
 

 

 

Biuro Erasmus AWF informuje o możliwości zgłoszenia uczestnictwa w projekcie Erasmus+ KA171: 

Wymiana z państwami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem - edycja 2022 r. 

Pracowników zainteresowanych zgłoszeniem uczelni partnerskiej uprzejmie prosimy o nadesłanie 

wypełnionego zgłoszenia (Zgłoszenie uczelni partnerskiej do projektu Erasmus+ KA171) do dnia 

11.02.2022 na adres e-mail: office@awf.wroc.pl  

 

Najważniejsze informacje o projekcie 

ERASMUS KA171 

Akcja 1 Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego między 

państwami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem 

 

1. Informacje dotyczące organizacji oraz realizacji programu ERASMUS+ KA1071 są 

dostępne w Przewodniku po programie Erasmus, który jest dostępny pod linkiem. 

2. W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać 

dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z państwami 

trzecimi niestowarzyszonymi.  

3. Lista państw biorących udział w akcji KA171 2022 stanowi załącznik nr 1 

4. Uprawnione działania:  

• mobilność studentów w celu studiowania,  

• mobilność studentów w celu odbycia praktyki,  

• mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,  

• mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu. 

Uwaga: Wyjazdy studentów studiów I i II stopnia z polskich uczelni do uczelni w krajach 

partnerskich regionów: od 2 do 11 są nieuprawnione. 

5. Zasady finansowania przedstawia poniższa tabela 
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6. Wszystkie instytucje (AWF oraz potencjalne uczelnie partnerskie) zawarte we wniosku 

muszą być zarejestrowane i posiadać numer identyfikacyjny organizacji (OID) za 

pośrednictwem Systemu Rejestracji Organizacji dla programów Erasmus + i 

Europejskiego Korpusu Solidarności.  

 

Numer OID organizacji jest unikalnym identyfikatorem organizacji w programie 

Erasmus+. Jedna organizacja otrzymuje tylko jeden numer i korzysta z niego przy 

ubieganiu się o dofinansowanie w ramach wszystkich akcji i konkursów Erasmus+. 

Organizacje, które zostały zarejestrowane i posiadają OID nie muszą się ponownie 

rejestrować. Aby sprawdzić OID organizacji należy skorzystać z Systemu Rejestracji 

Organizacji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. 

 

Za rejestrację w Systemie Rejestracji Organizacji dla programów Erasmus + i 

Europejskiego Korpusu Solidarności odpowiada instytucja (w tym przypadku uczelnia 

partnerska).  

Nr OID Akademii Wychowania Fizycznego: E10098328 
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