PLATFORMA REZULTATÓW
PROJEKTÓW ERASMUS+

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

PODSTAWOWE INFORMACJE
Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+ to baza Komisji Europejskiej, przedstawiająca
projekty realizowane w programie Erasmus+.
Zawiera opisy wszystkich projektów zrealizowanych w ramach programu, wytworzone
rezultaty oraz dane kontaktowe do instytucji realizujących projekty.
Celem Platformy jest upowszechnianie na szeroką skalę informacji o rezultatach projektów oraz ich sukcesach, a także ułatwienie wymiany doświadczeń.
Projekty o wysokiej jakości merytorycznej oraz wzorowo zarządzane oznaczone są
na Platformie jako good practices. Te spośród nich, które są szczególnie wartościowe
pod względem wpływu lub innowacyjności wypracowanych rezultatów, oznaczone są
dodatkowo jako success stories.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY PLATFORMY
— Zwiększenie widoczności zrealizowanego projektu,
— Dzielenie się rezultatami projektów z innymi osobami,
— Inspiracja dla nowych działań,
— Poszukiwanie partnerów do przyszłych projektów.

KORZYSTANIE Z PLATFORMY
Dla wszystkich użytkowników
Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+
jest dostępna dla każdego, nie wymaga rejestracji ani opłat.
Zainteresowany użytkownik może zapoznać
się z opisami zrealizowanych unijnych projektów edukacyjnych i ich rezultatami. Może
także skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki projektów, przeszukując bazę pod
kątem m.in. krajów uczestniczących w projekcie, typu organizacji czy słów kluczowych.

Dla beneficjentów
programu Erasmus+
Beneficjenci programu Erasmus+ publikują na
Platformie rezultaty swoich projektów. Dzięki
temu upowszechniają je szerokiemu gronu
odbiorców i promują swoje osiągnięcia.

INFORMACJE dla beneficjentów programu Erasmus+
Treści
Beneficjenci zamieszczają na Platformie rezultaty swojego projektu, a także jego logo
i adres strony internetowej. Streszczenie
projektu, zawierające jego cele, krótki opis
działań oraz przewidywane wyniki, zamieszczane jest na Platformie automatycznie.

Obowiązki

Beneficjenci akcji 2 w każdym sektorze
programu Erasmus+ mają obowiązek opublikowania rezultatów swoich projektów
na Platformie.
Beneficjenci realizujący projekty w ramach
akcji 1 i akcji 3 nie muszą publikować rezultatów swoich projektów na Platformie,
ale mają taką możliwość. Dzięki temu zapewniają im większą widoczność i mogą je
skuteczniej promować.

Możliwość
Beneficjenci realizujący projekty w ramach
akcji 1 i akcji 3 nie muszą publikować rezultatów swoich projektów na Platformie,
ale mają taką możliwość. Dzięki temu zapewniają im większą widoczność i mogą je
skuteczniej promować.

PROCEDURA OBSŁUGI PLATFORMY
dla beneficjentów programu Erasmus+

IMPORT PROJEKTU NA PLATFORMĘ
po podpisaniu umowy
INFORMACJA O DOSTĘPIE
UZUPEŁNIANIE
REZULTATÓW PRZEZ
BENEFICJENTA
w trakcie trwania
projektu (dla akcji 2
uzupełnianie rezultatów
jest obowiązkowe)

DO PLATFORMY
i instrukcja użytkowania
w trakcie trwania projektu

SPRAWDZENIE ZAMIESZCZONYCH
NA PLATFORMIE TREŚCI przez
pracownika Narodowej Agencji Programu
Erasmus+ podczas rozliczania projektu

PUBLIKACJA ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
i wybór projektów good practice (Narodowa
Agencja) i success stories (Komisja Europejska)
po rozliczeniu projektu

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt bezpośrednio
z Komisją Europejską eac-projectsplatform-helpdesk@ec.europa.eu

www.erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/platforma
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

KONTAKT
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
upowszechnianie@erasmusplus.org.pl
http://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie

