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Formularze wniosków KA210 KA220

Spis dla wniosku KA210 – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji dorosłych i
młodzieży
1.1. Działania (KA210)
1.2. Podsumowanie budżetu (KA210)
1.3. Wpływ i kontynuacja (KA210)
1.4. Priorytety i tematy (KA210)
1.5. Opis projektu (KA210)
1.6. Podsumowanie projektu (KA210, KA220)
Spis dla wniosku KA220 – Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji dorosłych, szkolnictwa wyższego, edukacji szkolnej, kształcenia i
szkolenia zawodowego i młodzieży
2.1. Istotność projektu (KA220)
2.2. Ustalenia dotyczące partnerstwa i współpracy (KA220)
2.3. Plan projektu i jego realizacja (KA220)
2.4. Wpływ (KA220)
2.5. Podsumowanie projektu (KA220)
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Spis dla wniosku KA210 – Partnerstwa na małą skalę w sektorze
edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji
dorosłych i młodzieży
Istnieją cztery formularze wniosków dla akcji KA210.
KA210-ADU Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych
W ramach tej akcji organizacje mają możliwość zdobycia doświadczenia we
współpracy międzynarodowej i wzmocnienia swojego potencjału. Partnerstwa
na małą skalę powstały, aby rozszerzyć dostęp do programu dla małych
podmiotów i osób, do których trudno jest dotrzeć w sektorze edukacji szkolnej,
edukacji dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji, młodzieży i
sportu.
KA210-SCH Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej
W ramach tej akcji organizacje mają możliwość zdobycia doświadczenia we
współpracy międzynarodowej i wzmocnienia swojego potencjału. Partnerstwa
na małą skalę powstały, aby rozszerzyć dostęp do programu dla małych
podmiotów i osób, do których trudno jest dotrzeć w sektorze edukacji szkolnej,
edukacji dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji, młodzieży i
sportu.
KA210-VET Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia
zawodowego W ramach tej akcji organizacje mają możliwość zdobycia
doświadczenia we współpracy międzynarodowej i wzmocnienia swojego
potencjału. Partnerstwa na małą skalę powstały, aby rozszerzyć dostęp do
programu dla małych podmiotów i osób, do których trudno jest dotrzeć w
sektorze edukacji szkolnej, edukacji dorosłych, kształcenia i szkolenia
zawodowego, edukacji, młodzieży i sportu.
KA210-YOU Partnerstwa na małą skalę w sektorze młodzieży
W ramach tej akcji organizacje mają możliwość zdobycia doświadczenia we współpracy międzynarodowej i wzmocnienia swojego potencjału. Partnerstwa na małą
skalę powstały, aby rozszerzyć dostęp do programu dla małych podmiotów i osób, do których trudno jest dotrzeć w sektorze edukacji szkolnej, edukacji dorosłych,
kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji, młodzieży i sportu.

Podstawy

Informacje szczegółowe

Dodawanie organizacji do wniosku

Działania (KA210)

Załączniki

Podsumowanie budżetu (KA210)

Wniosek o dofinansowanie lub akredytację

Kontynuacja

Osoby powiązane

Wpływ i kontynuacja (KA210)

Lista kontrolna

Priorytety i tematy (KA210)

Informacje o projekcie

Opis projektu (KA210)

Podręcznik dotyczący mobilności w szkolnictwie wyższym

Streszczenie projektu (KA210, KA220)

Jak wypełnić wniosek
Moje wnioski
Moje kontakty
Możliwości
Organizacje uczestniczące
Funkcje PDF
Udostępnianie wniosku
Historia
Złożenie wniosku
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Działania (KA210)
Wstępne wymagania
Kolejne kroki
1. Zakładka "Działania"
2. Tworzenie pierwszego działania
3. Dodawanie kolejnego działania, jeśli jest to wymagane
4. Aktualizacja działania
5. Usuwanie działania
6. Zakładka "Działania" oznaczona jako kompletna
Oczekiwany rezultat
Powiązane strony

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.
W sekcji Działania formularza wniosku należy określić i podać szczegóły dotyczące każdego działania przewidzianego w projekcie. Suma kwoty dofinansowania
przeznaczonej na wszystkie działania musi być zgodna z kwotą ryczałtową projektu podaną w sekcji Informacje o projekcie formularza wniosku.
W poniższym przykładzie przedstawiono, w jaki sposób należy wypełnić tę sekcję wniosku, korzystając z formularza KA210-ADU – Partnerstwa na małą skalę w sektorze
edukacji dorosłych.

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.

Ta strona dotyczy:
Erasmus+ Rok konkursu 2022
KA210-YOU –Partnerstwa na małą skalę w sektorze młodzieży
KA210-ADU – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych
KA210-SCH – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej
KA210-VET – Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

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

01/2022
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Kolejne kroki
1. Zakładka "Działania"
Kliknij pozycję Działania w menu zawartości. Otworzą się panel nawigacyjny i ekran Działania.
Należy dodać co najmniej jedno działanie.

Początkowo wyświetlany jest również czerwony komunikat ostrzegawczy informujący, że łączna kwota dofinansowania przeznaczona na działania powinna być równa
kwocie ryczałtowej projektu.

2. Tworzenie pierwszego działania
2.1. Wprowadź "Tytuł działania"
Wpisz nazwę działania w polu Tytuł działania dla pierwszego działania. Pozostałe informacje dotyczące działania wyświetlanego w tabeli zostaną automatycznie
uzupełnione na podstawie informacji podanych w sekcji Szczegółowy opis działania.

01/2022
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2.2. Wprowadź "Szczegółowy opis działania"
Po wprowadzeniu nazwy działania w menu zawartości pojawi się podsekcja Szczegółowy opis działania, wraz z nazwą danego działania w nawiasie. Kliknij na
podsekcję dotyczącą danego działania w menu zawartości, aby uzyskać dostęp do Szczegółowego opisu działania, który należy uzupełnić.

Otworzy się okno Szczegółowego opisu działania dla danego działania. W tym miejscu należy podać informacje ogólne:
Miejsce działania – wolne pole tekstowe.
Planowana data rozpoczęcia i zakończenia działania – domyślnie, data rozpoczęcia i zakończenia jest wstępnie uzupełniona na podstawie informacji
wprowadzonych w sekcji Informacje o projekcie; możesz zmienić daty według potrzeby. Data rozpoczęcia i zakończenia musi mieścić się w ramach daty
rozpoczęcia i zakończenia projektu.
Organizacja wiodąca – lista rozwijana, z której możesz wybrać organizację prowadzącą działanie; wyświetla wszystkie organizacje dodane w sekcji
Organizacja uczestnicząca formularza.
Organizacja(-e) uczestnicząca(-e) – lista rozwijana, z której możesz wybrać organizacje uczestniczące w działaniu; wyświetla wszystkie organizacje dodane
w sekcji Organizacja uczestnicząca formularza, oprócz organizacji wybranej jako organizacja wiodąca
Czas trwania działania jest automatycznie obliczany na podstawie podanej daty rozpoczęcia i zakończenia. Szacunkowy koszt działania oraz Kwotę dofinansowania
przeznaczoną na działanie (EUR) należy wprowadzić na dole ekranu Szczegółowego opisu działania i zostanie ona automatycznie aktualizowana po zakończeniu
wypełniania tej sekcji.
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 przewodnika Jak wypełnić wniosek.

