
 1 

 

Zaproszenie do składania wniosków o akredytację – EAC/A03/2020  

AKREDYTACJA ERASMUS W DZIEDZINIE MŁODZIEŻY 

ZASADY WNIOSKOWANIA 

1. WPROWADZENIE  

Zaproszenie do składania wniosków o akredytację Erasmus ogłaszane jest w ramach przygotowania 
unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021–2027 zaproponowanego 
przez Komisję Europejską w dniu 30 maja 2018 r. (zwanego dalej „programem”).1. Przyznanie Akredytacji 
Erasmusa stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca zaplanował realizację wysokiej jakości działań  
w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój strategiczny 
organizacji. 

2. OPIS  

Akredytacja Erasmusa jest narzędziem dla organizacji, które chcą otworzyć się na transgraniczną wymianę 
i współpracę, i które planują regularne wdrażanie działań w zakresie mobilności edukacyjnej.  

Akredytacja Erasmus w dziedzinie młodzieży umożliwia uproszczony dostęp do możliwości finansowania 
w ramach Akcji 1 przyszłego programu (na lata 2021–2027) obejmującej działania w zakresie mobilności 
edukacyjnej w dziedzinie młodzieży, jak opisano w sekcji 12 niniejszych zasad stosowania.  

Organizacje składające wnioski będą zobowiązane do określenia swoich bardziej długoterminowych celów 
i planów w zakresie działań, które mają być wspierane ze środków programu Erasmus, oczekiwanych 
korzyści oraz ich podejścia do zarządzania projektami, jak opisano bardziej szczegółowo w sekcji 7. 
Przyznanie akredytacji Erasmus w dziedzinie młodzieży stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca dysponuje 
odpowiednimi i skutecznymi procedurami i środkami mającymi na celu wdrożenie planowanych wysokiej 
jakości działań w zakresie mobilności edukacyjnej z korzyścią dla młodzieży.  

Wcześniejsze doświadczenie w ramach programu Erasmus+ (2014–2020) nie jest wymagane. 
                                                            
1 Unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021–2027 zaproponowany przez Komisję Europejską w dniu 30 maja 
2018 r. (zwany dalej „programem”) nie został jeszcze przyjęty przez prawodawców Unii. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków o akredytację 
jest jednak publikowane celem ułatwienia potencjalnym beneficjentom dotacji unijnych składania wniosków zaraz po przyjęciu podstawy prawnej 
przez prawodawców Unii. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków o akredytację nie jest prawnie wiążące dla Komisji Europejskiej. 
W przypadku istotnej zmiany podstawy prawnej przez prawodawców Unii niniejsze zaproszenie może zostać zmienione lub anulowane, a także 
mogą zostać ogłoszone inne zaproszenia do składania wniosków o akredytację o innej treści, z odpowiednimi terminami udzielenia odpowiedzi. 
Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie działania wynikające z niniejszego zaproszenia do składania wniosków o akredytację podlegają następującym 
warunkom, których spełnienie wykracza poza zakres kontroli Komisji:  
– przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej ostatecznego tekstu podstawy prawnej ustanawiającej program,  
– przyjęcie rocznych programów prac na 2021 r. i na kolejne lata, jak również ogólnych wytycznych dotyczących wdrażania, kryteriów i procedur 

wyboru, po konsultacjach z komitetem programu, oraz  
– przyjęcie budżetu Unii Europejskiej na 2021 r. i na kolejne lata przez władzę budżetową.  
Proponowany unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021–2027 opiera się na art. 165 i 166 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz na zasadzie pomocniczości. 
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3. CELE 

Działanie ma następujące cele: 

‒ zwiększanie możliwości rozwoju osobistego i zawodowego młodych ludzi w drodze pozaformalnych 
i nieformalnych działań w zakresie mobilności edukacyjnej, 

‒ wzmacnianie pozycji młodych ludzi, ich aktywnej postawy obywatelskiej i uczestnictwa w życiu 
demokratycznym, 

‒ podnoszenie jakości pracy z młodzieżą na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim 
i międzynarodowym przez budowanie zdolności organizacji działających w dziedzinie młodzieży oraz 
wspieranie rozwoju zawodowego osób pracujących z młodzieżą,  

‒ promowanie włączenia społecznego i różnorodności, dialogu międzykulturowego oraz solidarności, 
równych szans i praw człowieka wśród młodych ludzi w Europie.  

4. KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI  

Ubiegać się o akredytację mogą wyłącznie wnioskodawcy spełniający wymogi określone w art. 23 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz 
uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.  

O akredytację Erasmus+ w dziedzinie młodzieży ubiegać się mogą dowolne podmioty publiczne lub 
prywatne z siedzibą: 

‒ w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
‒ w państwach trzecich stowarzyszonych z programem, na warunkach określonych w podstawie 

prawnej2. 

Wcześniejsze doświadczenie w ramach programu Erasmus+ (2014–2020) nie jest wymagane. 

5. KRYTERIA WYKLUCZENIA 

Wnioskodawcy muszą przedłożyć podpisane oświadczenie w rozumieniu art. 137 rozporządzenia 
finansowego UE3, potwierdzające, że:  

‒ nie znajdują się w którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w art. 136 ust. 1 i art. 141 tego 
rozporządzenia,  

‒ przedłożony wniosek zawiera oryginalne treści, których autorem jest organizacja składająca wniosek, 
oraz że wniosku nie przygotowały za opłatą inne organizacje ani osoby zewnętrzne. 

                                                            
2 Nie przyjęto jeszcze podstawy prawnej. W programie Erasmus+ na lata 2014–2020 wykaz ten obejmuje: Islandię, Norwegię, Liechtenstein, Turcję, 
Macedonię Północną oraz Serbię. 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, 
(UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, 
Euratom) nr 966/2012 (1) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1. 
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Agencja narodowa może wykluczyć wnioskodawcę z procesu akredytacji lub cofnąć przyznaną akredytację 
w każdej chwili, jeżeli stwierdzi, że informacje podane w oświadczeniu nie są prawidłowe (na przykład jeżeli 
we wnioskach różnych organizacji użyto takiej samej lub bardzo podobnej treści). 

6. KRYTERIA WYBORU 

a. ZDOLNOŚĆ OPERACYJNA  
Wnioskodawca musi mieć wystarczającą zdolność zawodową i operacyjną do realizacji proponowanego 
planu działania. Jeśli chodzi o doświadczenie, wnioskodawcy muszą mieć co najmniej dwa lata 
doświadczenia w realizacji działań w dziedzinie młodzieży.  

Zdolność operacyjna zostanie zweryfikowana na podstawie wniosku (w tym informacji na temat 
dotychczasowego uczestnictwa wnioskodawcy w programie Erasmus+ na lata 2014–2020) oraz 
dokumentów przedłożonych w Systemie Rejestracji Organizacji (ORS). Wnioskodawcy, którzy nie wypełnią 
wymaganych informacji w formularzu wniosku, mogą zostać zdyskwalifikowani na tej podstawie. Narodowa 
Agencja zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowych dokumentów potwierdzających w celu 
zweryfikowania informacji zawartych we wniosku. 

b. ZDOLNOŚĆ FINANSOWA  
Wnioskodawcy muszą dysponować wystarczającymi środkami ze stabilnych źródeł finansowania w celu 
prowadzenia regularnej działalności w okresie realizacji proponowanego planu działań. Zdolności finansowe 
nie będą jednak sprawdzane w ramach procedury wyboru niniejszego Zaproszenia do składania wniosków. 
Zostaną one sprawdzone, gdy akredytowane organizacje złożą wniosek o dotację, zgodnie z zasadami 
określonymi w corocznych Zaproszeniach do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską. 

7. KRYTERIA PRZYZNANIA AKREDYTACJI  

Jakość wniosków zostanie oceniona przez przyznanie punktów z łącznej liczby 100 punktów na podstawie 
poniższych kryteriów przyznania Akredytacji i ich znaczenia.  

Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone pozytywnie, muszą spełnić następujące wymogi: 

 uzyskać co najmniej 70 z łącznej liczby 100 punktów oraz 

 uzyskać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów w każdej z trzech kategorii kryteriów 
przyznania Akredytacji (tj. minimum 10 punktów w kategorii „Istotność profilu i doświadczenia 
organizacji”; 20 punktów w kategorii „Rozwój strategiczny” i „Jakość zarządzania i koordynacji”).  
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Istotność profilu 
i doświadczenia 
organizacji  

(maksymalnie 20 
punktów) 

Istotność organizacji w stosunku do dziedziny młodzieży i celów działania pod 
względem:  

− celów i zasad organizacji;  
− grup docelowych organizacji; 
− regularnej działalności organizacji; 
− doświadczenia organizacji w dziedzinie młodzieży.  

Rozwój 
strategiczny  

(maksymalnie 40 
punktów) 

Zakres, w jakim: 

− wyznaczone cele są istotne i zgodne z celami Akcji i przyczyniają się do realizacji 
strategii UE na rzecz młodzieży4;  

− planowane działania są odpowiednie do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb 
i osiągnięcia określonych celów; 

− planowane działania przynoszą rzeczywistą korzyść organizacji, uczestnikom, 
uczestniczącym organizacjom i mają potencjalnie szerszy wpływ (np. na szczeblu 
lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym);  

− cele i planowane działania łączą się z regularną pracą i działalnością organizacji;  
− organizacja przyczynia się do realizacji strategii na rzecz włączenia społecznego 

i różnorodności programu „Erasmus+”; 
− działania organizacji obejmują przynajmniej jedną podstawową zasadę 

(zrównoważenie środowiskowe i odpowiedzialność, aktywne uczestnictwo w sieci 
organizacji Erasmus, komponenty wirtualne). 

Jakość zarządzania 
i koordynacji 

(maksymalnie 40 
punktów) 

Zakres, w jakim: 

− cele, planowane działania i liczba uczestników są jasne i realistyczne 
w odniesieniu do zasobów ludzkich i organizacji wewnętrznej wnioskodawcy;  

− podejście partnerskie jest zrównoważone i skuteczne oraz, w stosownych 
przypadkach, odpowiednie do wprowadzenia nowych i mniej doświadczonych 
organizacji; 

− środki mające na celu zapewnienie jakości działań oraz bezpieczeństwa i ochrony 
uczestników są odpowiednie;  

− stosowana jest zasada aktywnego uczestnictwa młodzieży oraz planowane jest 
zaangażowanie uczestników na wszystkich etapach działań; 

− środki, mające na celu zapewnienie solidnego wymiaru edukacyjnego – takie jak 
wspieranie refleksji dotyczącej efektów uczenia się oraz identyfikacji 
i dokumentowania tych efektów – są odpowiednie; 

− metody pomiaru postępów organizacji w osiąganiu jej celów (monitorowanie 
i ocena) oraz zarządzania ryzykiem są odpowiednie i skuteczne; 

− środki mające na celu dzielenie się wynikami projektu w organizacjach 
uczestniczących i poza nimi są odpowiednie i skuteczne. 

                                                            
4 Zgodnie z rezolucją Rady w sprawie strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019–2027, Dz.U. C 456 z dnia 18 grudnia 2018 r. 
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8. PRZYZNANIE AKREDYTACJI ERASMUS W DZIEDZINIE MŁODZIEŻY  

Wyłonieni kandydaci podpiszą umowę z Narodową Agencją przyznającą akredytację oraz otrzymają 
zaświadczenie potwierdzające ich status  opatrzone logo programu i symbolami Unii Europejskiej. 

Opowiadając na niniejsze Zaproszenie do składania wniosków, wnioskodawcy zgadzają się na 
opublikowanie ich tożsamości (w tym wszystkich informacji publicznych dostępnych w Systemie Rejestracji 
Organizacji ORS) i wyników selekcji przez Komisję Europejską i Narodowe Agencje. 

