regionalne i wszystkie powiązane informacje, w tym 

wszystkie wcześniej dodane organizacje, należy kliknąć Tak. 
 

 
 

 

 

Oczekiwany rezultat 
Sekcja Partnerstwa Regionalne i odpowiednie podsekcje są oznaczone jako kompletne. 



Erasmus+ Formularze wniosków 
 

01/2022 11 

 

 

 

 
 

 
 
 

 



Erasmus+ Formularze wniosków 
 

01/2022 12 

 

 

 
Powiązane strony 

Partnerstwa Regionalne (KA171) 

Jakość planu projektu i ustaleń dotyczących współpracy (KA171) 

Działania (KA171) 

Podsumowanie budżetu (KA171) 

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/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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Jakość planu projektu i ustaleń dotyczących współpracy (KA171) 
Wstępne wymagania               
Kolejne kroki 

1. Zakładka "Jakość planu projektu i ustaleń dotyczących współpracy" 
2. Wprowadzenie wymaganych informacji 

Oczekiwany rezultat 
Powiązane strony 

 

 
 

W sekcji formularza Jakość planu projektu i ustaleń dotyczących współpracy należy podać dalsze szczegóły dotyczące ogólnej jakości, ustaleń dotyczących 
współpracy, adekwatności strategii i wpływu projektu mobilności. 

 

 
 

Ta strona dotyczy: 
 

Erasmus+ Rok konkursu 2022 
KA171-HED – Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierana przez fundusze polityki zewnętrznej 

 
 

 

Wstępne wymagania 
Sekcje Informacje o projekcie, Organizacja(e) wnioskująca(e) i Partnerstwa Regionalne w formularzu wniosku zostały wypełnione 

 
 

 

 
Informacja 

 
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 "Jakość planu projektu i ustaleń dotyczących współpracy" 

Po kliknięciu na sekcję Jakość planu projektu i ustaleń dotyczących współpracy w menu zawartości pojawi się odpowiedni ekran. 
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2. Wprowadzenie wymaganych informacji 
Na ekranie pojawią się 3 obowiązkowe pola, które należy wypełnić. 

 
1. Ustalenia dotyczące współpracy 
2. Jakość projektu i strategia regionalna dla wybranego regionu 

a. Adekwatność strategii 
b. Wpływ i upowszechnianie rezultatów 

 
Dopóki pola obowiązkowe nie zostaną odpowiednio wypełnione, po kliknięciu na nie wyświetlane jest czerwone tło. 

 

 
 

Druga i trzecia sekcja zawiera pytania związane z wybranym regionem. 
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Oczekiwany rezultat 
Sekcja Jakość planu projektu i ustaleń dotyczących współpracy jest oznaczona jako kompletna 
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Powiązane strony 

Partnerstwa Regionalne (KA171) 

Jakość planu projektu i ustaleń dotyczących współpracy (KA171) 

Działania (KA171) 

Podsumowanie budżetu (KA171) 

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/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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Działania (KA171) 
Wstępne wymagania 
Kolejne kroki 

1. Zakładka "Działania" 
2. Dodawanie działania 
3. Dodawanie mobilności do działania 
4. Przegląd działań 
5. Aktualizacja działania 
6. Usuwanie działania 

Oczekiwany rezultat 
Powiązane strony 

 

 
 

W sekcji formularza Działania należy podać szczegółowe informacje na temat działań w zakresie mobilności, które planują Państwo zorganizować, oraz wnioskowaną 
kwotę dofinansowania ze środków UE przeznaczoną na realizacje mobilności. 

 

 
 

Ta strona dotyczy: 
 

Erasmus+ Rok konkursu 2022 
KA171-HED – Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierana przez fundusze polityki zewnętrznej 

 
 

 

Wstępne wymagania 
Sekcje Informacje o projekcie, Organizacja(e) wnioskująca(e) i Partnerstwa Regionalne w formularzu wniosku zostały wypełnione. 