Wypełnij dostępne wolne pola tekstowe wymaganymi informacjami.

01/2022

7

Erasmus+

Formularze wniosków KA210 KA220

Określ kwotę dofinansowania przyznaną na działanie (w EUR). Podana kwota nie może być wyższa niż całkowita kwota dofinansowania określona w sekcji
Informacje o projekcie formularza wniosku, w szczególności niż kwota ryczałtowa projektu.

01/2022
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2.3. Szczegółowy opis działania jest kompletny
Po wprowadzeniu wszystkich informacji podsekcja Szczegółowy opis działania w menu zawartości zostaje oznaczona jako kompletna.

W poniższym przykładzie sekcja Działania w menu zawartości jest nadal oznaczona czerwonym haczykiem, co oznacza, że sekcja ta jeszcze nie została ukończona.
Podczas sprawdzania ekranu Działań nadal widoczny czerwony komunikat ostrzegawczy, informujący o braku zgodności między całkowitą kwotą dofinansowania a
kwotą ryczałtową projektu określoną w sekcji Informacje o projekcie. Dopóki ten warunek nie zostanie spełniony, sekcja Działania nie zostanie oznaczona jako
kompletna.
W naszym przykładzie wprowadzono dodatkowe działania, aby osiągnąć wymaganą całkowitą kwotę dofinansowania.

01/2022
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3. Dodawanie kolejnego działania, jeśli jest to wymagane
Jeśli planujesz więcej niż jedno działanie w projekcie, każde dodatkowe działanie musisz wprowadzić do formularza wniosku.
Aby dodać dodatkowe działanie, kliknij przycisk Dodaj działanie. Wprowadź tytuł działania i uzupełnij szczegółowy opis działania w sposób opisany powyżej.

01/2022
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4. Aktualizacja działania
Jeśli chcesz wprowadzić zmiany do już zaplanowanego działania, kliknij odpowiednią podsekcję w menu zawartości i wprowadź niezbędne zmiany do szczegółowego
opisu działania.

5. Usuwanie działania
Jeśli chcesz usunąć działanie z formularza wniosku, kliknij przycisk Usuń przy danym działaniu, aby je usunąć. Potwierdź usunięcie, klikając przycisk Tak w
wyskakującym okienku. Kliknij przycisk Nie, aby anulować usunięcie.

01/2022
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6. Sekcja "Działania" jest oznaczona jako kompletna
Po uzupełnieniu szczegółów dla wszystkich dodanych działań tabela na ekranie Działania zostaje zaktualizowana. Wyświetlane są informacje o czasie trwania
działania (w dniach) i kwocie dofinansowania przydzielonej dla każdego działania, a także o ich łącznej wartości.
Suma kwoty dofinansowania przeznaczonej na wszystkie działania musi być zgodna z kwotą ryczałtową projektu podaną w sekcji Informacje o projekcie
formularza wniosku.
Jeśli prawidłowo wprowadziłeś wszystkie obowiązkowe informacje, a całkowita kwota dofinansowania jest równa kwocie ryczałtowej projektu, sekcja Działania i
wszystkie podsekcje zostaną oznaczone jako kompletne.

Oczekiwany rezultat
Sekcja "Działania" oraz, w wyniku dostarczonych informacji, sekcja "Podsumowanie budżetu" zostały oznaczone jako kompletne
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Powiązane strony
Działania (KA210)
Dodawanie organizacji do wniosku
Załączniki
Wniosek o dofinansowanie lub akredytację
Osoby powiązane
Podsumowanie budżetu (KA210)
Lista kontrolna
Informacje o projekcie
Kontynuacja
Podręcznik dotyczący mobilności w szkolnictwie wyższym
Jak wypełnić wniosek
Wpływ i kontynuacja (KA210)
Moje wnioski
Moje kontakty
Możliwości

01/2022
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Podsumowanie budżetu (KA210)
Wstępne wymagania
Kolejne kroki
1. Zakładka "Podsumowanie budżetu"
2. Szacunkowe koszty nie sumują się do "Kwoty ryczałtowej projektu"
Oczekiwany rezultat
Powiązane strony
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.

W sekcji Podsumowanie budżetu formularza wniosku wyświetlany jest przegląd budżetu w podziale na działania. Wszystkie
informacje są tylko do odczytu. W poniższym przykładzie przedstawiono podsumowanie budżetu dla formularza wniosku KA210ADU – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych.

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.

Ta strona dotyczy:
Erasmus+ Rok konkursu 2022
KA210-YOU –Partnerstwa na małą skalę w sektorze młodzieży
KA210-ADU – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych
KA210-SCH – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej
KA210-VET – Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

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

01/2022

15

Erasmus+

Formularze wniosków KA210 KA220

Kolejne kroki
1. Zakładka "Podsumowanie budżetu"
Kliknij pozycję Podsumowanie budżetu w menu zawartości. Otworzy się ekran podsumowania budżetu.
Na podstawie informacji wprowadzonych w sekcji Działania, na ekranie wyświetlany jest przegląd kosztów przypadających na poszczególne działania oraz ich suma.
Wyświetlana jest również kwota ryczałtowa projektu określona w sekcji Informacje o projekcie.
Koszty są również widoczne w sekcji Działania.

2. Szacunkowe koszty nie sumują się do "Kwoty ryczałtowej projektu"
Sekcje Podsumowanie budżetu i Działania nie są oznaczone jako kompletne, jeśli suma kosztów wszystkich działań nie odpowiada kwocie ryczałtowej projektu
określonej w sekcji Informacje o projekcie
.

Oczekiwany rezultat
Sekcja Podsumowanie budżetu jest oznaczona jako kompletna

01/2022

16

Erasmus+

01/2022

Formularze wniosków KA210 KA220

17

Erasmus+

Formularze wniosków KA210 KA220

Powiązane strony
Działania (KA210)
Dodawanie organizacji do wniosku
Załączniki
Wniosek o dofinansowanie lub akredytację
Osoby powiązane
Podsumowanie budżetu (KA210)
Lista kontrolna
Informacje o projekcie
Kontynuacja
Podręcznik dotyczący mobilności w szkolnictwie wyższym
Jak wypełnić wniosek
Wpływ i kontynuacja (KA210)
Moje wnioski
Moje kontakty
Możliwości

01/2022
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Wpływ i kontynuacja (KA210)
Wstępne wymagania
Kolejne kroki
1. Zakładka "Wpływ i kontynuacja"
2. Wprowadzenie wymaganych informacji
Oczekiwany rezultat
Powiązane strony
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.