9. OKRES OBOWIĄZYWANIA  

Akredytacja Erasmus jest przyznawana na okres od 2021 r. do 2027 r., pod warunkiem regularnego 
monitorowania i ciągłej zgodności z wymogami akredytacji i instrukcjami wydanymi przez nadzorującą 
Narodową Agencję. Aby zapewnić realistyczne planowanie, plan działań przedłożony w ramach wniosku 
może obejmować okres od 3 do 7 lat i być okresowo aktualizowany, jak wyjaśniono w sekcji 10. 

Akredytacja może zostać cofnięta w każdym momencie, w przypadku gdy organizacja przestanie istnieć lub 
w drodze porozumienia między Narodową Agencją a akredytowaną organizacją.  

Narodowa Agencja lub akredytowana organizacja może jednostronnie cofnąć Akredytację, jeżeli w okresie 
co najmniej trzech lat nie złożono żadnych wniosków o finansowanie na podstawie tej akredytacji.  

W przypadku, gdy Akredytacja Erasmus byłaby wymagana do udziału w jakimkolwiek działaniu po 
zakończeniu okresu programowania 2021–2027, Narodowa Agencja może przedłużyć obowiązywanie 
Akredytacji na warunkach określonych przez Komisję Europejską. 

10. SPRAWOZDAWCZOŚĆ, MONITOROWANIE I ZAPEWNIANIE JAKOŚCI 

a. SPRAWOZDAWCZOŚĆ  
Sprawozdania okresowe z działań akredytowanej organizacji 

Co najmniej raz w okresie obowiązywania Akredytacji organizacje będą zobowiązane do: 

‒ złożenia sprawozdania na temat postępów w osiąganiu celów;  

‒ złożenia sprawozdania na temat sposobu zapewnienia zgodności ze standardami jakości Erasmus 
w dziedzinie młodzieży;  

‒ aktualizacji swojego planu działania.  

Narodowa Agencja może zwrócić się o przedłożenie jej sprawozdania okresowego dotyczącego 
jednocześnie wszystkich elementów wymienionych powyżej albo osobno poszczególnych elementów. 
Narodowa Agencja może podjąć decyzję o zastąpieniu wymogów dotyczących sprawozdawczości w zakresie 
celów i standardów jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży wizytą monitorującą. 
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Na podstawie wyników działalności akredytowanej organizacji stwierdzonych w sprawozdaniach, podczas 
monitorowania i kontroli zapewnienia jakości lub w wyniku istotnych zmian w organizacji Narodowa 
Agencja może zmienić liczbę i harmonogram sprawozdań okresowych. 

Akredytowane organizacje mogą dobrowolnie złożyć wniosek o aktualizację swojej akredytacji. Biorąc pod 
uwagę uzasadnienie przedstawione przez organizację, Narodowa Agencja podejmie decyzję, czy 
aktualizacja jest uzasadniona.  

Sprawozdania końcowe na koniec każdej umowy o udzielenie dotacji 

Na koniec każdej umowy o  dofinansowanie zatwierdzonej w ramach Akredytacji Erasmus akredytowana 
organizacja przedstawi końcowe sprawozdanie na temat zrealizowanych działań i celów.  

b. MONITOROWANIE I KONTROLE  
Narodowa Agencja może przeprowadzać kontrole zza biurka tzw. desk check, wizyty monitorujące lub inne 
działania w celu śledzenia postępów i wyników akredytowanych organizacji, weryfikacji przestrzegania 
uzgodnionych standardów jakości, a także aby udzielić merytorycznego wsparcia organizacjom.  

Kontrole mogą mieć formę weryfikacji dokumentacji zza biurka tzw. desk check lub wizyt w monitorujących 
w akredytowanych organizacjach i we wszelkich innych miejscach, w których mają lub miały miejsce 
działania (organizacje partnerskie, organizacje wspierające). Narodowa Agencja może zwrócić się o pomoc 
do Narodowych Agencji lub ekspertów zewnętrznych w innych krajach w celu sprawdzenia i monitorowania 
prowadzonych tam działań. 

c. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI  
Po otrzymaniu raportu lub przeprowadzeniu działań monitorujących Narodowa Agencja przekaże 
informacje zwrotne akredytowanej organizacji. Narodowa Agencja może również udzielić akredytowanej 
organizacji obowiązkowych zaleceń lub porad dotyczących sposobu poprawienia wyników ich działalności. 

11. DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Narodowa Agencja może zastosować szereg działań naprawczych i zapobiegawczych: 

‒ w przypadku nowo akredytowanych wnioskodawców, organizacji wysokiego ryzyka; 

‒ w przypadku nieprzestrzegania instrukcji i terminów Narodowej Agencji; 

‒ w sytuacji bardzo słabej jakości przedłożonych raportów podczas kontroli; 

‒ w przypadku poważnego naruszenia przepisów i zasad programu (w tym w innej akcji). 

Rodzaje działań naprawczych i zapobiegawczych: 

 Obserwacja: Narodowa Agencja może obniżyć poziom finansowania, o który wnioskuje akredytowana 
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organizacja.  

Nowo akredytowane organizacje mogą być poddane obserwacji, jeżeli podczas badania zdolności 
finansowej czy kontrola zdolności operacyjnej zostanie stwierdzone ryzyko niskiej jakości realizacji 
działań.  

 Zawieszenie: organizacje zawieszone nie mogą ubiegać się o finansowanie w ramach realizacji działań, 
w przypadku których wymagana jest Akredytacja Erasmusa. W wyniku zawieszenia Akredytacji 
Narodowa Agencja może również rozwiązać niektóre lub wszystkie bieżące umowy o przyznanie 
dofinansowania. 

Okres obserwacji lub zawieszenia będzie trwał do chwili stwierdzenia przez Narodową Agencję, że warunki 
i wymogi jakościowe określone w niniejszym Zaproszeniu do składania wniosków zostały ponownie 
spełnione oraz że akredytowana organizacja rozwiązała problem niskiej jakości działań. 

Organizacje objęte zawieszeniem lub obserwacją nie mogą ubiegać się o nową akredytację. 

W przypadku stałego nieprzestrzegania instrukcji i terminów Narodowej Agencji, bardzo słabych wyników, 
powtarzającego się lub poważnego naruszenia przepisów programu (w tym również w innej akcji), 
Narodowa Agencja może cofnąć akredytację. 

12. DOSTĘP DO FINANSOWANIA DLA WNIOSKODAWCÓW Z AKREDYTACJĄ 

Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przejdą proces Akredytacji Erasmus w dziedzinie młodzieży, uzyskają 
uproszczony dostęp do możliwości finansowania w ramach Akcji 1 w dziedzinie młodzieży przez okres 
obowiązywania Akredytacji5.  

Coroczne dotacje dla akredytowanych wnioskodawców będą przyznawane w oparciu o szereg kryteriów, 
w tym: 

‒ wyniki działalności w oparciu o raporty i wizyty monitorujące; 

‒ działania, o których finansowanie zwraca się wnioskodawca; 

‒ priorytety ustalonych na poziomie rocznym oraz na podstawie wysokości budżetu dostępnego dla 
danego rodzaju działania. 

Powyższy wykaz kryteriów ma charakter orientacyjny i nie jest wyczerpujący. Ostateczne kryteria dostępu 
akredytowanych organizacji do finansowania oraz kryteria przyznania dotacji zostaną określone 
w corocznych Zaproszeniach do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską. 

                                                            
5 Bez uszczerbku dla klauzuli zastrzeżenia w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków. 
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13. SKŁADANIE WNIOSKÓW 

Formularz wniosku  
Wnioski należy składać za pomocą oficjalnego elektronicznego formularza wniosku: 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home 

Gdzie złożyć 
wniosek?  

Wnioski należy składać do Narodowej Agencji kraju, w którym organizacja 
składająca wniosek ma siedzibę. 

Rejestracja 
organizacji  

W celu złożenia wniosku w ramach niniejszego zaproszenia wnioskodawcy muszą 
posiadać numer identyfikacyjny organizacji (OID).  

