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Komponent II (Component II)
PROGRAM EDUKACJA (‘EDUCATION’ PROGRAMME)

Mobilność w szkolnictwie wyższym (Higher Education mobility)
Numer szkicu: 000338362 formularz: EOG/21/K2/W

Mobilno ść w szkolnictwie wyższym
(Higher Education mobility)
√

Mobilność w szkolnictwie wyższym (Higher Education mobility)

Część I: Dane identyfikacyjne wnioskodawcy
(Part I. Applicant identification data)

Nazwa Wnioskodawcy (Applicant name)

Nazwa Wnioskodawcy w języku angielskim (Applicant name in English)

NIP

Ulica (Street) Nr domu/lokalu (Street no. / Place no.) Kod pocztowy (ZIP code)

Województwo (voivodeship) Powiat (district) Miejscowość (City/Town) Kraj (Country)
Polska

E-mail Strona www (Website) Telefon (Phone no.)

Numer Karty Erasmusa dla uczelni wyższych
(jeśli dotyczy) (ECHE No. – if applicable)

Typ instytucji (Institution type) Rodzaj instytucji (Institution type)

Przedstawiciel prawny (Legal representative)

Tytuł (Title) Imię i Nazwisko (Name)

Stanowisko (Position) Telefon (Phone no.) E-mail
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Organ prowadzący (Leading authority)

ten sam, co Wnioskodawca (the same as Applicant)

Nazwa organu (Authority name)

Nazwa organu w języku angielskim (Authority name in English)

NIP

Ulica (Street) Nr domu/lokalu (Street no. / Place no.)

Kod pocztowy (ZIP code) Miejscowość (City/Town)

Województwo (Voivodeship) Kraj (Country)
Polska

E-mail Strona www (Website) Telefon (Phone no.)

Osoba kontaktowa (Contact person)

Tytuł (Title) Imię i Nazwisko (Name)

Instytucja (Institution) E-mail Telefon (Phone no.)
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Część II. Instytucje uczestniczące
(Part II. Participating institutions)

Jaki poziom zaangażowania został przewidziany dla partne rów projektu?

(What level of commitment do you envisage for the project partners?)

Udział w wydarzeniach projektu (Attend events in our project)

Przygotowanie prezentacji/wkładu merytorycznego wydarzeń (Contribute with presentations and/or input to events)

Budowanie potencjału w projekcie ( w postaci szkoleń itp.) (Provide capacity building in our project (in the form of training, etc.)

Współpraca w celu znalezienia wspólnych rozwiązań wyzwań pojawiających się w projekcie. (Work with us to find common solutions to
shared challenges in the project)

Zaangażowanie w zarządzanie projektem (Will be engaged in the project management)

Inne (Other)
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Część III. Opis działa ń
(Part III. Description of activities)

Data rozpoczęcia projektu (Project start date) Data zakończenia projektu (Project end date)

Łączny czas realizacji projektu (w miesiącach) (Total duration of the project – in months)

Grupa docelowa projektu (project target group)
Proszę dokonać wyboru co najmniej 1 beneficjenta końcowego oraz, jeśli występują, beneficjentów pośrednich z list poniżej,
dostępnych także w dokumencie Results Reporting Guide, Annex II, p.25. (Please make a choice of at least 1 end beneficiary
and, if any, intermediary beneficiaries from the list provided in the Results Reporting Guide, Annex II, p. 25).

Beneficjent po średni (jeżeli występuje) (Intermediary (if any))

Edukacja/badania naukowe (Education/research related)

Nauczyciele/profesorowie (dowolny poziom) (teachers/professors (any level))

Personel instytucji edukacyjnej/osoby nie będące nauczycielami (Educational Institution Staff/non-teaching)

Uniwersytety/instytucje badawcze (Universities/research institutions)

Beneficjent ko ńcowy (End beneficiary)

Edukacja/badania naukowe (Education/research related)

Osoby uczące się - w każdym wieku (students - any age)

Osoby niepracujące i nieuczące się (NEETs)

Badacze/naukowcy (Researchers/scientists)

Mobilno ści (Mobility)

1. z Polski do Pa ństw-Darczy ńców (from Poland to Donor States)
Szczegóły mobilności z Polski do Państwa-Darczyńcy
(Details of mobility from Poland to Donor States)

Proszę zaznaczyć wybór danej mobilności i umieścić szczegóły w tabeli poniżej

• Studia (Studies)

• Staże/praktyki (Internships)

• Mobilność kadry (Staff mobility)

• Mobilność pracowników przedsiębiorstw (Mobility of enterprise employees)

2. Z Państw-Darczy ńców do Polski (from Donor States to Poland)
Szczegóły mobilności z Państwa-Darczyńców do Polski
(Details of mobility from Donor States to Poland).