W sekcji Wpływ i kontynuacja formularza wniosku należy podać dalsze szczegóły dotyczące oczekiwanego wpływu projektu oraz działań przewidzianych w celu
kontynuacji projektu i dzielenia się jego rezultatami.
W poniższym przykładzie przedstawiono, w jaki sposób należy wypełnić tę sekcję wniosku, korzystając z formularza KA210-ADU – Partnerstwa na małą skalę w sektorze
edukacji dorosłych.
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.

Ta strona dotyczy:
Erasmus+ Rok konkursu 2022
KA210-YOU –Partnerstwa na małą skalę w sektorze młodzieży
KA210-ADU – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych
KA210-SCH – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej
KA210-VET – Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

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

01/2022
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Kolejne kroki
1. Zakładka "Wpływ i kontynuacja"
Kliknij pozycję Wpływ i kontynuacja w menu zawartości. Otworzy się odpowiedni ekran.

2. Wprowadzenie wymaganych informacji
W tej sekcji należy określić oczekiwany wpływ projektu, sposób weryfikacji, czy projekt osiągnął założone cele, oraz sposób dzielenia się rezultatami projektu. Wypełnij
wszystkie pola obowiązkowe.

Oczekiwany rezultat
Sekcja Wpływ i kontynuacja jest oznaczona jako kompletna

01/2022
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Powiązane strony
Opis projektu (KA210)
Działania (KA210)
Podsumowanie budżetu (KA210)
Streszczenie projektu (KA210, KA220)
Priorytety i tematy (KA210)
Wpływ i kontynuacja (KA210)
Kontynuacja
Załączniki
Organizacje uczestniczące
Dodawanie organizacji do wniosku
Informacje o projekcie
Możliwości
Złożenie wniosku
Funkcje PDF
Historia
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Priorytety i tematy (KA210)
Wstępne wymagania
Kolejne kroki
1. Zakładka "Priorytety i tematy"
2. Wybór "priorytetów" projektu
3. Wybór "tematów" projektu
Oczekiwany rezultat
Powiązane strony
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.
W sekcji Priorytety i tematy formularza wniosku należy określić główne priorytety i tematy, których dotyczy projekt. Dostępne priorytety i tematy zależą od rodzaju
wnioskowanego projektu.
W poniższym przykładzie przedstawiono, w jaki sposób należy wypełnić tę sekcję wniosku, korzystając z formularza KA210-ADU – Partnerstwa na małą skalę w sektorze
edukacji dorosłych.

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.

Ta strona dotyczy:
Erasmus+ Rok konkursu 2022
KA210-YOU –Partnerstwa na małą skalę w sektorze młodzieży
KA210-ADU – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych
KA210-SCH – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej
KA210-VET – Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Wstępne wymagania
Sekcja Informacje o projekcie w formularzu wniosku została wypełniona
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Kolejne kroki
1. Zakładka "Priorytety i tematy"
Kliknij pozycję Priorytety i tematy w menu zawartości. Otworzy się odpowiedni ekran.

2. Wybór "priorytetów" projektu
2.1. Wybierz główny priorytet
Wybierz priorytet najbardziej odpowiadający celom projektu z dostępnej listy rozwijanej.
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2.2. Dodawanie dodatkowych priorytetów, jeśli jest to wymagane
Możesz wybrać maksymalnie dwa dodatkowe priorytety z dostępnej listy rozwijanej. Wybrane priorytety są wyświetlane w niebieskich ramkach. W razie
potrzeby możesz usunąć dodany priorytet, klikając przycisk X po prawej stronie odpowiadającej ramki.

3. Wybór "tematów" projektu
Z dostępnej listy rozwijanej wybierz maksymalnie trzy tematy, których dotyczy projekt. Wybrane tematy są wyświetlane w niebieskich ramkach nad listą
rozwijaną. W razie potrzeby możesz usunąć dodany temat, klikając przycisk X po prawej stronie odpowiadającej ramki.
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Oczekiwany rezultat
Sekcja "Działania" oraz, w wyniku dostarczonych informacji, sekcja "Podsumowanie budżetu" zostały oznaczone jako kompletne
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Powiązane strony
Opis projektu (KA210)
Działania (KA210)
Podsumowanie budżetu (KA210)
Streszczenie projektu (KA210, KA220)
Priorytety i tematy (KA210)
Wpływ i kontynuacja (KA210)
Kontynuacja
Załączniki
Organizacje uczestniczące
Dodawanie organizacji do wniosku
Informacje o projekcie
Możliwości
Złożenie wniosku
Funkcje PDF
Historia
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Opis projektu (KA210)
Wstępne wymagania
Kolejne kroki
1. Zakładka "Opis projektu"
2. Wprowadzenie wymaganych informacji
Oczekiwany rezultat
Powiązane strony
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.
W sekcji Opis 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, w jaki sposób należy wypełnić tę sekcję wniosku, korzystając z formularza KA210-ADU – Partnerstwa na małą skalę w sektorze
edukacji dorosłych.

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.

Ta strona dotyczy:
Erasmus+ Rok konkursu 2022
KA210-YOU – Partnerstwa na małą skalę w sektorze młodzieży
KA210-ADU – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych
KA210-SCH – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej
KA210-VET – Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Wstępne wymagania
Sekcja Informacje o projekcie w formularzu wniosku została wypełniona
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Kolejne kroki
1. Zakładka "Opis projektu"
Kliknij pozycję Opis projektu w menu zawartości. Otworzy się odpowiedni ekran.

2. Wprowadzenie wymaganych informacji
W tej sekcji należy określić cele i oczekiwane rezultaty lub wyniki projektu.
Wprowadź wymagane informacje we wszystkich polach obowiązkowych. Może być konieczne użycie pionowego paska przewijania w przeglądarce, aby uzyskać
dostęp do wszystkich dostępnych pól do uzupełnienia.
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Oczekiwany rezultat
Sekcja Opis projektu jest oznaczona jako kompletna
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Powiązane strony
Opis projektu (KA210)
Działania (KA210)
Podsumowanie budżetu (KA210)
Streszczenie projektu (KA210, KA220)
Priorytety i tematy (KA210)
Wpływ i kontynuacja (KA210)
Kontynuacja
Załączniki
Organizacje uczestniczące
Dodawanie organizacji do wniosku
Informacje o projekcie
Możliwości
Złożenie wniosku
Funkcje PDF
Historia
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Streszczenie projektu (KA210, KA220)
Wstępne wymagania
Kolejne kroki
1. Zakładka "Streszczenie projektu"
2. Wprowadzenie wymaganych informacji
Oczekiwany rezultat
Powiązane strony
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.
W sekcji Streszczenie projektu formularza wniosku należy zamieścić krótkie podsumowanie projektu. Pamiętaj, że ta sekcja (lub jej fragmenty) może być
wykorzystana w publikacjach Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej lub Narodowych Agencji. Będzie ona również stanowić źródło informacji dla Platformy
rezultatów projektów Erasmus+.
W poniższym przykładzie przedstawiono, w jaki sposób należy wypełnić sekcję Streszczenie projektu we wniosku, korzystając z formularza KA210-ADU – Partnerstwa
na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych.