 
 
 

 

 
Informacja 

 
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


Erasmus+ Formularze wniosków 
 

01/2022 20 

 

 

 
Kolejne kroki 
1. Zakładka "Działania" 

Po kliknięciu zakładki Działania w menu zawartości Otworzy się odpowiedni ekran, na którym będzie można zobaczyć przegląd wnioskowanego dofinansowania i 
liczby uczestników dla każdego regionu, który został określony w sekcji Partnerstwa Regionalne. 

 
W menu zawartości znajduje się podsekcja dla każdego regionu i kraju dodanego w sekcji Partnerstwa Regionalne. W miarę dodawania działań, dla każdego kraju i 
działania będzie dodawany zestaw podsekcji. Każda sekcja jest oznaczona czerwoną kropką, jeśli dla danego działania nie dodano mobilności lub jeśli w danej sekcji 
brakuje innych obowiązkowych informacji. Sekcje zostaną oznaczone zieloną kropką, gdy wszystkie obowiązkowe informacje zostaną wprowadzone. 

 
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 można również zwinąć menu zawartości za pomocą ikony strzałki < lub pracować w trybie pełnoekranowym. Szczegółowe informacje 
znajdują się w sekcji Jak wypełnić wniosek. 

 

 
 

 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How%2Bto%2Bcomplete%2Bthe%2Bapplication%2Bform
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2. Dodawanie działania 
W formularzach wniosków KA171-HED działania są dodawane na poziomie regionalnym. Dostępne są dwie kategorie działań: 

 
Mobilność osób uczących się 
Mobilność pracowników 

 
Każda kategoria działań może być dodana tylko raz dla danego kraju. 

 
Później, podczas realizacji projektu, będzie można określić typ działania (studia/staż/nauczanie/szkolenia). Aby dodać 

pierwsze działanie w regionie, należy wykonać następujące czynności: 

1. Kliknąć na wybrany region. 
2. Wypełnić pusty wiersz, wybierając kraj i kategorię działania z odpowiednich list rozwijanych. Menu zawartości 

zostanie zaktualizowane i wyświetli: 

łączną liczbę dodanych działań dla wszystkich działań oraz dla wybranego regionu i kraju – w poniższym przykładzie ta liczba wynosi w każdym przypadku1 
dodatkową podsekcję pod odpowiednim krajem dla dodanego działania: Zestawienie mobilności, a następnie kraj i kategorię działania 

 

 
 

Aby dodać dodatkowe działanie dla tego samego regionu należy kliknąć przycisk Dodaj działanie w dolnej części ekranu przeglądu regionu. Pojawi się nowy pusty 
wiersz. Należy go wypełnić, wybierając kraj i kategorię działania z odpowiednich list rozwijanych. 
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3. Dodawanie mobilności do działania 
 

3.1. Zestawienie mobilności i dodawanie mobilności 
 

Aby otworzyć ekran przeglądu mobilności, należy wybrać zakładkę Zestawienie mobilności dla danego kraju i kategorii działania. W tym miejscu można zobaczyć 
podsumowanie działań i mobilności w miarę ich dodawania. 

 
Dla każdej mobilności, która ma zostać dodana, należy kliknąć przycisk Dodaj mobilność u dołu ekranu.                         

W poniższym przykładzie przedstawiono dodawanie mobilności do Zestawienia mobilności dla Algierii / Mobilności osób uczących się: 

 
 
 
 

Mobilność jest dodawana jako karta, której kluczowe szczegóły będą wyświetlane w nagłówku, po wprowadzeniu wymaganych informacji. 

Numery identyfikacyjne mobilności są generowane automatycznie i kolejno przypisywane do mobilności utworzonych dla danego regionu. 
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3.2. Wprowadzanie danych dotyczących mobilności 
 

Należy wprowadzić szczegółowe dane dotyczące mobilności. Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką (*). Niektóre pola są aktualizowane 
automatycznie na podstawie podanych informacji i nie mogą być modyfikowane ręcznie. Należą do nich kraje wyjazdu/przyjazdu, niektóre pola czasu trwania i 
wszystkie pola dotyczące dofinansowania. 

