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<addr>
      <ESF01>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.leonardo@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://leonardo.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://leonardo.org.pl</website>
        </PL1>
      </ESF01>
      <ESF02>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.comenius@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://comenius.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://comenius.org.pl</website>
        </PL1>
      </ESF02>
      <ESF03>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.ESF03@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://eforms.llp.org.pl</helpdesk>
          <website>http://pokl.frse.org.pl</website>
        </PL1>
      </ESF03>
      <llp-na-COM-ActType>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>comenius@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <BE1>
          <address>Postfach 72 - 4700 EUPEN</address>
          <email>info@aebp.be</email>
          <helpdesk>j.ganser@aebp.be</helpdesk>
          <website>www.dglive.be/agentur</website>
        </BE1>
        <BE2>
          <address>Agence Education Formation Europe Service Comenius Chaussée de Charleroi, 111 1060 Bruxelles</address>
          <email>comenius@aef-europe.be</email>
          <helpdesk>frederic.raes@aef-europe.be</helpdesk>
          <website>http://www.aef-europe.be</website>
        </BE2>
        <BE3>
          <address>EPOS vzw Koning Albert II-Laan 15 / 6A 1210 BRUSSEL</address>
          <email>comenius@epos-vlaanderen.be</email>
          <helpdesk>comenius@epos-vlaanderen.be</helpdesk>
          <website>www.epos-vlaanderen.be</website>
        </BE3>
        <BG1>
          <address>Bulgaria, 1000 Sofia, 15 Graf Ignatiev Str., fl. 3 phone: +359 2 9155010</address>
          <email>info@hrdc.bg</email>
          <helpdesk>apetrov@hrdc.bg</helpdesk>
          <website>http://www.hrdc.bg</website>
        </BG1>
        <CH1>
          <address>ch Foundation for Confederal Collaboration Dornacherstrasse 28A PO BOX 246 CH - 4501 Solothurn</address>
          <email>info@ch-go.ch</email>
          <helpdesk>+ 41 32 346 18 18</helpdesk>
          <website>www.ch-go.ch</website>
        </CH1>
        <CY1>
          <address>P.O.Box 25484 1310 Lefkosia Cyprus</address>
          <email>ssolomonidou@llp.org.cy</email>
          <helpdesk>info@llp.org.cy 0035722448888</helpdesk>
          <website>http://www.llp.org.cy/</website>
        </CY1>
        <CZ1>
          <address>Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1</address>
          <email>comenius@naep.cz</email>
          <helpdesk>comenius@naep.cz</helpdesk>
          <website>www.naep.cz/comenius</website>
        </CZ1>
        <DE3>
          <address>Pädagogischer Austauschdienst - Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich, Graurheindorfer Straße 157, 53117 Bonn, Deutschland</address>
          <email>comenius@kmk.org</email>
          <helpdesk>comenius-helpdesk@kmk.org, +49 228 501 367</helpdesk>
          <website>http://www.kmk-pad.org</website>
        </DE3>
        <DK1>
          <address>Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Bredgade 43, 1260 Copenhagen K. Denmark</address>
          <email>comenius@iu.dk</email>
          <helpdesk>comenius@iu.dk</helpdesk>
          <website>www.ui.dk</website>
        </DK1>
        <EE1>
          <address>Üldhariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes L.Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
          <email>cominfo@archimedes.ee</email>
          <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
          <website>www.archimedes.ee/hkk/comenius</website>
        </EE1>
        <ES1>
          <address>Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos Gustavo Fernández Balbuena, 13. 28002 Madrid</address>
          <email>informatica@oapee.es</email>
          <helpdesk>informatica@oapee.es</helpdesk>
          <website>http://www.oapee.es</website>
        </ES1>
        <FI1>
          <address>CIMO, LLP/Comenius, P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki, Finland</address>
          <email>comeniushaku@cimo.fi</email>
          <helpdesk>Please find the contact persons for the programme at http://phonebook.cimo.fi</helpdesk>
          <website>www.cimo.fi/comenius</website>
        </FI1>
        <FR1>
          <address>Agence Europe-Education-Formation France - Département gestion des projets - Pôle Comenius/Grundtvig 25 quai des Chartrons 33080 Bordeaux Cedex</address>
          <email>enseignement.scolaire@2e2f.fr</email>
          <helpdesk>http://penelope.2e2f.fr</helpdesk>
          <website>http://www.2e2f.fr</website>
        </FR1>
        <GB1>
          <address>Comenius Applications British Council 10 Spring Gardens London SW1A 2BN</address>
          <email>Comenius.Applications@britishcouncil.org</email>
          <helpdesk>Comenius@britishcouncil.org</helpdesk>
          <website>www.britishcouncil.org/comenius</website>
        </GB1>
        <GR1>
          <address>41, Ethnikis Antistaseos Avenue, 14234 Nea Ionia, Greece</address>
          <email>llpeforms@iky.gr</email>
          <helpdesk>llpeforms@iky.gr</helpdesk>
          <website>www.iky.gr</website>
        </GR1>
        <HR1>
          <address>Gajeva 22, 10 000 Zagreb, Croatia</address>
          <email>comenius@mobilnost.hr</email>
          <helpdesk>info@mobilnost.hr</helpdesk>
          <website>www.mobilnost.hr</website>
        </HR1>
        <HU1>
          <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
          <email>comenius@tpf.hu</email>
          <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
          <website>www.tka.hu</website>
        </HU1>
        <IS1>
          <address>Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB, Dunhaga 5, 107 Reykjavík</address>
          <email>lme@hi.is</email>
          <helpdesk>lme@hi.is</helpdesk>
          <website>www.comenius.is</website>
        </IS1>
        <LI1>
          <address>Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten Postplatz 2, Postfach 22 9494 Schaan</address>
          <email>stefan.sohler@aiba.llv.li</email>
          <helpdesk>Stefan Sohler</helpdesk>
          <website>www.aiba.llv.li</website>
        </LI1>
        <LT1>
          <address>Gelezinio Vilko str. 12, LT-01112, Vilnius</address>
          <email>COMENIUS@SMPF.LT</email>
          <helpdesk>com.help@smpf.lt</helpdesk>
          <website>WWW.SMPF.LT</website>
        </LT1>
        <LV1>
          <address>State Education Development Agency, Valnu iela 1, Riga, LV-1050</address>
          <email>baiba.sermulina@viaa.gov.lv</email>
          <helpdesk>Baiba Sermulina, Head of unit (baiba.sermulina@viaa.gov.lv)</helpdesk>
          <website>www.viaa.gov.lv</website>
        </LV1>
        <MK1>
          <address>Porta Bunjakovec, A2-1; MK-1000 Skopje; Macedonia</address>
          <email>nikola.jauleski@na.org.mk</email>
          <helpdesk>Nikola Jauleski</helpdesk>
          <website>http://na.org.mk/comenius/</website>
        </MK1>
        <MT1>
          <address>European Union Programmes Agency (EUPA) 36, Old Mint Street, Valletta VLT 1514 - Malta</address>
          <email>eupa@gov.mt</email>
          <helpdesk>+356 25586130</helpdesk>
          <website>http://www.eupa.org.mt/</website>
        </MT1>
        <NL1>
          <address>Europees Platform, Postbus 1007, 2001 BA Haarlem, the Netherlands</address>
          <email>comenius@epf.nl</email>
          <helpdesk>+31(0)23-5531150</helpdesk>
          <website>www.europeesplatform.nl</website>
        </NL1>
        <NO1>
          <address>P.O. Box 1093, NO-5809 Bergen, Norway</address>
          <email>comenius@siu.no</email>
          <helpdesk>comenius@siu.no</helpdesk>
          <website>www.siu.no/comenius</website>
        </NO1>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.comenius@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://comenius.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://comenius.org.pl</website>
        </PL1>
        <RO1>
          <address>133, Calea Serban Voda, building A, 3-rd floor, Bucharest, Romania, postal code 040205</address>
          <email>agentie@anpcdefp.ro</email>
          <helpdesk>Corina Leahu, corina.leahu@anpcdefp.ro</helpdesk>
          <website>www.anpcdefp.ro</website>
        </RO1>
        <SE1>
