Program GRUNDTVIG - Krajowe priorytety i zasady administracyjne w selekcji roku 2013
PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA
Krajowe kryteria oceny formalnej (zasady administracyjne)
1. Jedna polska organizacja może realizować najwyżej dwa Projekty Partnerskie Grundtviga w tym samym czasie. Jeśli organizacja
złoży większą niż uprawniona liczbę wniosków, Narodowa Agencja zwróci się o decyzję, które wnioski Narodowa Agencja ma
odrzucić na etapie oceny formalnej, a w przypadku braku takiej decyzji w wyznaczonym czasie, odrzuci wszystkie wnioski.
2. W jednym Projekcie Partnerskim Grundtviga rozpoczynanym w roku 2013 może uczestniczyć jedna organizacja z Polski. Jeśli w
danym projekcie zaangażowanych jest więcej organizacji z Polski i złożyły one podpisane wnioski, wszystkie te wnioski zostaną
odrzucone na etapie oceny formalnej.
3. Do oryginału wniosku o dofinansowanie, podpisanego przez przedstawiciela prawnego organizacji wnioskującej, muszą być
dołączone dokumenty informujące o prawnym statusie organizacji wnioskującej i osobach upoważnionych do zaciągania
zobowiązań oraz potwierdzające profil działalności edukacyjnej dla dorosłych w rozumieniu programu Grundtvig, zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej polskiej Narodowej Agencji. Jeśli odpowiednie dokumenty nie
zostaną złożone, wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.
Wytyczne dotyczące krajowych kryteriów oceny formalnej - na stronie internetowej polskiej Narodowej Agencji
Ad 3:
Wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia do oryginału wniosku o dofinansowanie, w obowiązującym terminie składania
wniosków, następujących aktualnych dokumentów:
- dokumentów właściwych dla danej organizacji informujących o prawnym statusie organizacji wnioskującej;
- dokumentów właściwych dla danej organizacji informujących, jakie osoby są upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu
organizacji wnioskującej;
- dokumentów informujących o charakterze działalności i potwierdzających profil działalności edukacyjnej dla dorosłych w rozumieniu
programu Grundtvig - za pomocą tych dokumentów organizacja wnioskująca zobowiązana jest jednoznacznie udowodnić, że
prowadzi, nadzoruje lub organizuje w regionie lub kraju działalność edukacyjną o charakterze niezawodowym dla osób dorosłych.
Przykładowe dokumenty dotyczące różnych typów organizacji: odpis z KRS zawierający cele działalności i nazwiska osób
upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji wnioskującej; zaświadczenie z CEIDG; wyciąg z rejestru instytucji
kultury; statut; dokument ustanawiający/powołujący organizację/jednostkę, zawierający cele działalności zbieżne z celami programu
Grundtvig; dokument udowadniający prowadzenie działalności zbieżnej z celami programu Grundtvig, np. sprawozdanie z rocznej
działalności, dowody na przeprowadzenie odpowiednich szkoleń itp.; powołanie/nominacja osoby upoważnionej do zaciągania
zobowiązań w imieniu organizacji wnioskującej; jeśli dotyczy - pełnomocnictwa, np. udzielone dyrektorowi placówki edukacyjnej
przez organ prowadzący; itd.
W przypadku uczelni, projekt partnerski może być realizowany tylko przez specjalnie wydzielone centra edukacji o charakterze
niezawodowym dla osób dorosłych znajdujące się w strukturze organizacyjnej uczelni (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku) i
jednocześnie projekt musi być wyraźnie zbieżny tematycznie z obszarem działalności edukacyjnej tych centrów. W przypadku braku
- w dokumentacji dołączonej do wniosku - właściwych dokumentów jednoznacznie potwierdzających taką działalność i ww.
zbieżność, w tym dokumentu potwierdzającego formalne powołanie takiego centrum, Narodowa Agencja odrzuci wniosek na etapie
oceny formalnej.
W przypadku, gdy organizacja wnioskująca posiada organ prowadzący lub jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej należy przesłać dokumenty jak wymieniono powyżej, odnoszące się zarówno do organizacji wnioskującej jak i do organu
prowadzącego lub organizacji macierzystej posiadającej osobowość prawną.
W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych krajowych kryteriów oceny formalnej, wniosek zostanie odrzucony
na etapie oceny formalnej.
Krajowe kryteria przyznawania dofinansowania (krajowe priorytety, za spełnienie których w procesie selekcji przyznaje się
dodatkowe punkty) - nie wyznaczono.
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