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.

Ta strona dotyczy:
Erasmus+ Rok konkursu 2022
KA210-YOU –Partnerstwa na małą skalę w sektorze młodzieży
KA210-ADU – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych
KA210-SCH – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej
KA210-VET – Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego
KA220-YOU – Partnerstwa współpracy w sektorze młodzieży
KA220-ADU – Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji dorosłych
KA220-SCH – Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji szkolnej
KA220-VET – Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Wstępne wymagania
Sekcje Informacje o projekcie, Organizacje uczestniczące i Działania w formularzu wniosku zostały wypełnione.
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Kolejne kroki
1. Zakładka "Streszczenie projektu"
Kliknij pozycję Streszczenie projektu w menu zawartości. Otworzy się odpowiedni ekran.

2. Wprowadzenie wymaganych informacji
W tej sekcji formularza wniosku należy zamieścić krótkie podsumowanie projektu pod kątem jego celów, realizacji i rezultatów.
Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola.
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Oczekiwany rezultat
Sekcja Streszczenie projektu jest oznaczona jako kompletna
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Powiązane strony
Podsumowanie projektu (KA210, KA220)
Opis projektu (KA210)
Kontynuacja
Działania (KA210)
Podsumowanie budżetu (KA210)
Priorytety i tematy (KA210)
Wpływ i kontynuacja (KA210)
Plan projektu i jego realizacja (KA220)
Wpływ (KA220)
Podsumowanie projektu (KA220)
Istotność projektu (KA220)
Ustalenia dotyczące partnerstwa i współpracy (KA220)
Najnowsze informacje dotyczące formularzy wniosków
Załączniki
Organizacje uczestniczące
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Spis dla wniosku KA220 – Partnerstwa współpracy w sektorze
edukacji dorosłych, szkolnictwa wyższego, edukacji szkolnej,
kształcenia i szkolenia zawodowego i młodzieży
Istnieje pięć formularzy wniosków dla akcji KA220.
KA220-ADU Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji dorosłych
Ta akcja umożliwia organizacjom uczestniczącym zdobycie doświadczenia we
współpracy międzynarodowej i wzmocnienie ich potencjału, a także uzyskanie
wysokiej jakości innowacyjnych rezultatów. Głównym celem partnerstw
współpracy jest umożliwienie organizacjom podniesienia jakości i znaczenia ich
działań, rozwijania i wzmacniania sieci partnerów, zwiększania ich zdolności do
wspólnego działania na poziomie ponadnarodowym, zwiększania
umiędzynarodowienia ich działalności poprzez wymianę i rozwijanie nowych
praktyk i metod oraz dzielenie się i konfrontowanie pomysłami.
KA220-HED Partnerstwa współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego
Ta akcja umożliwia organizacjom uczestniczącym zdobycie doświadczenia we
współpracy międzynarodowej i wzmocnienie ich potencjału, a także uzyskanie
wysokiej jakości innowacyjnych rezultatów. Głównym celem partnerstw
współpracy jest umożliwienie organizacjom podniesienia jakości i znaczenia ich
działań, rozwijania i wzmacniania sieci partnerów, zwiększania ich zdolności do
wspólnego działania na poziomie ponadnarodowym, zwiększania
umiędzynarodowienia ich działalności poprzez wymianę i rozwijanie nowych
praktyk i metod oraz dzielenie się i konfrontowanie pomysłami.
KA220-SCH Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji szkolnej
Ta akcja umożliwia organizacjom uczestniczącym zdobycie doświadczenia we współpracy międzynarodowej i wzmocnienie ich potencjału, a także uzyskanie wysokiej
jakości innowacyjnych rezultatów. Głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom podniesienia jakości i znaczenia ich działań, rozwijania i
wzmacniania sieci partnerów, zwiększania ich zdolności do wspólnego działania na poziomie ponadnarodowym, zwiększania umiędzynarodowienia ich działalności
poprzez wymianę i rozwijanie nowych praktyk i metod oraz dzielenie się i konfrontowanie pomysłami.
KA220-VET Partnerstwa współpracy w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego
Ta akcja umożliwia organizacjom uczestniczącym zdobycie doświadczenia we współpracy międzynarodowej i wzmocnienie ich potencjału, a także uzyskanie wysokiej
jakości innowacyjnych rezultatów. Głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom podniesienia jakości i znaczenia ich działań, rozwijania i
wzmacniania sieci partnerów, zwiększania ich zdolności do wspólnego działania na poziomie ponadnarodowym, zwiększania umiędzynarodowienia ich działalności
poprzez wymianę i rozwijanie nowych praktyk i metod oraz dzielenie się i konfrontowanie pomysłami.
KA220-YOU Partnerstwa współpracy w sektorze młodzieży
Ta akcja umożliwia organizacjom uczestniczącym zdobycie doświadczenia we współpracy międzynarodowej i wzmocnienie ich potencjału, a także uzyskanie wysokiej
jakości innowacyjnych rezultatów. Głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom podniesienia jakości i znaczenia ich działań, rozwijania i
wzmacniania sieci partnerów, zwiększania ich zdolności do wspólnego działania na poziomie ponadnarodowym, zwiększania umiędzynarodowienia ich działalności
poprzez wymianę i rozwijanie nowych praktyk i metod oraz dzielenie się i konfrontowanie pomysłami.

Podstawy

Informacje szczegółowe

Dodawanie organizacji do wniosku

Kontynuacja

Załączniki

Wpływ (KA220)

Wniosek o dofinansowanie lub akredytację

Najnowsze informacje dotyczące formularzy wniosków

Osoby powiązane

Ustalenia dotyczące partnerstwa i współpracy (KA220)

Lista kontrolna

Plan projektu i jego realizacja (KA220)

Informacje o projekcie

Streszczenie projektu (KA210, KA220)

Podręcznik dotyczący mobilności w szkolnictwie wyższym

Streszczenie projektu (KA220)

Jak wypełnić wniosek

Istotność projektu (KA220)

Moje wnioski
Moje kontakty
Możliwości
Organizacje uczestniczące
Funkcje PDF
Udostępnianie wniosku
Historia
Złożenie wniosku
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Istotność projektu (KA220)
Wstępne wymagania
Kolejne kroki
1. Zakładka "Istotność projektu"
2. Wypełnienie podsekcji "Priorytety i tematy"
3. Wypełnienie podsekcji "Opis projektu"
4. Wypełnienie podsekcji "Analiza potrzeb"
Oczekiwany rezultat
Powiązane strony

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.
Na tej stronie wyjaśniono, w jaki sposób należy wypełnić sekcję Istotność projektu w formularzach wniosków dla akcji KA220.

