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

O czym jest ta strona?
Niniejsza strona zawiera przegląd procesów związanych z procedurą selekcji wniosków o dofinansowanie, akredytację i dofinansowanie
akredytowane w ramach programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.
Poniżej przedstawiono zadania wykonywane przez Narodową Agencję na każdym etapie cyklu selekcji, na przykładzie wniosku o dofinansowanie w
programie Erasmus+. Podstawowe wykonywane kroki są, z niewielkimi wyjątkami, takie same w przypadku wniosków o dofinansowanie,
akredytację i dofinansowanie akredytowane.

Co się dzieje po złożeniu wniosku?
Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków
Wszystkie otrzymane wnioski są rejestrowane w narzędziu
do zarządzania projektami Narodowej Agencji.
Narodowa Agencja potwierdza złożenie wniosku
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Przeprowadzenie kontroli
kwalifikowalności
Kryteria kwalifikowalności są stosowane w
celu ustalenia, czy wnioskodawca może
uczestniczyć w zaproszeniu do składania
wniosków i złożyć wniosek w ramach danej
akcji. ...
Aby projekt był kwalifikowalny,
wnioskodawca i projekt muszą spełniać
wszystkie kryteria kwalifikowalności
odnoszące się do Akcji, w ramach której
składany jest wniosek. Jeżeli projekt nie
spełnia kryteriów kwalifikowalności na
etapie składania wniosku, zostanie on
odrzucony bez dalszej oceny. Jeżeli na
etapie realizacji lub sprawozdania
końcowego okaże się, że kryteria te nie
zostały spełnione, działania mogą zostać
uznane za niekwalifikowalne, co w
konsekwencji doprowadzi do zwrotu kwoty
dofinansowania UE pierwotnie przyznanej
na projekt.

Przewodnik po programie Erasmus+ 2021; str. 294

Propozycje projektów są sprawdzane przez Narodową
Agencję na podstawie kryteriów opisanych w Przewodniku
po programie Erasmus+ dla poszczególnych akcji
kluczowych.

Weryfikacja wielokrotnego złożenia
W przypadku wielokrotnego złożenia tego
samego wniosku w tej samej rundzie
selekcji do tej samej Narodowej Agencji lub
Agencji Wykonawczej, Narodowa Agencja
lub Agencja Wykonawcza uznaje za ważną
ostatnią wersję wniosku złożoną przed
upływem terminu.

Przewodnik po programie Erasmus+ 2021; str. 301

Narodowa Agencja będzie weryfikować wielokrotne
zgłoszenia.
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Przeprowadzenie oceny jakości
... ocenę jakości, aby ocenić, w jakim
stopniu wniosek spełnia kryteria
przyznania dofinansowania. Taka ocena
jakości jest w większości przypadków
przeprowadzana przy wsparciu
niezależnych ekspertów. W swojej ocenie
eksperci będą korzystać z wytycznych
opracowanych przez Komisję Europejską.
W przypadku akcji zarządzanych przez
Narodowe Agencje programu Erasmus+
wytyczne te zostaną udostępnione na
stronach internetowych Komisji
Europejskiej oraz Agencji odpowiedzialnych
za zarządzanie projektami programu
Erasmus+ w poszczególnych krajach; ...

Przewodnik po programie Erasmus+ 2021; str. 306

Po sprawdzeniu kwalifikowalności, propozycje projektów
zostaną poddane ocenie przez (zewnętrznych) ekspertów.
Wyniki tej oceny eksperci składają do Narodowej Agencji.

Weryfikacja podwójnego finansowania
... weryfikację, czy wniosek nie stwarza
ryzyka podwójnego finansowania. W razie
potrzeby taka weryfikacja jest
przeprowadzana we współpracy z innymi
agencjami lub innymi zainteresowanymi
stronami.

Przewodnik po programie Erasmus+ 2021; str. 306
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Certyfikacja organizacji
Certyfikacja organizacji jest dokonywana przez Narodowe
Agencje w narzędziu do zarządzania projektami.
Certyfikacja organizacji jest wymagana względem
beneficjenta i/lub koordynatora i jest dokonywana dla
wszystkich akcji kluczowych.
Certyfikacja organizacji obejmuje takie działania jak:
Kontrole mające na celu potwierdzenie, że dane
zarejestrowane w Systemie Rejestracji Organizacji
odpowiadają danym prawnym organizacji.
Sprawdzenie, czy organizacja zastosowała prawidłowy
numer identyfikacyjny organizacji.
Sprawdzenie, czy organizacja nie posiada wielu
numerów identyfikacyjnych organizacji i inne.

Szczegółowa selekcja (komisja
selekcyjna)
Narodowa Agencja lub Agencja
Wykonawcza wyznaczy komisję
oceniającą, która będzie zarządzać całym
procesem selekcji. Na podstawie oceny
przeprowadzonej przez komisję oceniającą
- w razie potrzeby przy wsparciu ekspertów
- wybierze i sporządzi listę projektów
proponowanych do przyznania
dofinansowania.

Przewodnik po programie Erasmus+ 2021; str. 307

Decyzja końcowa
Po zakończeniu procedury oceny,
Narodowa Agencja lub Agencja
Wykonawcza podejmuje decyzję o
przyznaniu dofinansowania projektom na
podstawie:
listy rankingowej zaproponowanej
przez komisję oceniającą
budżetu dostępnego dla danej akcji
(lub danego działania w ramach akcji)
Po zakończeniu procedury oceny,
dokumenty aplikacyjne i towarzyszące im
materiały nie są odsyłane do
wnioskodawcy, niezależnie od wyniku tej
procedury.
Przewodnik po programie Erasmus+ 2021; str. 307
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Powiadomienie o wyniku selekcji
Wszyscy wnioskodawcy zostaną
poinformowani o wyniku oceny w piśmie
informującym o wyniku oceny. List ten
będzie zawierał dalsze instrukcje
dotyczące kolejnych kroków w procesie
zmierzającym do podpisania umowy o
dofinansowanie.
Przewodnik po programie Erasmus+ 2021; str. 307

Narodowa Agencja poinformuje wnioskodawców o wyniku
procesu selekcji.
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