 

 
 

Poniżej znajduje się przykład mobilności (wyjazdu) dla działania Mobilność osób uczących w południowym regionie Morza Śródziemnego. Należy zwrócić uwagę, że 
nagłówek również został zaktualizowany. 

 

 
 

Poniżej znajduje się przykład mobilności (przyjazdu) dla działania Mobilność pracowników w regionie Bałkanów Zachodnich. 

 
Uwaga 

 
Pola do wypełnienia oraz obowiązujące zasady i ograniczenia różnią się w zależności od wybranego regionu i kategorii działania. Należy uważnie 
przeczytać informacje wyświetlane na ekranie podczas wprowadzania szczegółów dotyczących mobilności. 
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3.3. "Podsumowanie działania" / "Zestawienie mobilności" 
 

Po kliknięciu na Zestawienie mobilności dla wybranego kraju i kategorii aktywności w menu zawartości można uzyskać przegląd: 
 

1. podsumowania działania, w tym całkowitej liczby mobilności, całkowitej liczby uczestników, całkowitego budżetu przeznaczonego na działanie i całkowitego czasu 
trwania. 

2. zestawienie mobilności dodanych dla danego działania. Dodane mobilności wyświetlają się w postaci kart zawierających kluczowe szczegóły dla każdej mobilności. 
 

Jeśli wszystkie niezbędne szczegóły zostały wprowadzone, karty mobilności oraz karta działania są oznaczone zieloną linią. Jeśli brakuje niezbędnych informacji 
dotyczących mobilności, zostaną one oznaczone czerwoną linią wraz z kartą podsumowania działania. Znajduje to również odzwierciedlenie w menu zawartości. 

 

 
 

3.4. Aktualizacja mobilności 
 

Aby zaktualizować informacje o mobilności, należy kliknąć na przycisk edycji obok danej mobilności w Zestawieniu mobilności dla wybranej kategorii działania i kraju. 
Wyświetlony zostanie ekran szczegółów mobilności, na którym można dokonać pożądanych zmian. Pola dotyczące czasu trwania i dofinansowania zostaną 
odpowiednio zaktualizowane. 

 
3.5. Usuwanie mobilności 

 
Aby usunąć mobilność, należy kliknąć na przycisk usuwania (X) obok danej mobilności w Zestawieniu mobilności dla wybranej kategorii działania i kraju. Następnie 
należy potwierdzić usunięcie, klikając TAK w wyskakującym okienku. 
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4. Przegląd działań 

Aby uzyskać dostęp do ogólnego przeglądu działań, należy wybrać zakładkę Działania w menu zawartości. 
 

1. W tym miejscu wyświetlone są zaktualizowane dane dotyczące całkowitej liczby uczestników i całkowitej kwoty dofinansowania (EUR), o którą 
wnioskowano dla każdego regionu. Tam, gdzie to możliwe, wartości te obejmują również liczby/kwoty obliczone na podstawie częściowych informacji 
podanych w innych podsekcjach. 

2. Aby przejść do ekranu przeglądu dla konkretnego Regionu, można kliknąć na ikonkę szczegółów dla danego regionu w kolumnie Działania. 
3. W menu zawartości wyświetlana jest zaktualizowana liczba działań dodanych dla wszystkich regionów i wszystkich krajów – w poniższym przykładzie 4. 

Sekcja jest oznaczona czerwonym znakiem X do momentu uzupełnienia brakujących informacji w którejkolwiek z podsekcji. 
 

 
 

Aby uzyskać dostęp do przeglądu działań dla konkretnego regionu, należy kliknąć na nazwę danego regionu w menu zawartości. 
 

