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Propozycja szkolenia pt.
„Projekty w ramach programu ERASMUS+ - jak uzyskać
100 % dofinansowanie do projektu ”
Tytułem wstępu:
Program ERASMUS+ jest jedną z najlepiej zorganizowanych i najbardziej
dostępnych form uzyskania dofinansowania do projektów edukacyjnych. Łatwy
proces aplikacji i wyjątkowo nieskomplikowany sposób rozliczeń sprawiają, że
program ERASMUS+ cieszy się od lat rosnącym zainteresowaniem. Warto
sięgnąć po środki finansowe, które będą wsparciem dla instytucji.

Dlaczego?
Niewiele jest programów unijnych o tak szerokim zasięgu i dających tak
wielkie kwoty dofinansowania jak program ERASMUS+. Z projektu mogą
korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele wszystkich stopni systemu
edukacyjnego. Wyjazdy zagraniczne i staże to nie wszystko, bowiem z uzyskanego
dofinansowania można zakupić np. sprzęt komputerowy, który pozostaje na
wyposażeniu placówki po zakończeniu projektu. Wszystkie projekty w ramach
programu ERASMUS+ są dofinansowane w 100% . Placówki realizujące projekt
mogą liczyć na stałą pomoc ekspertów z Narodowej Agencji w Warszawie oraz
pracujących w placówkach terenowych.

Jak sięgnąć po dofinansowanie? Propozycja:
Proponuję zorganizowanie szkolenia, którego tematyką będą zagadnienia związane z procedurą
organizacji dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procesu aplikacji w programie:
1. omówienie słownictwa zawartego w poradniku ERASMUS+ oraz wyjaśnienie pojęć
dotyczących samego programu;
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2. przedstawienie schematu organizacyjnego i akcji programu ERASMUS+;
3. zapoznanie z procedurami uzyskania identyfikatora PIC wraz z zapoznaniem
z platformą Komisji Europejskiej;
4. omówienie zagadnień związanych z procesem akceptacji udziału w programie
ERASMUS+ przez organ prowadzący / uzyskanie pełnomocnictwa przez dyrektora
szkoły /;
5. wyszczególnienie wymaganych dokumentów / listy intencyjne, mandaty /;
6. propozycje sposobów poszukiwania partnerów projektowych z dokładną analizą
zagrożeń w tej kwestii;
7. zapoznanie uczestników z wnioskiem projektowym wraz z jego specyfiką i sposobem
działania na konkretnych przykładzie wniosku z akcji KA2 – projekty partnerskie;
8. przedstawienie terminów składania wniosków oraz etapów ”życia projektu”.

Co zyskuje pracodawca?
- osoby przygotowane do prowadzenia międzynarodowej działalności projektowej,
- łatwą i przejrzystą strategię, którą można stosować przez kolejne lata,
- możliwość rozwoju placówki na wielu płaszczyznach, w tym także kontaktów międzynarodowych, opartych na budowanie międzynarodowej sieci partnerów,
- środki finansowe, które mogą zostać wykorzystane zakup sprzętu np. pomocy dydaktycznych
i sprzętu komputerowego,
- wzrost medialnej popularności placówki w środowisku, zadowoloną młodzież oraz rodziców.

Warto zainwestować!
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Cena: 1000 zł / brutto / cena do negocjacji /.
Kontakt: tel. 603 910 173
s.jakoniuk@wp.pl
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