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.

Ta strona dotyczy:
Erasmus+ Rok konkursu 2022
KA220-ADU – Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji dorosłych
KA220-HED – Partnerstwa współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego
KA220-SCH – Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji szkolnej
KA220-VET – Partnerstwa współpracy w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego
KA220-YOU – Partnerstwa współpracy w sektorze młodzieży

Wstępne wymagania
Sekcje Informacje o projekcie i Organizacje uczestniczące w formularzu wniosku zostały wypełnione.
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Kolejne kroki
1. Zakładka "Istotność projektu"
Kliknij pozycję Istotność projektu w menu zawartości. Otworzy się odpowiednie okno.

Okno główne sekcji Istotność projektu składa się z 3 podsekcji, które należy wypełnić:
Priorytety i tematy
Opis projektu
Analiza potrzeb

2. Wypełnienie podsekcji "Priorytety i tematy"
Ta podsekcja składa się z 4 pól, z których 3 są obowiązkowe.
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2.1. Wybór najbardziej odpowiedniego priorytetu
Najpierw należy wybrać jeden priorytet z listy rozwijanej o nazwie Prosimy wybrać najbardziej odpowiedni priorytet zgodnie z celami Państwa projektu.
Dostępne opcje na liście rozwijanej to priorytety dla poszczególnych sektorów, które zależą od wybranego sektora i możliwości. W poniższym przykładzie
przestawiono formularz wniosku dla akcji KA220-ADU – Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji dorosłych.

2.2. Wybór dodatkowych priorytetów
Opcjonalnie możesz wskazać maksymalnie 2 dodatkowe priorytety, wybierając je z listy rozwijanej dodatkowych priorytetów. Aby wyświetlić więcej priorytetów,
użyj pionowego paska przewijania. Każdy wybrany priorytet dodatkowy jest wyświetlany w niebieskiej ramce nad listą rozwijaną.

Po dodaniu 2 dodatkowych priorytetów nie można już dodawać kolejnych.
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2.2.1. Usuwanie dodatkowych priorytetów
Aby usunąć priorytet, kliknij przycisk X po prawej stronie odpowiadającej niebieskiej ramki.
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2.3. Wypełnienie pozostałych pól
Wypełnij tę podsekcję, wprowadzając wymagane szczegóły w pozostałych polach.
W jaki sposób projekt odnosi się do wybranych priorytetów?: wprowadź odpowiednie informacje.

Prosimy wybrać z listy najistotniejsze (maksymalnie trzy) tematy, jakie porusza projekt: ta lista rozwijana zachowuje się analogicznie do list powyżej.
Wybrane opcje zostaną wyświetlone w niebieskich ramkach;
Po osiągnięciu maksymalnej liczby opcji (3) lista rozwijana znika;
Wybrane opcje można usunąć, klikając przycisk X na odpowiedniej ramce
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Ta podsekcja jest teraz kompletna.
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3. Wypełnienie podsekcji "Opis projektu"
Wypełnij podsekcję Opis projektu, wprowadzając wymagane informacje. Wszystkie pola tekstowe są obowiązkowe.

Ta podsekcja jest teraz kompletna.

4. Wypełnienie podsekcji "Analiza potrzeb"
Wypełnij podsekcję Analiza potrzeb, wprowadzając wymagane informacje we wszystkich dostępnych polach.
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Ta podsekcja jest teraz kompletna.

Oczekiwany rezultat
Sekcja Istotność projektu jest oznaczona jako kompletna
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Powiązane strony
Plan projektu i jego realizacja (KA220)
Wpływ (KA220)
Streszczenie projektu (KA220)
Streszczenie projektu (KA210, KA220)
Istotność projektu (KA220)
Ustalenia dotyczące partnerstwa i współpracy (KA220)
Najnowsze informacje dotyczące formularzy wniosków
Kontynuacja
Załączniki
Organizacje uczestniczące
Dodawanie organizacji do wniosku
Informacje o projekcie
Możliwości
Złożenie wniosku
Funkcje PDF
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Ustalenia dotyczące partnerstwa i współpracy (KA220)
Wstępne wymagania
Kolejne kroki
1. Zakładka "Ustalenia dotyczące partnerstwa i współpracy"
2. Wybór statusu "Nowicjusz" dla każdej organizacji w tabeli "Skład partnerstwa"
3. Wypełnienie podsekcji "Ustalenia dotyczące współpracy"
Oczekiwany rezultat
Powiązane strony

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.

Na tej stronie wyjaśniono, w jaki sposób należy wypełnić sekcję Ustalenia dotyczące partnerstwa i współpracy w formularzach wniosków dla akcji KA220.

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.

Ta strona dotyczy:
Erasmus+ Rok konkursu 2022
KA220-ADU – Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji dorosłych
KA220-HED – Partnerstwa współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego
KA220-SCH – Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji szkolnej
KA220-VET – Partnerstwa współpracy w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego
KA220-YOU – Partnerstwa współpracy w sektorze młodzieży

Wstępne wymagania
Następujące sekcje w formularzu wniosku zostały wypełnione:
Informacje o projekcie
Organizacje uczestniczące
Istotność projektu
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Kolejne kroki
1. Zakładka "Ustalenia dotyczące partnerstwa i współpracy"
Kliknij pozycję Ustalenia dotyczące partnerstwa i współpracy w menu zawartości. Otworzy się odpowiednie okno.

Na ekranie wyświetlą się dwie podsekcje, które należy wypełnić:
Skład partnerstwa
Ustalenia dotyczące współpracy
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2. Wybór statusu "Nowicjusz" dla każdej organizacji w tabeli "Skład partnerstwa"
W podsekcji Skład partnerstwa znajdują się szczegółowe informacje (numer identyfikacyjny organizacji, pełna nazwa...) dotyczące wszystkich organizacji
uczestniczących, które tworzą partnerstwo w ramach projektu.
Zawartość sekcji Skład partnerstwa jest oparta na wyborach dokonanych w sekcji Organizacje uczestniczące w menu zawartości i dotyczy danego
projektu.
Wszystkie informacje w tej sekcji, z wyjątkiem pola Nowicjusz, są tylko do odczytu.
Nowicjusz to organizacja lub instytucja, która nie otrzymała wcześniej wsparcia w ramach danego typu akcji wspieranej przez obecny lub
poprzedni program, ani jako koordynator, ani jako partner.
Zaznacz na liście rozwijanej, czy dana organizacja ma status nowicjusza.