          <address>Internationella programkontoret Comenius Box 22007 104 22 Stockholm</address>
          <email>comenius@programkontoret.se</email>
          <helpdesk>08-453 72 00</helpdesk>
          <website>http://www.programkontoret.se</website>
        </SE1>
        <SI1>
          <address>CMEPIUS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana</address>
          <email>comenius@cmepius.si</email>
          <helpdesk>+386 1 620 94 62</helpdesk>
          <website>http://www.cmepius.si/vzu/comenius.aspx</website>
        </SI1>
        <SK1>
          <address>SAAMS Svoradova 1 811 03 Bratislava</address>
          <email>comenius@saaic.sk</email>
          <helpdesk>helpdesk@saaic.sk</helpdesk>
          <website>www.saaic.sk/llp</website>
        </SK1>
        <TR1>
          <address>AB Egitim ve Genclik Programlari Merkezi Baskanligi, Comenius Program
Koordinatorlugu, MEVLANA BULVARI NO:181 TR 06520 BALGAT/ANKARA</address>
          <email>llpcomenius@ua.gov.tr</email>
          <helpdesk>yardim@ua.gov.tr</helpdesk>
          <website>www.ua.gov.tr</website>
        </TR1>
      </llp-na-COM-ActType>
      <llp-na-COM-Assistants>
        <GB1>
          <address>Comenius Applications (Individuals) British Council Scotland, Waverley Gate (4th Floor), 2-4 Waterloo Place, Edinburgh, EH1 3EG, UK </address>
          <email>Comenius.Assistants@britishcouncil.org</email>
          <helpdesk>Comenius@britishcouncil.org</helpdesk>
          <website>www.britishcouncil.org/comenius</website>
        </GB1>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, Fitzwilliam Court, Leeson Close, Dublin 2, Ireland</address>
          <email>comeniusassistantships@leargas.ie</email>
          <helpdesk>comeniusassistantships@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/comenius</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>assistenti.comenius@indire.it</email>
          <helpdesk>assistenti.comenius@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>comenius@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85286</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>comenius@proalv.pt</email>
          <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-COM-Assistants>
      <llp-na-COM-BilPart>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>partnerschaften@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, Fitzwilliam Court, Leeson Close, Dublin 2, Ireland</address>
          <email>comeniuspartnerships@leargas.ie</email>
          <helpdesk>comeniuspartnerships@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/comenius</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>partenariaticomenius@indire.it</email>
          <helpdesk>partenariaticomenius@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>comenius@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85286</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>comenius@proalv.pt</email>
          <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-COM-BilPart>
      <llp-na-COM-Host>
        <GB1>
          <address>Comenius Applications (Host Schools) British Council Scotland, Waverley Gate (4th Floor), 2-4 Waterloo Place, Edinburgh, EH1 3EG, UK </address>
          <email>Comenius.Assistants@britishcouncil.org</email>
          <helpdesk>Comenius@britishcouncil.org</helpdesk>
          <website>www.britishcouncil.org/comenius</website>
        </GB1>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, Fitzwilliam Court, Leeson Close, Dublin 2, Ireland</address>
          <email>comeniusassistantships@leargas.ie</email>
          <helpdesk>comeniusassistantships@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/comenius</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>assistenti.comenius@indire.it</email>
          <helpdesk>assistenti.comenius@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>comenius@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85286</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>comenius@proalv.pt</email>
          <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-COM-Host>
      <llp-na-COM-MobInSt>
        <GB1>
          <address>Comenius Applications British Council 10 Spring Gardens London SW1A 2BN</address>
          <email>Comenius.Applications@britishcouncil.org</email>
          <helpdesk>Comenius@britishcouncil.org</helpdesk>
          <website>www.britishcouncil.org/comenius</website>
        </GB1>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, Fitzwilliam Court, Leeson Close, Dublin 2, Ireland</address>
          <email>comeniusist@leargas.ie</email>
          <helpdesk>comeniusist@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/comenius</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>mobilitacomenius@indire.it</email>
          <helpdesk>mobilitacomenius@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>comenius@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85286</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>comenius@proalv.pt</email>
          <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-COM-MobInSt>
      <llp-na-COM-MultPart>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>partnerschaften@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, Fitzwilliam Court, Leeson Close, Dublin 2, Ireland</address>
          <email>comeniuspartnerships@leargas.ie</email>
          <helpdesk>comeniuspartnerships@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/comenius</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>partenariaticomenius@indire.it</email>
          <helpdesk>partenariaticomenius@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>comenius@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85286</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>comenius@proalv.pt</email>
          <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-COM-MultPart>
      <llp-na-COM-Pv>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>vorb-besuche@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, Fitzwilliam Court, Leeson Close, Dublin 2, Ireland</address>
          <email>preparatoryvisits@leargas.ie</email>
          <helpdesk>preparatoryvisits@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>visitepreparatorie@indire.it</email>
          <helpdesk>visitepreparatorie@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>comenius@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85286</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju SystemuEdukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.pv@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://pv.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://pv.org.pl</website>
        </PL1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>comenius@proalv.pt</email>
          <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-COM-Pv>
      <llp-na-ERA-ActType>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>erasmus@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <BE1>
          <address>Postfach 72 - 4700 EUPEN</address>
          <email>info@aebp.be</email>
          <helpdesk>j.ganser@aebp.be</helpdesk>
          <website>www.dglive.be/agentur</website>
        </BE1>
        <BE2>
          <address>Agence Education Formation Europe Service Erasmus Chaussée de Charleroi, 111 1060 Bruxelles</address>
          <email>erasmus@aef-europe.be</email>
          <helpdesk>frederic.raes@aef-europe.be</helpdesk>
          <website>http://www.aef-europe.be</website>
        </BE2>
        <BE3>
          <address>EPOS vzw Koning Albert II-Laan 15 / 6A 1210 BRUSSEL</address>
          <email>erasmus@epos-vlaanderen.be</email>
          <helpdesk>jos.verheyden@epos-vlaanderen.be</helpdesk>
          <website>www.epos-vlaanderen.be</website>
        </BE3>
        <BG1>
          <address>Bulgaria, 1000 Sofia, 15 Graf Ignatiev Str., fl. 3 phone: +359 2 9155010</address>
          <email>info@hrdc.bg</email>
          <helpdesk>apetrov@hrdc.bg</helpdesk>
          <website>http://www.hrdc.bg</website>
        </BG1>
        <CH1>
          <address>ch Foundation for Confederal Collaboration Dornacherstrasse 28A PO BOX 246 CH - 4501 Solothurn</address>
          <email>info@ch-go.ch</email>
          <helpdesk>+ 41 32 346 18 18</helpdesk>
          <website>www.ch-go.ch</website>
        </CH1>
        <CY1>
          <address>P.O.Box 25484 1310 Lefkosia Cyprus</address>
          <email>rkyrillou@llp.org.cy</email>