Proszę zaznaczyć wybór danej mobilności i umieścić szczegóły w tabeli poniżej

• Studia (Studies)

• Staże/praktyki (Internships)

• Mobilność kadry (Staff mobility)

• Mobilność pracowników przedsiębiorstw (Mobility of enterprise employees)
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3. Podsumowanie mobilno ści
Podsumowanie mobilności (Summary of Mobility)

Liczba studentów z Polski, biorących udział w projekcie mobilności w szkolnictwie wyższym (Number of
students from Poland taking part in HE mobility projects)

0

Liczba studentów z Panstw-Darczyńców biorących udział w projekcie mobilności w szkolnictwie wyższym
(Number of students from Donor States taking part in HE mobility projects)

0

Liczba pracowników z Polski, biorących udział w projekcie mobilności w szkolnictwie wyższym (Number of staff
from Poland taking part in HE mobility projects)

0

Liczba pracowników z Państw-Darczyńców, biorących udział w projekcie mobilności w szkolnictwie wyższym
(Number of staff from Donor States taking part in HE mobility projects)

0
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Koszty dodatkowe - specjalne potrzeby uczestników (Costs o f the participants with
the special needs)

Tak/Yes Nie/No

Upowszechnianie projektu
Proszę opisać działania upowszechniające projekt. Jakie będą grupy docelowe działań upowszechniających? Zakres działań
powinien być zgodny z wymaganiami z Przewodnika dla wnioskodawców.

Dissemination of the project
Please describe project dissemination activities. What will the target groups of dissemination activities be? The scope of
activities should be in line with the requirements set out in the Guide for applicants
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Część IV. Zarządzanie ryzykiem
(Part IV. Risk management)

Proszę opisać w jaki sposób zapewnione będzie zapobieganie i rozwiązywanie trudności, które mogą wystąpić w trakcie
realizacji projektu i jak zamierzają je Państwo zminimalizować?

What possible difficulties that may occur during the project do you foresee and how do you plan to cope with them?
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Część V. Budżet projektu
(Part V. (Project budget)

Wyliczenia szczegółowe

Studia (Studies): Staże / praktyki
(Internships):

Mobilności kadry
(Staff mobility):

Mobilność
pracowników

przedsiębiorstw
(Mobility of
enterprise

employees)

Razem:

Koszty utrzymania (Subsistence) 0 0 0 0 0

Koszty podróży (Travel cost) 0 0 0 0 0

Koszty przygotowania językowego
(Linguistic support)

0 0 0 0 0

Koszty organizacyjne uczelni przyjmujących (Organisational support for receiving HEIs) 0

Koszty organizacyjne uczelni wysyłających (Organisational support for sending HEIs) 0

Koszty dodatkowe - specjalne potrzeby uczestników (Costs of the participants with the special needs) 0

Razem (Sum) 0

Podział kosztów

Wnioskodawca

Nazwa instytucji
(Institution name)

Koszty utrzymania
(Subsistence costs)

Koszty podróży (Travel
costs)

Koszty przygotowania
językowego (Linguistic
support)

Koszty organizacyjne
(Organisational support)

Koszty dodatkowe -
specjalne potrzeby
uczestników (Costs of the
participants with the
special needs)

Suma (Sum)

NaN

Instytucje Uczestniczące

Podsumowanie (Summary)
Wartość kwalifikowalna projektu EUR (Eligible value in EUR) 0,00 EUR

Wnioskowane dofinansowanie EUR (requested co-financing value in EUR) 0,00 EUR

% dofinansowania (% of co-financing) NaN %
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Część VI. Konsultanci zaangażowani w przygotowanie wniosku ap likacyjnego
(Part VI. Consultants involved in the preparation of the app lication)

Czy w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego brali udział konsultanci zewnętrzni?
Have the external consultants been involved in the preparation of the application?
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