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Jak znaleźć program grantowy?



• Informacje o konkursach wniosków ogłaszanych przez EACEA są publikowane 

na portalu Komisji Europejskiej Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

• Informacje o konkretnych konkursach znajdują się w zakładce ‘calls for

proposals’

Jak znaleźć program grantowy

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Jak znaleźć program grantowy

• Cztery programy grantowe 

zarządzane przez EACEA to:

• Erasmus+

• Kreatywna Europa

• Europejski Korpus Solidarności

• Program Obywatele, Równość, 

Prawa i Wartości (CERV)

• Wszystkie znajdują się na stronie 

głównej  F&TP



Jak znaleźć program grantowy

• Należy kliknąć wybraną 

nazwę programu np. 

Erasmus+

• Sprawi to odesłanie do strony 

wybranego programu

• Na dole strony znajduje się pole 

‘Find calls for proposals’, aby 

zobaczyć dostępne opcje 

finansowania należy kliknąć 

przycisk ‘view’



Jak znaleźć program grantowy

• Pojawi się lista 

wszystkich naborów 

wniosków wraz z datą 

otwarcia konkursu i jego 

deadlinem

• Wyszukiwanie można 

zawęzić używając słów 

kluczy w pasku 

wyszukiwania 

• Klikając w nazwę danego 

konkursy pojawią się 

dodatkowe informacje



Jak znaleźć program grantowy

• Należy zapoznać się ze 

wszystkimi informacjami 

dotyczącymi naboru 

wniosków. Z pewnością 

ułatwi to poprawne 

wypełnienie wniosku. 

• Aby zacząć wypełniać 

wniosek aplikacyjny, należy 

nacisnąć ‘start submission’.



Jak wypełnić wniosek 
aplikacyjny?



Wypełnianie wniosku

• Aby złożyć wniosek, 

wnioskodawca musi posiadać 

aktualne konto EU Login 

• Każda organizacja musi posiadać 

9-cyfrowy numer PIC (kod 

identyfikacji uczestnika). 

Otrzymuje się go w momencie 

rejestracji swojej organizacji

• Należy podać dane do logowania 

EU Login lub je zaktualizować



Wypełnianie wniosku

• Aby utworzyć konto EU Login i zarejestrować swoją organizację należy 

kliknąć krok 3 i 4 na stronie głównej F&TP



Wypełnianie wniosku

• Teraz można 

rozpocząć 

wypełnianie wniosku 

aplikacyjnego

• W polu zaznaczonym 

na czerwono należy 

podać numer PIC 

swojej organizacji



Wypełnianie wniosku

• Można użyć 

wyszukiwarki, aby 

znaleźć swoją 

organizację w bazie 

danych F&TP

• Należy wybrać swoją 

organizację z listy 

wyświetlonych 

wyników



Wypełnianie wniosku

• Należy określić swoją rolę 

w procesie aplikacyjnym

• Wypełnić pole ‚acronym’ i 

uzupełnić krótkie 

streszczenie projektu

• Po wypełnieniu 

powyższych pól należy 

przejść do następnego 

kroku



Wypełnianie wniosku

• Kolejnym etapem jest dodanie 

partnerów projektu – można ich 

znaleźć za pomocą numerów 

PIC (tak jak w poprzednich 

krokach) 

• Jeśli projekt nie obejmuje 

dodatkowych partnerów, należy 

pominąć ten krok 



Wypełnianie wniosku

• Wniosek aplikacyjny 

składa się z kilku 

elementów:

- the eForm

- Part C

- the attachments

(załączniki)

Należy zapoznać się z 

wytycznymi naboru, jakie 

załączniki są wymagane



Wypełnianie wniosku

• Aby zobaczyć części 

aplikacji, które trzeba  

wypełnić, należy 

kliknąć ‘Table of 

Contents’



Wypełnianie wniosku

• Należy wypełnić eForm, zapiać go i zatwierdzić 



Wypełnianie wniosku

• Następnie należy 

pobrać i wypełnić 

aneks do wniosku -

część B



Wypełnianie wniosku

• Wypełniony wniosek 

należy zweryfikować 

(Validate) i przesłać 

(Submit)

• W razie wątpliwości, 

w każdej chwili 

można skorzystać z 

dostępnych zasobów 

pomocy



LEAR (legal entity appointed
representative)



LEAR (legal entity appointed representative)

• Organizacja musi wyznaczyć osobę, która będzie sprawował funkcję -> LEAR 

(formalnie wyznaczony przedstawiciel).

• W przypadku organizacji (nie osób fizycznych) LEAR to osoba – formalnie 

wyznaczona przez przedstawiciela prawnego organizacji – do wykonywania 

określonych zadań w imieniu organizacji. 



LEAR (legal entity appointed representative)

• LEAR odpowiada za:

• wprowadzenie i aktualizację danych osób prawnie upoważnionych do 

reprezentowania organizacji. Osoby te zgodnie z prawem reprezentują 

organizację i mogą w jej imieniu zaciągać zobowiązania, podpisując umowy 

dotacyjne.

• wprowadzenie i aktualizację danych osób upoważnionych do podpisywania 

sprawozdań finansowych lub faktur w imieniu organizacji.



LEAR (legal entity appointed representative)

1) Ja, jako Prezes Zarządu i upoważniony do prawnego 

reprezentowania mojej organizacji, wyznaczyłem Pana/Panią 

XXX na naszego przedstawiciela (LEAR)

2) Pan/Pani XXX wprowadza i aktualizuje dane osób 

upoważnionych do występowania w charakterze 

przedstawicieli prawnych i sygnatariuszy w imieniu 

organizacji. 

3) Ostatecznie określona osoba, która w imieniu organizacji 

może zaciągać zobowiązania, pospisuje umowę

ACME Ltd.

President of the 

Board of 

Directors

LEAR

Responsible for 

signing the 

agreement

LEAR określa, kto podpisuje umowę



LEAR (legal entity appointed representative)

1) Jest to najtrudniejsza do zidentyfikowania 

osoba. Będzie weryfikowana, czy faktycznie 

może reprezentować organizację.

2) W celu weryfikacji należy przedłożyć 

oficjalne dokumenty. 

ACME Ltd.

President of the 

Board of 

Directors

LEAR

Responsible for 

signing the 

agreement
Często jedna osoba pełni wszystkie trzy role 

jednocześnie.



LEAR (legal entity appointed representative)

Więcej informacji na temat wybierania i zatwierdzania LEAR można znaleźć na 

stronie: online manual here: https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-

opportunities/display/OM/LEAR+appointment+and+validation

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/LEAR%2Bappointment%2Band%2Bvalidation


Przydatne linki

• F&TP online manual: https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-

opportunities/display/OM/Online+Manual

• How to participate: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1

• F&TP support section: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/support/support

• Strona www EACEA ‘How to get a grant’:

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online%2BManual
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/support
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en