3. Wypełnienie podsekcji "Ustalenia dotyczące współpracy"
Aby wypełnić podsekcję Ustalenia dotyczące współpracy, wprowadź wymagane informacje w każdym polu tekstowym.
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Ta sekcja jest teraz kompletna.

Oczekiwany rezultat
Sekcja Ustalenia dotyczące partnerstwa i współpracy jest oznaczona jako kompletna
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Powiązane strony
Plan projektu i jego realizacja (KA220)
Wpływ (KA220)
Streszczenie projektu (KA220)
Streszczenie projektu (KA210, KA220)
Istotność projektu (KA220)
Ustalenia dotyczące partnerstwa i współpracy (KA220)
Najnowsze informacje dotyczące formularzy wniosków
Kontynuacja
Załączniki
Organizacje uczestniczące
Dodawanie organizacji do wniosku
Informacje o projekcie
Możliwości
Złożenie wniosku
Funkcje PDF
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Plan projektu i jego realizacja (KA220)
Wstępne wymagania
Kolejne kroki
1. Zakładka "Plan projektu i jego realizacja"
2. Wypełnienie podsekcji "Zarządzanie projektem"
3. Tworzenie i zarządzanie pakietami prac
4. Wypełnienie szczegółów dotyczących pakietów prac
5. Dodawanie działań do pakietów prac
6. Podsekcja "Pakiety prac" oznaczona jako kompletna
7. Wypełnienie podsekcji "Podsumowanie budżetu"
Oczekiwany rezultat
Powiązane strony

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.

Na tej stronie wyjaśniono, w jaki sposób należy wypełnić sekcję Plan projektu i jego realizacja w formularzach wniosków dla akcji KA220 – Partnerstwa na małą skalę.

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.

Ta strona dotyczy:
Erasmus+ Rok konkursu 2022
KA220-ADU – Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji dorosłych
KA220-HED – Partnerstwa współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego
KA220-SCH – Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji szkolnej
KA220-VET – Partnerstwa współpracy w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego
KA220-YOU – Partnerstwa współpracy w sektorze młodzieży

Wstępne wymagania
Następujące sekcje w formularzu wniosku zostały wypełnione: Informacje o projekcie, Organizacje uczestniczące, Istotność projektu, Ustalenia dotyczące
partnerstwa i współpracy
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Kolejne kroki
1. Zakładka "Plan projektu i jego realizacja"
Kliknij pozycję Plan projektu i jego realizacja w menu zawartości.
1. Otworzy się odpowiednie okno.
2. Sekcja Plan projektu i jego realizacja w menu zawartości zostanie rozwinięta i pojawią się trzy podsekcje: Zarządzanie projektem, Pakiet prac i
Podsumowanie budżetu.
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2. Wypełnienie podsekcji "Zarządzanie projektem"
Przejdź do podsekcji Zarządzanie projektem poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji w menu zawartości. Na ekranie dostępnych jest kilka pól tekstowych. Wypełnij je,
wprowadzając wymagane informacje. Wszystkie pola są obowiązkowe.
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2.1. Pozycja "Kwota dofinansowania przeznaczona na zarządzanie projektem"
Kwota dofinansowania przeznaczona na zarządzanie projektem (EUR) to ostatnie pole w tej podsekcji, w którym należy wprowadzić kwotę dofinansowania, która
zostanie przeznaczona na zarządzanie projektem. Wpisana wartość nie może przekraczać 20% kwoty ryczałtowej projektu, która została wcześniej określona w
sekcji Informacje o projekcie formularza wniosku.
Każda nieprawidłowa wartość spowoduje wyświetlenie błędu, jak pokazano na poniższej ilustracji. W powyższym przykładzie przyjęto kwotę ryczałtową w wysokości
120 000, a więc maksymalna wartość kwoty dofinansowania przeznaczonej na zarządzanie projektem (20%) odpowiada kwocie 24 000.

01/2022

57

Erasmus+

Formularze wniosków KA210 KA220

2.2. Podsekcja "Zarządzanie projektem" jest oznaczona jako kompletna
Gdy wszystkie pola zostaną prawidłowo wypełnione i nie wystąpi żaden błąd, podsekcja Zarządzanie projektem w menu zawartości zostanie oznaczona zieloną
kropka oznaczającą, że wszystkie niezbędne informacje zostały wprowadzone.
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3. Tworzenie i zarządzanie pakietami prac
3.1. Zakładka "Pakiet prac" w menu zawartości
Pakiet prac to zestaw jednego lub więcej działań i ich cech charakterystycznych. Należy podać szczegółowe informacje dotyczące co najmniej jednego pakietu prac.
Można dodać i powołać się na maksymalnie 10 pakietów prac.
Po wybraniu opcji Pakiet prac w menu zawartości otworzy się odpowiedni ekran, na którym w tabeli wyświetlane są istniejące pakiety pracy.
Początkowo wyświetlany jest jeden pusty wiersz.

W podsekcji Pakiet prac możesz:
1. Dodać lub zmienić tytuł pakietu prac
2. Usunąć lub edytować pakiet prac: używając przycisków Usuń (X) lub Edytuj (ołówek)
3. Dodać pakiety prac: można dodać do 9 dodatkowych pakietów prac

3.2. Dodawanie "tytułu" do pierwszego pakietu prac
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W widocznej tabeli początkowo wyświetlany jest jeden pusty wiersz. Wprowadź tytuł pakietu prac w dostępnym polu. Menu zawartości zostanie zaktualizowane i
będzie teraz również wyświetlać podany tytuł pakietu prac.

3.3. Dodawanie dodatkowych pakietów prac
Jeżeli chcesz dodać dodatkowe pakiety prac, kliknij przycisk Dodaj pakiet prac znajdujący się pod tabelą.
Nowe pakiety prac będą dodawane do listy, wraz z przyporządkowanymi do nich kolejnymi numerami ID i pustymi tytułami. Pojawią się również jako nowa pozycja w
menu zawartości. Każdemu nowo dodanemu pakietowi prac należy nadać niepowtarzalny tytuł, wprowadzając go w odpowiednim polu.
Do formularza wniosku można dodać maksymalnie 10 pakietów prac.
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3.4. Usuwanie pakietu prac
Aby usunąć pakiet roboczy i wszystkie związane z nim szczegóły, kliknij przycisk Usuń (X) przy danym pakiecie w kolumnie Opcje. Potwierdź usunięcie, klikając TAK w
wyskakującym okienku, lub anuluj usunięcie, klikając NIE.
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4. Wypełnienie szczegółów dotyczących pakietów prac
4.1. Zakładka szczegółów dotyczących pakietów pac
Możesz przejść do strony szczegółów dotyczących poszczególnych pakietów prac na trzy sposoby:
1. W sekcji formularza Pakiet prac kliknij przycisk Edytuj (ołówek) w kolumnie Opcje odpowiadający pakietowi prac, który chcesz uzupełnić.
2. Możesz również wybrać tytuł pakietu prac w menu zawartości, wyświetlany pod podsekcją Pakiet prac.
3. Można również użyć przycisków Poprzednia sekcja/Następna sekcja w prawym górnym rogu okna głównego, aby poruszać się po sekcjach i podsekcjach,
aż do wyświetlenia strony szczegółów pakietu prac.