          <helpdesk>info@llp.org.cy 0035722448888</helpdesk>
          <website>http://www.llp.org.cy/</website>
        </CY1>
        <CZ1>
          <address>Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1</address>
          <email>erasmus@naep.cz</email>
          <helpdesk>erasmus@naep.cz</helpdesk>
          <website>www.naep.cz/erasmus</website>
        </CZ1>
        <DE1>
          <address>Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit Kennedyallee 50 53175 Bonn</address>
          <email>s.fleischer@daad.de</email>
          <helpdesk>helpdesk_eforms@daad.de</helpdesk>
          <website>http://eu.daad.de</website>
        </DE1>
        <DK1>
          <address>Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Bredgade 43, 1260 Copenhagen K. Denmark</address>
          <email>videregaendeuddannelse@ui.dk</email>
          <helpdesk>videregaendeuddannelse@ui.dk</helpdesk>
          <website>www.ui.dk</website>
        </DK1>
        <EE1>
          <address>Kõrghariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes L.Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
          <email>taotlus.erasmus@archimedes.ee</email>
          <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
          <website>www.archimedes.ee/hkk/erasmus</website>
        </EE1>
        <ES1>
          <address>Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos Gustavo Fernández Balbuena, 13. 28002 Madrid</address>
          <email>informatica@oapee.es</email>
          <helpdesk>informatica@oapee.es</helpdesk>
          <website>http://www.oapee.es</website>
        </ES1>
        <FI1>
          <address>CIMO, LLP/Erasmus, P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki, Finland</address>
          <email>erasmus@cimo.fi</email>
          <helpdesk>Please find the contact persons for the programme at http://phonebook.cimo.fi</helpdesk>
          <website>www.cimo.fi/erasmus</website>
        </FI1>
        <FR1>
          <address>Agence Europe-Education-Formation France - Département gestion des projets - Pôle Erasmus 25 quai des Chartrons 33080 Bordeaux Cedex</address>
          <email>enseignement.superieur@2e2f.fr</email>
          <helpdesk>http://penelope.2e2f.fr</helpdesk>
          <website>http://www.2e2f.fr</website>
        </FR1>
        <GB1>
          <address>British Council, 2nd Floor, 1 Kingsway, Cardiff, CF10 3AQ</address>
          <email>erasmus@britishcouncil.org</email>
          <helpdesk>erasmus@britishcouncil.org</helpdesk>
          <website>www.britishcouncil.org/erasmus</website>
        </GB1>
        <GR1>
          <address>41, Ethnikis Antistaseos Avenue, 14234 Nea Ionia, Greece</address>
          <email>llpeforms@iky.gr</email>
          <helpdesk>llpeforms@iky.gr</helpdesk>
          <website>www.iky.gr</website>
        </GR1>
        <HR1>
          <address>Gajeva 22, 10 000 Zagreb, Croatia</address>
          <email>erasmus@mobilnost.hr</email>
          <helpdesk>info@mobilnost.hr</helpdesk>
          <website>www.mobilnost.hr</website>
        </HR1>
        <HU1>
          <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
          <email>erasmus@tpf.hu</email>
          <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
          <website>www.tka.hu</website>
        </HU1>
        <IE2>
          <address>Higher Education Authority, Brooklawn House, Shelbourne Road Dublin 4</address>
          <email>eoconnell@hea.ie</email>
          <helpdesk>eoconnell@hea.ie</helpdesk>
          <website>www.llp.ie</website>
        </IE2>
        <IS1>
          <address>Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB, Dunhaga 5, 107 Reykjavík</address>
          <email>lme@hi.is</email>
          <helpdesk>lme@hi.is</helpdesk>
          <website>www.erasmus.is</website>
        </IS1>
        <LI1>
          <address>Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten Postplatz 2, Postfach 22 9494 Schaan</address>
          <email>stefan.sohler@aiba.llv.li</email>
          <helpdesk>Stefan Sohler</helpdesk>
          <website>www.aiba.llv.li</website>
        </LI1>
        <LT1>
          <address>Gelezinio Vilko str. 12, LT-01112, Vilnius</address>
          <email>ERASMUS@SMPF.LT</email>
          <helpdesk>era.help@smpf.lt</helpdesk>
          <website>WWW.SMPF.LT</website>
        </LT1>
        <LV1>
          <address>State Education Development Agency, Valnu iela 1, Riga, LV-1050</address>
          <email>darta.darbina@viaa.gov.lv</email>
          <helpdesk>Darta Darbina, Head of unit (darta.darbina@viaa.gov.lv)</helpdesk>
          <website>www.viaa.gov.lv</website>
        </LV1>
        <MK1>
          <address>Porta Bunjakovec, A2-1; MK-1000 Skopje; Macedonia</address>
          <email>neda.ahcieva@na.org.mk</email>
          <helpdesk>Neda Ahcieva</helpdesk>
          <website>http://na.org.mk/erasmus/</website>
        </MK1>
        <MT1>
          <address>European Union Programmes Agency (EUPA) 36, Old Mint Street, Valletta VLT 1514 - Malta</address>
          <email>eupa@gov.mt</email>
          <helpdesk>+356 25586130</helpdesk>
          <website>http://www.eupa.org.mt/</website>
        </MT1>
        <NL1>
          <address>Nuffic Capacity Building &quot; Scholarships Directorate National Agency Lifelong Learning P.O. BOX 29777 2502 LT The Hague The Netherlands</address>
          <email>Erasmus@nuffic.nl</email>
          <helpdesk>+31 (0)70 4260 265</helpdesk>
          <website>www.nuffic.nl</website>
        </NL1>
        <NO1>
          <address>P.O. Box 1093, NO-5809 Bergen, Norway</address>
          <email>erasmus@siu.no</email>
          <helpdesk>erasmus@siu.no</helpdesk>
          <website>www.siu.no/erasmus</website>
        </NO1>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.erasmus@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://erasmus.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://erasmus.org.pl</website>
        </PL1>
        <RO1>
          <address>133, Calea Serban Voda, building A, 3-rd floor, Bucharest, Romania, postal code 040205</address>
          <email>agentie@anpcdefp.ro</email>
          <helpdesk>Valentina Neg , valentina.neg@anpcdefp.ro</helpdesk>
          <website>www.anpcdefp.ro</website>
        </RO1>
        <SE1>
          <address>Internationella programkontoret Erasmus Box 22007 104 22 Stockholm</address>
          <email>erasmus@programkontoret.se</email>
          <helpdesk>08-453 72 00</helpdesk>
          <website>http://www.programkontoret.se</website>
        </SE1>
        <SI1>
          <address>CMEPIUS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana</address>
          <email>erasmus@cmepius.si</email>
          <helpdesk>+386 1 620 94 62</helpdesk>
          <website>http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx</website>
        </SI1>
        <SK1>
          <address>SAAMS Svoradova 1 811 03 Bratislava</address>
          <email>erasmus@saaic.sk</email>
          <helpdesk>helpdesk@saaic.sk</helpdesk>
          <website>www.saaic.sk/llp</website>
        </SK1>
        <TR1>
          <address>AB Egitim ve Genclik Programlari Merkezi Baskanligi, Erasmus Program
Koordinatorlugu, MEVLANA BULVARI NO:181 TR 06520 BALGAT/ANKARA</address>
          <email>llperasmus@ua.gov.tr</email>
          <helpdesk>yardim@ua.gov.tr</helpdesk>
          <website>www.ua.gov.tr</website>
        </TR1>
      </llp-na-ERA-ActType>
      <llp-na-ERA-MobCHEI>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Ufficio ERASMUS Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 ROMA</address>
          <email>erasmus-consortia@indire.it</email>
          <helpdesk>erasmus-consortia@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/erasmus</website>
        </IT2>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>erasmus@proalv.pt</email>
          <helpdesk>erasmus@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-ERA-MobCHEI>
      <llp-na-ERA-MobEILC>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Ufficio ERASMUS Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 ROMA</address>
          <email>erasmus-eilc@indire.it</email>
          <helpdesk>erasmus-eilc@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/erasmus</website>
        </IT2>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>erasmus@proalv.pt</email>
          <helpdesk>erasmus@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-ERA-MobEILC>