Wnioskodawcy, którzy wcześniej uczestniczyli w programie Erasmus+ (2014–2020), 
powinni użyć w celu złożenia wniosku obecny OID i nie powinni rejestrować się 
ponownie.  

Wnioskodawcy, którzy wcześniej korzystali z numeru PIC (kod identyfikacyjny 
uczestnika), nie powinni rejestrować się ponownie. Wnioskodawcy ci otrzymali 
automatycznie OID i mogą odnaleźć go w Systemie Rejestracji Organizacji 
(Organization Registration System), klikając poniższy link. 

Wnioskodawcy, którzy nigdy nie uczestniczyli w programie Erasmus+ (2014–2020), 
muszą zarejestrować się w Systemie Rejestracji Organizacji w celu otrzymania OID:  
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-
registration/screen/home 

Język, w którym 
składany jest 
wniosek  

Wnioski muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych UE lub 
w językach urzędowych kwalifikujących się krajów spoza UE. Języki dopuszczalne  
w każdym kraju zostaną określone przez odpowiednią Narodową Agencję. 

Termin składania 
wniosków 

Proces oceny wniosków i przyznawania Akredytacji jest procesem stałym. 
Uproszczony dostęp do możliwości finansowania w danym roku wymaga 
uprzedniego uzyskania statusu podmiotu akredytowanego. W celu uzyskania 
Akredytacji w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wnioski 
muszą zostać złożone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Standardy jakości 
Erasmus 
w dziedzinie 
młodzieży  

Organizacje ubiegające się o akredytację Erasmus w dziedzinie młodzieży muszą 
spełniać standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży określone w Załączniku I 
do niniejszych Zasad. Standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży mogą być 
uaktualniane w okresie obowiązywania akredytacji. W takim przypadku przed 
złożeniem wniosku o kolejną dotację akredytowane organizacje zostaną 
poproszone o wyrażenie na nie zgody. 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
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14.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Wszelkie dane osobowe zawarte we wniosku lub w decyzji o przyznaniu akredytacji są przetwarzane przez 
Narodową Agencję zgodnie z:  

 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, 
organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (tekst mający znaczenie dla EOG);  

 w drugiej kolejności i wyłącznie w zakresie, w jakim rozporządzenie (UE) 2018/1725 nie ma 
zastosowania – ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO, czyli rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) lub krajowymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych w przypadku braku zastosowania RODO (państwa niebędące 
członkami UE).  

O ile nie zaznaczono, że odpowiedzi są fakultatywne, odpowiedzi wnioskodawcy na pytania w formularzu 
wniosku są niezbędne do oceny i dalszego rozpatrywania wniosku o udzielenie dotacji zgodnie z zasadami 
stosowania. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w tym celu przez właściwy wydział lub dział 
(podmiot będący administratorem danych).  

Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim uczestniczącym w ocenie wniosków lub 
w późniejszej procedurze zarządzania dotacjami na zasadzie ograniczonego dostępu, bez uszczerbku dla 
przekazywania ich organom odpowiedzialnym za zadania w zakresie monitorowania i kontroli zgodnie 
z prawem Unii Europejskiej lub organom upoważnionym do przeprowadzania ocen programu lub wszelkich 
akcji w ramach programu. Szczególnie w celu zabezpieczenia interesów finansowych Unii dane osobowe 
mogą być przekazywane Służbom Audytu Wewnętrznego, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, 
zespołowi ds. nieprawidłowości finansowych lub Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych, a także między urzędnikami zatwierdzającymi Komisji a agencjami wykonawczymi.  

Wnioskodawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Jeżeli 
wnioskodawca ma jakiekolwiek wątpliwości odnośnie do przetwarzania jego danych osobowych, zgłasza je 
agencji, która wybrała wniosek. W przypadku konfliktów wnioskodawcy przysługuje także prawo odwołania 
się w dowolnym momencie do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.  

Jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych w ramach programu Erasmus+, na stronach internetowych 
Komisji dostępne jest szczegółowe oświadczenie o ochronie prywatności, w tym informacje kontaktowe. 

15. ZAŁĄCZNIKI  

- Załącznik I: Standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży 
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