Szczegóły pakietów prac są podzielone na trzy części. W poniższym przykładzie są to:
Pakiet numer1 - pakiet1
Działania (1 - pakiet1)
Opis działań
Nazwy sekcji/opcji menu wyświetlanych na ekranie zależą od wprowadzonych tytułów i numerów ID.
Wszystkie 3 sekcje dotyczące szczegółów pakietów prac są wyświetlane na ekranie głównym, po wybraniu pozycji Pakiet numer(numer ID - tytuł) w menu
zawartości.
Pozycje Działania - (numer ID - tytuł) i Opis działań w menu zawartości stanowią jedynie skróty do odpowiadających sekcji.
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4.2. Wprowadzenie opisu pakietu prac
W menu zawartości kliknij pakiet prac, który chcesz uzupełnić. W poniższym przykładzie wybrano Pakiet numer1. Otworzy się okno szczegółów pakietu prac.

Wprowadź wymagane informacje w dostępnych polach.
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5. Dodawanie działań do pakietów prac
Aby zarządzać działaniami w ramach pakietu prac, wybierz odpowiadającą mu pozycję Działania w menu zawartości, w poniższym przykładzie: Działania (1 pakiet1). Otworzy się ekran Działań, na którym początkowo będzie wyświetlana tabela z pustym wierszem.
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.

5.1. Wprowadzenie informacji dla pierwszego działania
Wprowadź wymagane informacje dotyczące pierwszego działania w pustym wierszu. Wypełnij pola zgodnie z charakterystyką działania. Wszystkie pola, z wyjątkiem
pola Organizacje uczestniczące, są obowiązkowe.
1. Tytuł działania: wprowadź tytuł dla wybranego działania.
2. Miejsce działania: wybierz kraj, w którym działanie ma się odbyć.
Na liście rozwijanej wyświetlone są Kraje organizacji: kraje bezpośrednio zaangażowane w projekt; Państwa członkowskie Unii Europejskiej:
kraje UE objęte danym programem; Inne miejsca: inny kraj lub działanie wirtualne.
W przypadku wybrania innego kraju należy podać dodatkowe informacje w opisie działania. W takim przypadku wyświetlany jest komunikat
ostrzegawczy.

3.
4.
5.
6.
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Planowana data rozpoczęcia: wprowadź datę rozpoczęcia działania (możesz ją zmienić później, na etapie realizacji projektu).
Planowana data zakończenia: wprowadź datę zakończenia działania (możesz ją zmienić później, na etapie realizacji projektu).
Organizacja wiodąca: wybierz organizację wiodącą z listy rozwijanej zawierającej wszystkie organizacje dodane do formularza wniosku.
Organizacje uczestniczące: opcjonalnie; wybierz jedną lub więcej organizacji z listy rozwijanej zawierającej wszystkie organizacje dodane do formularza
wniosku, z wyjątkiem wybranej organizacji wiodącej. Wybrane organizacje uczestniczące zostaną wyświetlone w niebieskich ramkach nad listą
rozwijaną i można je usunąć, klikając przycisk X.
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7. Kwota przeznaczona na działanie (EUR): wprowadź kwotę przeznaczoną na dane działanie. Wprowadzona wartość nie może przekraczać kwoty ryczałtowej
projektu wybranej w sekcji Informacje o projekcie
formularza wniosku. Patrz poniżej.
Kwota przeznaczona na działanie (EUR) nie może przekraczać kwoty ryczałtowej projektu.
Jeśli pakiet prac zawiera więcej niż jedno działanie, suma wszystkich kwot, wyświetlana na dole sekcji Działania, nie może przekroczyć kwoty
ryczałtowej projektu

8. Oczekiwane rezultaty: to pole jest obowiązkowe.
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5.2. Dodawanie dodatkowych działań, jeśli wymagane
Aby dodać dodatkowe działania do pakietu prac:
1. Kliknij przycisk Dodaj działanie znajdujący się poniżej listy działań.
2. Na liście działań pojawi się nowy pusty wiersz.
Możesz dodać dowolną liczbę działań i wprowadzić wymagane informacje w sposób opisany powyżej.

5.3. Usuwanie działania
Aby usunąć działanie, kliknij przycisk Usuń (X) przy danym działaniu w kolumnie Opcje po prawej stronie ekranu. Powoduje to wyświetlenie wyskakującego okna, w
którym możesz potwierdzić usunięcie, klikając TAK. Kliknij przycisk NIE, aby anulować usunięcie.
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5.4. Podsekcja Działania jest oznaczona jako kompletna
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji dotyczących działań dla danego pakietu prac, odpowiadająca podsekcja Działania w menu zawartości zostanie
oznaczona jako kompletna.
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5.5. Wypełnienie podsekcji "Opis działań"
Aby uzupełnić ostatnią podsekcję pakietu prac, tj. Opis działań, wybierz odpowiednią pozycję w menu zawartości. Otworzy się odpowiednie okno.
Wprowadź wymagane informacje w dostępnych polach. Po uzupełnieniu wszystkich pól, pozycja Opis działań w menu zawartości zostanie oznaczona zieloną kropką.
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6. Podsekcja "Pakiety prac" oznaczona jako kompletna
Jeżeli wszystkie wymagane informacje zostały wprowadzone i wszystkie podsekcje dla danego pakietu prac zostały uzupełnione prawidłowo, dany pakiet prac i
odpowiadające mu podsekcje Działania i Opis działań w menu zawartości zostaną oznaczone jako kompletne.
W razie potrzeby powtórz powyższe czynności dla każdego dodatkowego pakietu prac dodanego do wniosku.
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7. Wypełnienie podsekcji "Podsumowanie budżetu"
Wybierz pozycję Podsumowanie budżetu w menu zawartości. Otworzy się odpowiedni ekran.
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7.1. Sprawdzenie wartości "Podsumowania budżetu"
W pierwszej części tej sekcji znajduje się podsumowanie wszystkich kwot przeznaczonych na zarządzanie projektem oraz na każdy pakiet prac. Łączna wartość
(w EUR) nie może przekraczać kwoty ryczałtowej projektu określonej w sekcji Informacje o projekcie formularza wniosku.