      <llp-na-ERA-MobHEI>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Ufficio ERASMUS Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 ROMA</address>
          <email>erasmus-mob-hei@indire.it</email>
          <helpdesk>erasmus-mob-hei@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/erasmus</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>erasmus@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>erasmus@proalv.pt</email>
          <helpdesk>erasmus@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-ERA-MobHEI>
      <llp-na-ERA-MobIP>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Ufficio ERASMUS Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 ROMA</address>
          <email>erasmus-ip@indire.it</email>
          <helpdesk>erasmus-ip@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/erasmus</website>
        </IT2>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>erasmus@proalv.pt</email>
          <helpdesk>erasmus@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-ERA-MobIP>
      <llp-na-ERA-Pv>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>vorb-besuche@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Ufficio ERASMUS Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 ROMA</address>
          <email>erasmus-pv@indire.it</email>
          <helpdesk>erasmus-pv@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/erasmus</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>erasmus@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju SystemuEdukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.pv@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://pv.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://pv.org.pl</website>
        </PL1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>erasmus@proalv.pt</email>
          <helpdesk>erasmus@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-ERA-Pv>
      <llp-na-GRU-ActType>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>grundtvig@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <BE1>
          <address>Postfach 72 - 4700 EUPEN</address>
          <email>info@aebp.be</email>
          <helpdesk>j.ganser@aebp.be</helpdesk>
          <website>www.dglive.be/agentur</website>
        </BE1>
        <BE2>
          <address>Agence Education Formation Europe Service Grundtvig Chaussée de Charleroi, 111 1060 Bruxelles</address>
          <email>grundtvig@aef-europe.be</email>
          <helpdesk>frederic.raes@aef-europe.be</helpdesk>
          <website>http://www.aef-europe.be</website>
        </BE2>
        <BE3>
          <address>EPOS vzw Koning Albert II-Laan 15 / 6A 1210 BRUSSEL</address>
          <email>grundtvig@epos-vlaanderen.be</email>
          <helpdesk>frederik.vancrombrugge@epos-vlaanderen.be</helpdesk>
          <website>www.epos-vlaanderen.be</website>
        </BE3>
        <BG1>
          <address>Bulgaria, 1000 Sofia, 15 Graf Ignatiev Str., fl. 3 phone: +359 2 9155010</address>
          <email>info@hrdc.bg</email>
          <helpdesk>apetrov@hrdc.bg</helpdesk>
          <website>http://www.hrdc.bg</website>
        </BG1>
        <CH1>
          <address>ch Foundation for Confederal Collaboration Dornacherstrasse 28A PO BOX 246 CH - 4501 Solothurn</address>
          <email>info@ch-go.ch</email>
          <helpdesk>+ 41 32 346 18 18</helpdesk>
          <website>www.ch-go.ch</website>
        </CH1>
        <CY1>
          <address>P.O.Box 25484 1310 Lefkosia Cyprus</address>
          <email>ssolomonidou@llp.org.cy</email>
          <helpdesk>info@llp.org.cy 0035722448888</helpdesk>
          <website>http://www.llp.org.cy/</website>
        </CY1>
        <CZ1>
          <address>Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1</address>
          <email>grundtvig@naep.cz</email>
          <helpdesk>grundtvig@naep.cz</helpdesk>
          <website>www.naep.cz/grundtvig</website>
        </CZ1>
        <DE2>
          <address>Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn</address>
          <email>grundtvig@bibb.de</email>
          <helpdesk>helpna@bibb.de</helpdesk>
          <website>http://www.na-bibb.de</website>
        </DE2>
        <DK1>
          <address>Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Bredgade 43, 1260 Copenhagen K. Denmark</address>
          <email>grundtvig@ui.dk</email>
          <helpdesk>grundtvig@ui.dk</helpdesk>
          <website>www.ui.dk</website>
        </DK1>
        <EE1>
          <address>Täiskasvanuhariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, L.Koidula 13A, 10125 Tallinn</address>
          <email>grundtvig@archimedes.ee</email>
          <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
          <website>www.archimedes.ee/grundtvig</website>
        </EE1>
        <ES1>
          <address>Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos Gustavo Fernández Balbuena, 13. 28002 Madrid</address>
          <email>informatica@oapee.es</email>
          <helpdesk>informatica@oapee.es</helpdesk>
          <website>http://www.oapee.es</website>
        </ES1>
        <FI1>
          <address>CIMO, LLP/Grundtvig, P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki, Finland</address>
          <email>grundtvig@cimo.fi</email>
          <helpdesk>Please find the contact persons for the programme at http://phonebook.cimo.fi</helpdesk>
          <website>www.cimo.fi/grundtvig</website>
        </FI1>
        <FR1>
          <address>Agence Europe-Education-Formation France - Département gestion des projets - Pôle Comenius/Grundtvig 25 quai des Chartrons 33080 Bordeaux Cedex</address>
          <email>adultes@2e2f.fr</email>
          <helpdesk>http://penelope.2e2f.fr</helpdesk>
          <website>http://www.2e2f.fr</website>
        </FR1>
        <GB2>
          <address>UK National Agency - Leonardo, Grundtvig &amp; Transversal Programmes - ECORYS, Vincent House
Quay Place 92-93 Edward Street,  Birmingham  B1 2RA</address>
          <email>grundtvig@uk.ecorys.com</email>
          <helpdesk>0044 (0)845 199 1919</helpdesk>
          <website>www.grundtvig.org.uk</website>
        </GB2>
        <GR1>
          <address>41, Ethnikis Antistaseos Avenue, 14234 Nea Ionia, Greece</address>
          <email>llpeforms@iky.gr</email>
          <helpdesk>llpeforms@iky.gr</helpdesk>
          <website>www.iky.gr</website>
        </GR1>
        <HR1>
          <address>Gajeva 22, 10 000 Zagreb, Croatia</address>
          <email>grundtvig@mobilnost.hr</email>
          <helpdesk>info@mobilnost.hr</helpdesk>
          <website>www.mobilnost.hr</website>
        </HR1>
        <HU1>
          <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
          <email>grundtvig@tpf.hu</email>
          <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
          <website>www.tka.hu</website>
        </HU1>
        <IS1>
          <address>Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB, Dunhaga 5, 107 Reykjavík</address>
          <email>lme@hi.is</email>
          <helpdesk>lme@hi.is</helpdesk>
          <website>www.grundtvig.is</website>
        </IS1>
        <LI1>
          <address>Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten Postplatz 2, Postfach 22 9494 Schaan</address>
          <email>stefan.sohler@aiba.llv.li</email>
          <helpdesk>Stefan Sohler</helpdesk>
          <website>www.aiba.llv.li</website>
        </LI1>
        <LT1>
          <address>Gelezinio Vilko str. 12, LT-01112, Vilnius</address>
          <email>GRUNDTVIG@SMPF.LT</email>
          <helpdesk>gru.help@smpf.lt</helpdesk>
          <website>WWW.SMPF.LT</website>
        </LT1>
        <LV1>
          <address>State Education Development Agency, Valnu iela 1, Riga, LV-1050</address>
          <email>linards.deidulis@viaa.gov.lv</email>
          <helpdesk>Linards Deidulis, Senior programme manager (linards.deidulis@viaa.gov.lv)</helpdesk>
          <website>www.viaa.gov.lv</website>
        </LV1>
        <MK1>
          <address>Porta Bunjakovec, A2-1; MK-1000 Skopje; Macedonia</address>
          <email>ljupka.bakardjieva@na.org.mk</email>
          <helpdesk>Ljupka Bakardjieva</helpdesk>
          <website>http://na.org.mk/grundtvig/</website>
        </MK1>
        <MT1>
          <address>European Union Programmes Agency (EUPA) 36, Old Mint Street, Valletta VLT 1514 - Malta</address>
          <email>eupa@gov.mt</email>
          <helpdesk>+356 25586130</helpdesk>
          <website>http://www.eupa.org.mt/</website>
        </MT1>
        <NL1>