1. W tym miejscu wyświetlona jest lista krajów i kategorie działań dodane dla każdego kraju w wybranym regionie. 
2. W kolumnie Akcje: 

a. Kliknięcie ikonki szczegółów dla określonej kombinacji kraj/działanie pozwala przejść do zestawienia mobilności dla tego działania. 
b. Aby usunąć działanie, należy kliknąć na ikonkę Usuń (X), a następnie potwierdzić usunięcie, klikając na TAK w wyskakującym okienku. 

3. W menu zawartości można zobaczyć całkowitą liczbę działań dodanych dla danego regionu. Sekcja jest oznaczona czerwoną kropką, jeśli w którejkolwiek 
z podsekcji brakuje niezbędnych informacji, w przeciwnym razie jest oznaczona jako kompletna (zielona kropka). 

 

 
 

Aby uzyskać dostęp do przeglądu działań dla konkretnego kraju, należy kliknąć na nazwę danego kraju w menu zawartości. 
 

1. W tym miejscu dodane działania wyświetlone są w formie kart, z dodatkowymi szczegółami, takimi jak całkowita liczba mobilności, całkowita liczba 
uczestników, całkowity budżet przeznaczony na działanie i całkowity czas trwania. 

2. Wyświetlona jest również całkowita liczba uczestników i całkowita kwota dofinansowania (EUR) dla wszystkich działań w danym kraju. 
3. Na kartach: 

a. Jeśli wszystkie wymagane informacje zostały wprowadzone, karta jest oznaczona zieloną linią. Jeśli dla danego działania nie dodano mobilności lub 
informacje dotyczące mobilności są niekompletne, karta jest oznaczona czerwoną linią. Znajduje to również odzwierciedlenie w menu zawartości. 

b. Kliknięcie przycisku Edytuj spowoduje rozwinięcie karty. 
c. Kliknięcie ikonki szczegółów pozwoli przejść do zestawienia mobilności dla wybranego działania. 

4. W menu zawartości można zobaczyć zaktualizowaną liczbę kategorii działań dodanych dla danego kraju. Sekcja jest oznaczona czerwoną kropką, jeśli jest 
niekompletna, lub zieloną kropką, jeśli jest kompletna. 
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5. Aktualizacja działania 

Aby zaktualizować kraj lub kategorię działań dla danego działania, należy kliknąć nazwę regionu w menu zawartości. 
 

 
 

 

 

6. Usuwanie działania 

Aby usunąć działanie z listy, należy kliknąć na nazwę odpowiedniego regionu w menu zawartości. 
 

Następnie należy kliknąć przycisk Usuń (X) przy działaniu, które ma zostać usunięte, i potwierdzić usunięcie, klikając TAK w wyskakującym okienku 
 

 
 

 

 

Oczekiwany rezultat 
Sekcja Partnerstwa Regionalne i odpowiednie podsekcje są oznaczone jako kompletne. 

 
Uwaga 

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

 
Uwaga 

 
Wprowadzenie zmian w działaniu będzie miało wpływ na wcześniej wprowadzone mobilności dla tego działania i spowoduje oznaczenie działania i 
mobilności jako niekompletnych. W takich przypadkach należy sprawdzić i odpowiednio zaktualizować dane dotyczące mobilności. 
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Powiązane strony 

Partnerstwa Regionalne (KA171) 

Jakość planu projektu i ustaleń dotyczących współpracy (KA171) 

Działania (KA171) 

Podsumowanie budżetu (KA171) 

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/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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Podsumowanie budżetu (KA171) 
Wstępne wymagania                
Kolejne kroki 

1. Zakładka "Podsumowanie budżetu" 
2. Karta "Pozycje budżetowe" 
3. Karta "Budżet na region" 

Oczekiwany rezultat 
Powiązane strony 

 

 
 

Sekcja Podsumowanie budżetu zawiera przegląd budżetu projektu i wnioskowanych kwot dofinansowania UE. Wyświetlane kwoty dofinansowania są obliczane na 
podstawie informacji podanych we wcześniejszych sekcjach formularza wniosku, a w szczególności w sekcji Działania. Podanych danych liczbowych nie można 
modyfikować na stronie Podsumowanie budżetu. 