Jeśli łączna kwota (EUR) przekracza kwotę ryczałtową projektu, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. W takim przypadku należy odpowiednio skorygować kwoty
przeznaczone na działania i/lub kwotę dofinansowania przeznaczoną na zarządzanie projektem, ewentualnie zmodyfikować kwotę ryczałtową projektu określoną w
sekcji Informacje o projekcie.

01/2022

71

Erasmus+

Formularze wniosków KA210 KA220

7.2. Wypełnienie części "Podział dofinansowania pomiędzy organizacje uczestniczące"
W drugiej części tej sekcji, Podział dofinansowania pomiędzy organizacje uczestniczące, należy rozdzielić zadeklarowaną kwotę przeznaczoną na zarządzanie
projektem i pakiety prac pomiędzy organizacje uczestniczące w projekcie.
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.
Aby wypełnić tę sekcję, wprowadzone wartości muszą odpowiadać kwotom globalnym zadeklarowanym w poprzednich polach oraz muszą być zgodne z poniższymi
zasadami:
1. Wartość w kolumnie Łącznie (EUR) dla zarządzania projektem nie może przekraczać kwoty dofinansowania przeznaczonej na zarządzanie projektem.
2. Wartość w kolumnie Łącznie (EUR) dla każdego pakietu prac nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na odpowiadający pakiet prac.
3. Łączna kwota (EUR) nie może przekraczać kwoty ryczałtowej projektu.
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Jeśli zostaną wprowadzone niespójne lub nieprawidłowe wartości, w kolumnie Łącznie (EUR) zostaną wyświetlone komunikaty o błędach. Należy poprawić takie
nieprawidłowe wartości w odpowiednim wierszu (wierszach).

7.3. Podsekcja "Podsumowanie budżetu" jest oznaczona jako kompletna
Jeśli wszystkie wprowadzone wartości są prawidłowe i zgodne z zasadami, podsekcja Podsumowanie budżetu zostanie oznaczona jako kompletna i obok niej wyświetlona
zostanie zielona kropka.

Oczekiwany rezultat
Sekcja Plan projektu i jego realizacja oraz wszystkie odpowiadające podsekcje są oznaczone jako kompletne.
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Powiązane strony
Plan projektu i jego realizacja (KA220)
Wpływ (KA220)
Streszczenie projektu (KA220)
Streszczenie projektu (KA210, KA220)
Istotność projektu (KA220)
Ustalenia dotyczące partnerstwa i współpracy (KA220)
Najnowsze informacje dotyczące formularzy wniosków
Kontynuacja
Załączniki
Organizacje uczestniczące
Dodawanie organizacji do wniosku
Informacje o projekcie
Możliwości
Złożenie wniosku
Funkcje PDF
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Wpływ (KA220)
Wstępne wymagania
Kolejne kroki
1. Zakładka "Wpływ"
2. Wypełnienie wszystkich pól tekstowych
Oczekiwany rezultat
Powiązane strony

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.

Na tej stronie wyjaśniono, w jaki sposób należy wypełnić sekcję Wpływ w formularzach wniosków dla akcji KA220.

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.

Ta strona dotyczy:
Erasmus+ Rok konkursu 2022
KA220-ADU – Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji dorosłych
KA220-HED – Partnerstwa współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego
KA220-SCH – Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji szkolnej
KA220-VET – Partnerstwa współpracy w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego
KA220-YOU – Partnerstwa współpracy w sektorze młodzieży

Wstępne wymagania
Następujące sekcje w formularzu wniosku zostały wypełnione:
Informacje o projekcie
Organizacje uczestniczące
Istotność projektu
Ustalenia dotyczące partnerstwa i współpracy
Plan projektu i jego realizacja
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Kolejne kroki
1. Zakładka "Wpływ"
Kliknij pozycję Wpływ w menu zawartości. Otworzy się odpowiednie okno.

2. Wypełnienie wszystkich pól tekstowych
Wprowadź wymagane informacje, wypełniając wszystkie obowiązkowe pola tekstowe w sekcji Wpływ formularza wniosku.

Sekcja Wpływ jest teraz kompletna.

Oczekiwany rezultat
Sekcja Wpływ jest oznaczona jako kompletna.
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Powiązane strony
Plan projektu i jego realizacja (KA220)
Wpływ (KA220)
Streszczenie projektu (KA220)
Streszczenie projektu (KA210, KA220)
Istotność projektu (KA220)
Ustalenia dotyczące partnerstwa i współpracy (KA220)
Najnowsze informacje dotyczące formularzy wniosków
Kontynuacja
Załączniki
Organizacje uczestniczące
Dodawanie organizacji do wniosku
Informacje o projekcie
Możliwości
Złożenie wniosku
Funkcje PDF
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Streszczenie projektu (KA220)
Kolejne kroki
1. Zakładka "Streszczenie projektu"
2. Wypełnienie wszystkich pól tekstowych
Oczekiwany rezultat
Powiązane strony

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.

Na tej stronie wyjaśniono, w jaki sposób należy wypełnić sekcję Streszczenie projektu w formularzach wniosków dla akcji KA220.

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.

Ta strona dotyczy:
Erasmus+ Rok konkursu 2022
KA220-ADU – Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji dorosłych
KA220-HED – Partnerstwa współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego
KA220-SCH – Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji szkolnej
KA220-VET – Partnerstwa współpracy w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego
KA220-YOU – Partnerstwa współpracy w sektorze młodzieży

Wstępne wymagania
Następujące sekcje w formularzu wniosku zostały wypełnione:
Informacje o projekcie
Organizacje uczestniczące
Istotność projektu
Ustalenia dotyczące partnerstwa i współpracy
Plan projektu i jego realizacja
Wpływ
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Kolejne kroki
1. Zakładka "Streszczenie projektu"
Kliknij pozycję Streszczenie projektu w menu zawartości. Otworzy się odpowiednie okno.

2. Wypełnienie wszystkich pól tekstowych
Wprowadź wymagane informacje, wypełniając wszystkie obowiązkowe pola tekstowe w sekcji Streszczenie projektu formularza wniosku.

01/2022

81

Erasmus+

Formularze wniosków KA210 KA220

Sekcja Streszczenie projektu jest teraz kompletna.

Oczekiwany rezultat
Sekcja Streszczenie projektu jest oznaczona jako kompletna.
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Powiązane strony
Plan projektu i jego realizacja (KA220)
Wpływ (KA220)
Streszczenie projektu (KA220)
Streszczenie projektu (KA210, KA220)
Istotność projektu (KA220)
Ustalenia dotyczące partnerstwa i współpracy (KA220)
Najnowsze informacje dotyczące formularzy wniosków
Kontynuacja
Załączniki
Organizacje uczestniczące
Dodawanie organizacji do wniosku
Informacje o projekcie
Możliwości
Złożenie wniosku
Funkcje PDF
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