          <address>Europees Platform, Postbus 1007, 2001 BA Haarlem, the Netherlands</address>
          <email>grundtvig@epf.nl</email>
          <helpdesk>+31(0)23-5531150</helpdesk>
          <website>www.europeesplatform.nl</website>
        </NL1>
        <NO1>
          <address>P.O. Box 1093, NO-5809 Bergen, Norway</address>
          <email>grundtvig@siu.no</email>
          <helpdesk>grundtvig@siu.no</helpdesk>
          <website>www.siu.no/grundtvig</website>
        </NO1>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.grundtvig@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://grundtvig.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://grundtvig.org.pl</website>
        </PL1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>grundtvig@proalv.pt</email>
          <helpdesk>grundtvig@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
        <RO1>
          <address>133, Calea Serban Voda, building A, 3-rd floor, Bucharest, Romania, postal code 040205</address>
          <email>agentie@anpcdefp.ro</email>
          <helpdesk>Florentina Anghel, florentina.anghel@anpcdefp.ro</helpdesk>
          <website>www.anpcdefp.ro</website>
        </RO1>
        <SE1>
          <address>Internationella programkontoret Grundtvig Box 22007 104 22 Stockholm</address>
          <email>grundtvig@programkontoret.se</email>
          <helpdesk>08-453 72 00</helpdesk>
          <website>http://www.programkontoret.se</website>
        </SE1>
        <SI1>
          <address>CMEPIUS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana</address>
          <email>grundtvig@cmepius.si</email>
          <helpdesk>+386 1 620 94 62</helpdesk>
          <website>http://www.cmepius.si/vzu/grundtvig.aspx</website>
        </SI1>
        <SK1>
          <address>SAAMS Svoradova 1 811 03 Bratislava</address>
          <email>grundtvig@saaic.sk</email>
          <helpdesk>helpdesk@saaic.sk</helpdesk>
          <website>www.saaic.sk/llp</website>
        </SK1>
        <TR1>
          <address>AB Egitim ve Genclik Programlari Merkezi Baskanligi, Grundtvig Program
Koordinatorlugu, MEVLANA BULVARI NO:181 TR 06520 BALGAT/ANKARA</address>
          <email>llpgrundtvig@ua.gov.tr</email>
          <helpdesk>yardim@ua.gov.tr</helpdesk>
          <website>www.ua.gov.tr</website>
        </TR1>
      </llp-na-GRU-ActType>
      <llp-na-GRU-Assistants>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>assistentigrundtvig@indire.it</email>
          <helpdesk>assistentigrundtvig@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>grundtvig@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 2478 5298</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
      </llp-na-GRU-Assistants>
      <llp-na-GRU-MobExch>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>mobilitagrundtvig@indire.it</email>
          <helpdesk>mobilitagrundtvig@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
        </IT2>
      </llp-na-GRU-MobExch>
      <llp-na-GRU-MobInSt>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, Fitzwilliam Court, Leeson Close, Dublin 2, Ireland</address>
          <email>grundtvigist@leargas.ie</email>
          <helpdesk>grundtvigist@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/grundtvig</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>mobilitagrundtvig@indire.it</email>
          <helpdesk>mobilitagrundtvig@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>grundtvig@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 2478 5962</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
      </llp-na-GRU-MobInSt>
      <llp-na-GRU-MobSnVol>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>give@indire.it</email>
          <helpdesk>give@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>grundtvig@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 2478 5962</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
      </llp-na-GRU-MobSnVol>
      <llp-na-GRU-MobWrksp>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>workshop@indire.it</email>
          <helpdesk>workshop@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>grundtvig@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 2478 5962</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
      </llp-na-GRU-MobWrksp>
      <llp-na-GRU-MultPart>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>partnerschaften@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, Fitzwilliam Court, Leeson Close, Dublin 2, Ireland</address>
          <email>grundtvigpartnerships@leargas.ie</email>
          <helpdesk>grundtvigpartnerships@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/grundtvig</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>partenariatigrundtvig@indire.it</email>
          <helpdesk>partenariatigrundtvig@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>grundtvig@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 2478 5298</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
      </llp-na-GRU-MultPart>
      <llp-na-GRU-Pv>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>vorb-besuche@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, Fitzwilliam Court, Leeson Close, Dublin 2, Ireland</address>
          <email>preparatoryvisits@leargas.ie</email>
          <helpdesk>preparatoryvisits@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>visitepreparatorie@indire.it</email>
          <helpdesk>visitepreparatorie@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>grundtvig@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 2478 5298</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju SystemuEdukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.pv@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://pv.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://pv.org.pl</website>
        </PL1>
      </llp-na-GRU-Pv>
      <llp-na-LEO-ActType>
        <BE1>
          <address>Postfach 72 - 4700 EUPEN</address>
          <email>info@aebp.be</email>
          <helpdesk>j.ganser@aebp.be</helpdesk>
          <website>www.dglive.be/agentur</website>
        </BE1>
        <BE2>
          <address>Agence Education Formation Europe Service Leonardo Chaussée de Charleroi, 111 1060 Bruxelles</address>
          <email>Leonardo@aef-europe.be</email>
          <helpdesk>frederic.raes@aef-europe.be</helpdesk>
          <website>http://www.aef-europe.be</website>
        </BE2>
        <BE3>
          <address>EPOS vzw Koning Albert II-Laan 15 / 6A 1210 BRUSSEL</address>
          <email>leonardo@epos-vlaanderen.be</email>
          <helpdesk>jos.verheyden@epos-vlaanderen.be</helpdesk>
          <website>www.epos-vlaanderen.be</website>
        </BE3>
        <BG1>
          <address>Bulgaria, 1000 Sofia, 15 Graf Ignatiev Str., fl. 3 phone: +359 2 9155010</address>
          <email>info@hrdc.bg</email>
          <helpdesk>apetrov@hrdc.bg</helpdesk>
          <website>http://www.hrdc.bg</website>
        </BG1>
        <CH1>
          <address>ch Foundation for Confederal Collaboration Dornacherstrasse 28A PO BOX 246 CH - 4501 Solothurn</address>
          <email>info@ch-go.ch</email>
          <helpdesk>+ 41 32 346 18 18</helpdesk>
          <website>www.ch-go.ch</website>
        </CH1>
        <CY1>
          <address>P.O.Box 25484 1310 Lefkosia Cyprus</address>
          <email>rkyrillou@llp.org.cy</email>
          <helpdesk>info@llp.org.cy 0035722448888</helpdesk>
          <website>http://www.llp.org.cy/</website>
        </CY1>
        <CZ1>
          <address>Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1</address>
          <email>leonardo@naep.cz</email>
          <helpdesk>leonardo@naep.cz</helpdesk>
          <website>www.naep.cz</website>
        </CZ1>
        <DE2>
          <address>Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn</address>
          <email>leonardo@bibb.de</email>
          <helpdesk>helpna@bibb.de</helpdesk>
          <website>http://www.na-bibb.de</website>
        </DE2>
        <DK1>
          <address>Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Bredgade 43, 1260 Copenhagen K. Denmark</address>
          <email>leonardo@ui.dk</email>
          <helpdesk>leonardo@ui.dk</helpdesk>
          <website>www.ui.dk</website>
        </DK1>
        <ES1>
          <address>Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos Gustavo Fernández Balbuena, 13. 28002 Madrid</address>
          <email>informatica@oapee.es</email>
          <helpdesk>informatica@oapee.es</helpdesk>
