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Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności informuje, że została 
zakończona ocena wniosków złożonych w ramach sektora Edukacja Szkolna, Akcja 1 w roku 2021.

Informujemy, iż wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał 
łącznie 96.0 punktów na 100 możliwych. Maksymalna przyznana kwota dofnansowania wynosi 26586 euro.
Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie 
fnansowej.

W załączeniu przesyłamy ocenę wniosku. Wniosek był oceniany zgodnie z kryteriami podanymi 
w Przewodniku po programie Erasmus+, który jest dostępny na stronie internetowej programu.

Procedura odwoławcza dla benefcjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+/Europejski Korpus 
Solidarności dostępna jest na stronie 
internetowej programu: htp://erasmusplus.org.pl/dokumenty/#wyniki

Szczegóły związane z przygotowaniem umowy przekażemy Państwu w odrębnym piśmie.

Benefcjenci podlegający badaniu wiarygodności fnansowej zostaną o tym poinformowani w odrębnej 
korespondencji.

Spotkanie wprowadzające planowane jest na 10 lutego 2022 i odbędzie się w formie Webinarium online, o szczegółach będziemy 
informować w odrębnym zaproszeniu.

Informujemy, że opiekunem Państwa projektu jest Marta Gołębiewska, e-mail: mgolebiewska@frse.org.pl,
tel.: 510-389-740.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z wyznaczonym opiekunem.

Gratulujemy Państwu i życzymy w pełni satysfakcjonującej realizacji projektu.

Załącznik: Ocena wniosku:

I Znaczenie/adekwatność 30.0/30 pkt.

Projekt Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach p.t. „Otwarty umysł dzięki podróżom i 
poznawaniu nowych kultur i religii – szansa dla uczniów z małej wiejskiej szkoły” jest napisany w 
odniesieniu do celów Akcji, dotyczy obszaru Edukacji Szkolnej i jest skierowany do uczniów. Planowane 
działania mogą mieć wartość dodaną dla uczestników i szkoły, przedstawione we wniosku potrzeby można 
odnieść do potencjalnych rezultatów i ich implementacji, informacje w tym zakresie są wystarczające.

Wnioskodawca  wykazał, że planowany projekt może być istotny dla priorytetów szczegółowych, w tym 
wspierania uczestników o mniejszych szansach. Priorytet ten ma zastosowanie w projekcie podczas 
rekrutacji, jest również pewne odniesienie do tego priorytetu poprzez planowane działania na rzecz 
uczniów.

http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/#wyniki
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II Jakość planu realizacji projektu 36.0/40 pkt.

Przedstawione przez Wnioskodawcę cele projektu są zgodne z celami konkursu, w tym założeniami sektora 
Edukacji Szkolnej, wykazane potrzeby mają uzasadnienie, widoczna jest możliwa wypracowania wartości 
dodanej w kontekście podwyższenia bądź nabycia nowych kompetencji uczestników w wybranych 
obszarach. Wnioskodawca podał we wniosku 1 cel, któremu planowane działania dla 30 uczniów +4 
opiekunów, które będą realizowane we współpracy ze szkołą w Chorwacji. Znajduje on uzasadnienie w 
powiązaniu z potrzebami szkoły i osób uczących się, rezultatami i możliwą implementacją zdobytych 
doświadczeń i kompetencji. Z pewnością projekt ten może pomóc w zaspokojeniu wskazanej potrzeby jaka 
jest „ wyrównywanie szans edukacyjnych, poznawczych, społecznych dla dzieci z obszarów wiejskich”. 
Zaproponowano wystarczające kryteria rekrutacyjne, uwzględniono w nich kryterium trudnej sytuacji 
społecznej i rodzinnej ucznia. Wnioskodawca nie odniósł się do działań przygotowawczych, które stanowią 
integralną część projektu przewidzianego na 18 mcy. Przedstawione we wniosku informacje dot. procesu 
oceny czy cele  zostaną osiągnięte są wystarczające. Przedstawiono działania/aktywności, które mają być 
realizowane przez uczniów w ramach programu mobilności. Cele projektu oraz proponowane we wniosku 
aktywności nie mają odniesienia do standardu dot. odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska działań.

III Jakość działań uzupełniających 30.0/30 pkt.

Podano informacje dotyczące implementacji rezultatów projektu w codziennej pracy szkoły, wyjaśniono 
jakie działania będą wdrożone po realizacji projektu. Przedstawione sposoby oceny rezultatów można uznać
za wystarczające w odniesieniu do celów projektu oraz w powiązaniu z planowanymi działaniami i proflem 
uczestników (uczniowie). Przedstawiono we wniosku wystarczające informacje obejmujące działania 
dotyczące upowszechniania, zarówno na poziomie samej organizacji jak i w szerszym wymiarze. Są one 
proporcjonalne do skali projektu.

Przewidziano wystarczającą identyfkację materiałów projektowych, które mają być opatrzone informacją o 
źródłach fnansowania projektu.

Komentarz

Mocne strony

Przedstawione przez Wnioskodawcę potrzeby oraz cele mają uzasadnienie, widoczna jest możliwa wartość 
dodana w kontekście podwyższenia, bądź nabycia kompetencji uczestników w wybranych obszarach, dzięki 
realizacji mobilności uczniów.

Zaproponowano wystarczające kryteria rekrutacyjne.

Przedstawione we wniosku informacje dot. procesu oceny czy cele projektu zostaną osiągnięte są 
wystarczające.

Przedstawiono we wniosku wystarczające informacje obejmujące działania dotyczące upowszechniania, 
zarówno na poziomie samej organizacji jak i w szerszym wymiarze. Są one proporcjonalne do skali 
projektu. 

Przedstawiono działania planowane  podczas mobilności.

Przewidziano wystarczającą identyfkację materiałów projektowych, które mają być opatrzone informacją o 
źródłach fnansowania projektu.

Słabe strony

Wnioskodawca nie odniósł się do działań przygotowawczych, które stanowią integralną część projektu 
przewidzianego na 18 m-cy.

Z poważaniem,

Iwona Morawicz - Koordynator
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