 
W przypadku stwierdzenia błędów lub pominięć należy powrócić do sekcji Działania w formularzu wniosku i zaktualizować niezbędne dane. Dane wyświetlane w sekcji 
Podsumowanie budżetu zostaną automatycznie aktualizowane. 

 
Ponieważ wszystkie pola dotyczące dofinansowania są obliczane automatycznie, ta sekcja jest domyślnie oznaczona jako kompletna. 

 

 
 

Ta strona dotyczy: 
 

Erasmus+ Rok konkursu 2022 
KA171-HED – Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierana przez fundusze polityki zewnętrznej 

 
 

 

Wstępne wymagania 
Sekcje Informacje o projekcie, Organizacja(e) wnioskująca(e), Partnerstwa Regionalne i Działania w formularzu wniosku zostały wypełnione. 

 
 
 

 

 
Informacja 

 
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 "Podsumowanie budżetu" 

Po kliknięciu zakładki Podsumowanie budżetu w menu zawartości. pojawi się odpowiedni ekran. 
 

Na ekranie wyświetlona jest lista sum kwot dofinansowania dla różnych pozycji budżetowych, które składają się na całkowitą wnioskowaną kwotę dofinansowania, a także 
podział na regiony. 

 

 
 

 

 
2. Karta "Pozycje budżetowe" 
Karta podsumowania budżetu zawiera przegląd łącznych kwot dofinansowania na poziomie projektu dla 

następujących pozycji budżetowych: Podróże 
Wsparcie indywidualne 
Dodatki dla osób o mniejszych szansach 
Wsparcie organizacyjne 
Całkowite dofinansowanie – suma wszystkich kwot dofinansowania dla pozycji budżetowych wymienionych powyżej 

 
Pozycje budżetowe o wartości 0 nie są wyświetlane na tej liście, z wyjątkiem pozycji Całkowite dofinansowanie. Są to pozycje, dla których nie wprowadzono kosztów 
w formularzu wniosku. Na przykład, jeśli w propozycji projektu nie objęto żadnych uczestników o mniejszych szansach, do pozycji Dodatki dla osób o mniejszych 
szansach nie jest przypisana żadna kwota i ta pozycja budżetowa nie zostanie wyświetlona na liście. 

 
W poniższym przykładzie uwzględniono wszystkie pozycje budżetowe. 
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3. Karta "Budżet na region" 

W tej sekcji wyświetlane są sumy budżetowe i podział według regionów. Dla każdego z regionów określonych w sekcji Partnerstwa regionalne przyporządkowana jest 
jedna 
karta. 

 
W nagłówku karty widoczna jest całkowita kwota dofinansowania dla wybranego regionu, obliczona jako suma kwot dla pozycji Dofinansowanie podróży, wsparcie 
indywidualne i Dodatki dla osób o mniejszych szansach. 

 
Kliknięcie strzałki w prawo (>) spowoduje rozwinięcie karty i wyświetlenie szczegółowego podziału na kraje i kategorie działań dla każdej z wyżej wymienionych 
pozycji budżetowych. Przegląd ten obejmuje również pozycje kosztowe o wartości 0. Aby ponownie zamknąć szczegóły, należy kliknąć strzałkę w dół (v). 

 

 
 

 
 

 

 

Oczekiwany rezultat 
Sekcja Podsumowanie budżetu w formularzu wniosku została sprawdzona. 

 

 
 
 

 

 
Uwaga 

 
Wsparcie organizacyjne nie jest wliczane do całkowitej kwoty dofinansowania dla regionu, ponieważ jest ono przyznawane na poziomie projektu i 
obliczane na podstawie całkowitej liczby uczestników projektu. 
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Powiązane strony 

Partnerstwa Regionalne (KA171) 

Jakość planu projektu i ustaleń dotyczących współpracy (KA171) 

Działania (KA171) 

Podsumowanie budżetu (KA171) 

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/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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