          <website>http://www.oapee.es</website>
        </ES1>
        <FI1>
          <address>CIMO, LLP/Leonardo, P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki, Finland</address>
          <email>leonardo@cimo.fi</email>
          <helpdesk>Please find the contact persons for the programme at http://phonebook.cimo.fi</helpdesk>
          <website>www.cimo.fi/leonardo</website>
        </FI1>
        <FR1>
          <address>Agence Europe-Education-Formation France - Département gestion des projets - Pôle Leonardo da Vinci 25 quai des Chartrons 33080 Bordeaux Cedex</address>
          <email>leonardo@2e2f.fr</email>
          <helpdesk>http://penelope.2e2f.fr</helpdesk>
          <website>http://www.2e2f.fr</website>
        </FR1>
        <GB2>
          <address>UK National Agency - Leonardo, Grundtvig &amp; Transversal Programmes - ECORYS, Vincent House
Quay Place 92-93 Edward Street,  Birmingham  B1 2RA</address>
          <email>leonardo@uk.ecorys.com</email>
          <helpdesk>0044 (0)845 199 2929</helpdesk>
          <website>www.leonardo.org.uk</website>
        </GB2>
        <GR1>
          <address>41, Ethnikis Antistaseos Avenue, 14234 Nea Ionia, Greece</address>
          <email>llpeforms@iky.gr</email>
          <helpdesk>llpeforms@iky.gr</helpdesk>
          <website>www.iky.gr</website>
        </GR1>
        <HR1>
          <address>Gajeva 22, 10 000 Zagreb, Croatia</address>
          <email>leonardo@mobilnost.hr</email>
          <helpdesk>info@mobilnost.hr</helpdesk>
          <website>www.mobilnost.hr</website>
        </HR1>
        <HU1>
          <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
          <email>leonardo@tpf.hu</email>
          <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
          <website>www.tka.hu</website>
        </HU1>
        <IS1>
          <address>Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB, Dunhaga 5, 107 Reykjavík</address>
          <email>lme@hi.is</email>
          <helpdesk>lme@hi.is</helpdesk>
          <website>www.leonardo.is</website>
        </IS1>
        <IT1>
          <address>Corso d'Italia 33 - 00198 Rome - Italy</address>
          <email>leoprojet@isfol.it</email>
          <helpdesk>m.varricchio@isfol.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmaleonardo.net/llp</website>
        </IT1>
        <LI1>
          <address>Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten Postplatz 2, Postfach 22 9494 Schaan</address>
          <email>stefan.sohler@aiba.llv.li</email>
          <helpdesk>Stefan Sohler</helpdesk>
          <website>www.aiba.llv.li</website>
        </LI1>
        <LT1>
          <address>Gelezinio Vilko str. 12, LT-01112, Vilnius</address>
          <email>LEONARDO@SMPF.LT</email>
          <helpdesk>leo.help@smpf.lt</helpdesk>
          <website>WWW.SMPF.LT</website>
        </LT1>
        <LV1>
          <address>State Education Development Agency, Valnu iela 1, Riga, LV-1050</address>
          <email>baiba.karklina@viaa.gov.lv</email>
          <helpdesk>Baiba Karklina (Baiba.Karklina@viaa.gov.lv)</helpdesk>
          <website>www.viaa.gov.lv</website>
        </LV1>
        <MK1>
          <address>Porta Bunjakovec, A2-1; MK-1000 Skopje; Macedonia</address>
          <email>lulesa.iljazi@na.org.mk</email>
          <helpdesk>Lulesa Iljazi</helpdesk>
          <website>http://na.org.mk/leonardo/</website>
        </MK1>
        <MT1>
          <address>European Union Programmes Agency (EUPA) 36, Old Mint Street, Valletta VLT 1514 - Malta</address>
          <email>eupa@gov.mt</email>
          <helpdesk>+356 25586130</helpdesk>
          <website>http://www.eupa.org.mt/</website>
        </MT1>
        <NL1>
          <address>NA LLP CINOP, PO Box 1585, 5200 BP 's-Hertogenbosch, the Netherlands</address>
          <email>na@leonardodavinci.nl</email>
          <helpdesk>+31(0)73-6800762</helpdesk>
          <website>www.leonardodavinci.nl</website>
        </NL1>
        <NO1>
          <address>P.O. Box 1093, NO-5809 Bergen, Norway</address>
          <email>leonardo@siu.no</email>
          <helpdesk>leonardo@siu.no</helpdesk>
          <website>www.siu.no/leonardo</website>
        </NO1>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.leonardo@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://leonardo.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://leonardo.org.pl</website>
        </PL1>
        <RO1>
          <address>133, Calea Serban Voda, building A, 3-rd floor, Bucharest, Romania, postal code 040205</address>
          <email>helpdeskldv@anpcdefp.ro</email>
          <helpdesk>Daniela Iancu, leonardo.romania@yahoo.com</helpdesk>
          <website>www.anpcdefp.ro</website>
        </RO1>
        <SE1>
          <address>Internationella programkontoret Leonardo Box 22007 104 22 Stockholm</address>
          <email>leonardo@programkontoret.se</email>
          <helpdesk>08-453 72 00</helpdesk>
          <website>http://www.programkontoret.se</website>
        </SE1>
        <SI1>
          <address>CMEPIUS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana</address>
          <email>leonardo@cmepius.si</email>
          <helpdesk>+386 1 620 94 62</helpdesk>
          <website>http://www.cmepius.si/vzu/leonardo.aspx</website>
        </SI1>
        <SK1>
          <address>SAAMS Svoradova 1 811 03 Bratislava</address>
          <email>leonardo@saaic.sk</email>
          <helpdesk>helpdesk@saaic.sk</helpdesk>
          <website>www.saaic.sk/llp</website>
        </SK1>
        <TR1>
          <address>AB Egitim ve Genclik Programlari Merkezi Baskanligi, Leonardo Program
Koordinatorlugu, MEVLANA BULVARI NO:181 TR 06520 BALGAT/ANKARA</address>
          <email>llpleonardo@ua.gov.tr</email>
          <helpdesk>yardim@ua.gov.tr</helpdesk>
          <website>www.ua.gov.tr</website>
        </TR1>
      </llp-na-LEO-ActType>
      <llp-na-LEO-MobIVT>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>leonardo-mobilitaet@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <DE2>
          <address>Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn</address>
          <email>leonardo-mobilitaet@bibb.de</email>
          <helpdesk>leonardo-mobilitaet@bibb.de</helpdesk>
          <website>http://www.na-bibb.de</website>
        </DE2>
        <EE1>
          <address>Kutsehariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
          <email>leo.mob@archimedes.ee</email>
          <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
          <website>www.archimedes.ee/hkk/leonardo</website>
        </EE1>
        <HU1>
          <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
          <email>leonardomobilitas@tpf.hu</email>
          <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
          <website>www.tka.hu</website>
        </HU1>
        <IE1>
          <address>VET Services, Léargas,  Fitzwilliam Court, Leeson Close, Dublin 2, Ireland</address>
          <email>leonardomobility@leargas.ie</email>
          <helpdesk>leonardomobility@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/leonardo</website>
        </IE1>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>leonardo@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>leonardo@proalv.pt</email>
          <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-LEO-MobIVT>
      <llp-na-LEO-MobPLM>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>leonardo-mobilitaet@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <DE2>
          <address>Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn</address>
          <email>leonardo-mobilitaet@bibb.de</email>
          <helpdesk>leonardo-mobilitaet@bibb.de</helpdesk>
          <website>http://www.na-bibb.de</website>
        </DE2>
        <EE1>
          <address>Kutsehariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
          <email>leo.mob@archimedes.ee</email>
          <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
          <website>www.archimedes.ee/hkk/leonardo</website>
        </EE1>
        <HU1>
          <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
          <email>leonardomobilitas@tpf.hu</email>
          <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
          <website>www.tka.hu</website>
        </HU1>
        <IE1>
          <address>VET Services, Léargas,  Fitzwilliam Court, Leeson Close, Dublin 2, Ireland</address>
          <email>leonardomobility@leargas.ie</email>
          <helpdesk>leonardomobility@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/leonardo</website>
        </IE1>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>leonardo@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>leonardo@proalv.pt</email>
          <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-LEO-MobPLM>
      <llp-na-LEO-MobVETPro>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>leonardo-mobilitaet@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <DE2>
          <address>Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn</address>
          <email>leonardo-mobilitaet@bibb.de</email>
          <helpdesk>leonardo-mobilitaet@bibb.de</helpdesk>
          <website>http://www.na-bibb.de</website>
        </DE2>
        <EE1>
          <address>Kutsehariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
          <email>leo.mob@archimedes.ee</email>
          <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
          <website>www.archimedes.ee/hkk/leonardo</website>
        </EE1>
        <HU1>
          <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
          <email>leonardomobilitas@tpf.hu</email>
          <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
          <website>www.tka.hu</website>
        </HU1>
        <IE1>
          <address>VET Services, Léargas,  Fitzwilliam Court, Leeson Close, Dublin 2, Ireland</address>
          <email>leonardomobility@leargas.ie</email>
          <helpdesk>leonardomobility@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/leonardo</website>
        </IE1>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>leonardo@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>leonardo@proalv.pt</email>
          <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-LEO-MobVETPro>
      <llp-na-LEO-MultPart>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>partnerschaften@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <EE1>
          <address>Kutsehariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
          <email>leo.ktprojekt@archimedes.ee</email>
          <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
          <website>www.archimedes.ee/hkk/leonardo</website>
        </EE1>
        <IE1>
          <address>VET Services, Léargas,  Fitzwilliam Court, Leeson Close, Dublin 2, Ireland</address>
          <email>ldvpartnerships@leargas.ie</email>
          <helpdesk>ldvpartnerships@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/leonardo</website>
        </IE1>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>leonardo@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>leonardo@proalv.pt</email>
          <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-LEO-MultPart>
      <llp-na-LEO-Pv>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>vorb-besuche@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, Fitzwilliam Court, Leeson Close, Dublin 2, Ireland</address>
          <email>preparatoryvisits@leargas.ie</email>
          <helpdesk>preparatoryvisits@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/</website>
        </IE1>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>leonardo@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.pv@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://pv.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://pv.org.pl</website>
        </PL1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>leonardo@proalv.pt</email>
          <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-LEO-Pv>
      <llp-na-LEO-Toi>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>leonardo-innovationstransfer@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <EE1>
          <address>Kutsehariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
          <email>leo.siire@archimedes.ee</email>
          <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
          <website>www.archimedes.ee/hkk/leonardo</website>
        </EE1>
        <IE1>
          <address>VET Services, Léargas,  Fitzwilliam Court, Leeson Close, Dublin 2, Ireland</address>
          <email>toi@leargas.ie</email>
          <helpdesk>toi@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/leonardo</website>
        </IE1>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl  58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg</address>
          <email>leonardo@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Praça de Alvalade, nº12 - 1749-070 Lisboa</address>
          <email>leonardo@proalv.pt</email>
          <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-LEO-Toi>
    </addr>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>BE1</v>
  <v>BE2</v>
  <v>BE3</v>
  <v>BG1</v>
  <v>CZ1</v>
  <v>DK1</v>
  <v>DE2</v>
  <v>IE1</v>
  <v>EE1</v>
  <v>GR1</v>
  <v>ES1</v>
  <v>FR1</v>
  <v>IT1</v>
  <v>CY1</v>
  <v>LV1</v>
  <v>LT1</v>
  <v>LU1</v>
  <v>HU1</v>
  <v>MT1</v>
  <v>NL1</v>
  <v>AT1</v>
  <v>PL1</v>
  <v>PT1</v>
  <v>RO1</v>
  <v>SI1</v>
  <v>SK1</v>
  <v>FI1</v>
  <v>SE1</v>
  <v>GB2</v>
  <v>IS1</v>
  <v>LI1</v>
  <v>NO1</v>
  <v>TR1</v>
  <v>MK1</v>
  <v>HR1</v>
</filter>
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>llp-na-COM-MultPart</v>
<v>llp-na-COM-BilPart</v>
<v>llp-eacea-COM-MultProj</v>
<v>llp-eacea-COM-Net</v>
<v>llp-eacea-COM-AccMeas</v>
<v>llp-na-COM-RegioPart</v>
<v>llp-na-ERA-MobHEI</v>
<v>llp-na-ERA-MobCHEI</v>
<v>llp-na-ERA-MobIP</v>
<v>llp-eacea-ERA-NetAc</v>
<v>llp-eacea-ERA-NetStr</v>
<v>llp-eacea-ERA-MultProj-CD</v>
<v>llp-eacea-ERA-MultProj-MHE</v>
<v>llp-eacea-ERA-MultProj-CO</v>
<v>llp-eacea-ERA-MultProj-VC</v>
<v>llp-eacea-ERA-AccMeas</v>
<v>llp-na-GRU-MultPart</v>
<v>llp-eacea-GRU-MultProj</v>
<v>llp-eacea-GRU-Net</v>
<v>llp-eacea-GRU-AccMeas</v>
<v>llp-na-GRU-MobSnVol</v>
<v>llp-na-LEO-MobIVT</v>
<v>llp-na-LEO-MobPLM</v>
<v>llp-na-LEO-MobVETPro</v>
<v>llp-na-LEO-MultPart</v>
<v>llp-na-LEO-Toi</v>
<v>llp-eacea-LEO-MultProj</v>
<v>llp-eacea-LEO-Net</v>
<v>llp-eacea-LEO-AccMeas</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>BG</v>
<v>CS</v>
<v>DA</v>
<v>DE</v>
<v>EL</v>
<v>EN</v>
<v>ES</v>
<v>ET</v>
<v>FI</v>
<v>FR</v>
<v>GA</v>
<v>HU</v>
<v>IT</v>
<v>LT</v>
<v>LV</v>
<v>MK</v>
<v>MT</v>
<v>NL</v>
<v>PL</v>
<v>PT</v>
<v>RO</v>
<v>SK</v>
<v>SL</v>
<v>SV</v>
<v>IS</v>
<v>NO</v>
<v>HR</v>
<v>TR</v>
</filter>
1
0
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
	<v>6</v>
	<v>7</v>
	<v>8</v>
	<v>9</v>
	<v>10</v>
	<v>11</v>
	<v>12</v>
	<v>13</v>
	<v>14</v>
	<v>15</v>
	<v>16</v>
	<v>17</v>
	<v>18</v>
	<v>19</v>
	<v>20</v>
	<v>21</v>
	<v>22</v>
	<v>23</v>
	<v>24</v>
</filter>
2013
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>AT</v>
  <v>BE</v>
  <v>BG</v>
  <v>CH</v>
  <v>CY</v>
  <v>CZ</v>
  <v>DE</v>
  <v>DK</v>
  <v>EE</v>
  <v>ES</v>
  <v>FI</v>
  <v>FR</v>
  <v>GR</v>
  <v>HU</v>
  <v>IE</v>
  <v>IT</v>
  <v>LT</v>
  <v>LU</v>
  <v>LV</v>
  <v>MK</v>
  <v>MT</v>
  <v>NL</v>
  <v>PL</v>
  <v>PT</v>
  <v>RO</v>
  <v>SE</v>
  <v>SI</v>
  <v>SK</v>
  <v>GB</v>
  <v>TR</v>
  <v>IS</v>
  <v>LI</v>
  <v>NO</v>
  <v>HR</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v></v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
	<v>Age</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
	<v></v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>SE-PA</v>
  <v>HO-PA</v>
  <v>INT-PA</v>
</filter>
E3M_A
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>ESF03</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
	<v>Div</v>
	<v>CulDiv</v>
	<v>RacXen</v>
	<v>SpecNeed</v>
	<v>Discr</v>
	<v>Equal</v>
	<v>SexDis</v>
	<v>RacEth</v>
	<v>Age</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>ES1</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>PL1</v>
</filter>
<filter>
         <v>0103</v>
         <v>0104</v>
         <v>0105</v>
         <v>0106</v>
         <v>0107</v>
         <v>0108</v>
         <v>0109</v>
         <v>010a</v>
         <v>010b</v>
         <v>010c</v>
         <v>010d</v>
         <v>010e</v>
         <v>010f</v>
         <v>010g</v>
         <v>010h</v>
         <v>010i</v>
         <v>010j</v>
         <v>010k</v>
         <v>010l</v>
         <v>1401</v>
         <v>226</v>
         <v>311</v>
         <v>3222</v>
      </filter>
Używa Pan/Pani starszej wersji oprogramowania. Wnioski złożone za pomocą nieobsługiwanej wersji oprogramowania Adobe będą uznane za nieuprawnione.Prosimy pobrać oraz zainstalować najnowszą wersję programu Adobe Reader ze strony http://get.adobe.com/reader/.
Wypełnienie niniejszego formularza wymaga użycia programu Adobe Reader lub Adobe Acrobat.  
Nie można wyświetlić formularza. Wprowadzone dane nie pasują do typu formularza. Przyczyną może być zaimportowanie danych z niekompatybilnego pliku XML, np. wyeksportowanego z formularza innego typu.
Zaimportowanie danych jest niemożliwe, ponieważ pochodzą one z nieaktualnego formularza wniosku.
Formularz został otwarty wewnątrz okna przeglądarki internetowej. Prosimy otworzyć formularz po użyciu polecenia "Zapisz jako..", aby móc poprawnie zapisać formularz po jego wypełnieniu.
Aby formularz funkcjonował prawidłowo, program JavaScript musi być włączony  (Edytuj-Właściwości-JavaScript).
Niniejszy formularz służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską/ Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać!
INFORMACJE OGÓLNE
Przed wypełnieniem niniejszego formularza wniosku, należy zapoznać się z "Zaproszeniem do składania wniosków" opublikowanym Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i odpowiednimi rozdziałami "Przewodnika programu 'Uczenie się przez całe życie' na rok 2013" ('Lifelong Learning Programme Guide for 2013'). Linki do powyższych dokumentów oraz inne dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej programu POKL realizowanego w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: http://pokl.frse.org.pl 

Niniejszy formularz wniosku powinien być wypełniony przez instytucję wnioskującą, we współpracy z instytucją partnerską. Wniosek należy złożyć do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, do dnia 2 kwietnia 2013 r. (I runda) lub do 28 czerwca 2013 r. (II runda) lub do 28 października 2013 r. (III runda). UWAGA: Działania w projektach mogą rozpocząć się najwcześniej 1 czerwca 2013 r. i muszą zakończyć się najpóźniej do 31 maja 2015 r.
Zgodnie z praktyką Komisji Europejskiej, informacje zawarte w formularzu mogą zostać użyte przez Komisję Europejską w celach ewaluacyjnych. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
DANE WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
KONTEKST
If you are an individual applicant wishing to undertake a Comenius Assistantship, please choose option: "Comenius Assistants" in the Action field.
If your school wishes to host an assistant under Comenius, please choose option: "Host Schools for Comenius Assistants" in the Action field.
If you are an individual applicant who undertook a Comenius Assistantship, please choose option: "Comenius Assistants" in the Action field.
If you are a school which hosted an assistant under Comenius, please choose option: "Host Schools for Comenius Assistants" in the Action field.
Czy kurs/szkolenie zostało wybrane z bazy kursów "Comenius-Grundtvig"?
DATY
DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Numer kontrolny wniosku
NARODOWA AGENCJA
Narodowe Agencje
Informacje o Narodowych Agencjach pokażą się w tej części po tym, jak zostaną wybrane w części C.
NARODOWA AGENCJA
Adres
Adres e-mail
Pomoc
Strona internetowa
INFORMACJA O PARTNERSTWIE
INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA
INSTYTUCJA PARTNERSKA
INSTYTUCJA
Dynamic
INFORMACJE OGÓLNE
ROLA
Dotyczy wszystkich pracujących Wnioskodawców.
TREŚĆ/ZAWARTOŚĆ
OSOBA INDYWIDUALNA
INFORMACJE OGÓLNE
ROLA
Dotyczy wszystkich pracujących Wnioskodawców.
TREŚĆ/ZAWARTOŚĆ
OSOBA INDYWIDUALNA
INFORMACJE OGÓLNE
ROLA
Dotyczy wszystkich pracujących Wnioskodawców.
TREŚĆ/ZAWARTOŚĆ
OPIS
Prosimy opisać wielkość, zakres działania, obszary specjalizacji, kompetencje i doświadczenie instytucji, z uwzględnieniem doświadczenia pracowników w dziedzinie, której dotyczy projekt. 
DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE
Prosimy wymienić podobne lub powiązane projekty finansowane przez Program LLP i/lub poprzednie programy lub finansowane przez podobne programy w ciągu ostatnich pięciu lat.
Rok
Program
Rodzaj działania
Numer umowy
Instytucja Beneficjenta / Koordynatora
Tytuł projektu
Strona internetowa
UDZIAŁ W SEMINARIUM KONTAKTOWYM / WIZYCIE PRZYGOTOWAWCZEJ
Czy zaangażowanie instytucji we wnioskowany projekt wynika z:
Jeśli inne, prosimy podać jakie.
OPIS PROJEKTU
STRESZCZENIE
Prosimy o podanie krótkiego opisu proponowanego projektu wyjaśniającego, kto uczestniczy w projekcie, jakim potrzebom odpowiada projekt, jakie są najważniejsze cele i oczekiwane rezultaty, kiedy i gdzie odbędą się zagraniczne mobilności.
Prosimy o podanie krótkiego opisu proponowanego projektu również w języku angielskim/francuskim/niemieckim.
UZASADNIENIE PROJEKTU
Prosimy opisać grupę uczestników (typ, dziedzina szkolenia, poziom szkolenia, specjalne potrzeby i/lub okoliczności).
Prosimy opisać jakie jest znaczenie projektu dla szkolenia/rozwoju zawodowego uczestników, jak również rozwoju osobistego oraz kompetencji międzykulturowych i językowych poszczególnych uczestników.
CELE I STRATEGIA PROJEKTU
Prosimy opisać cele i zawartość projektu w kontekście potrzeb uczestników określonych powyżej.
Prosimy wykazać, w jaki sposób czas trwania pobytu uczestników za granicą oraz wybór organizacji przyjmujących uwzględnia realizację celów projektu.
WALIDACJA I UZNANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Walidacja i uznanie nabytych kwalifikacji: W jaki sposób nabyte umiejętności zostaną uznane i/lub potwierdzone? Kto będzie za to odpowiedzialny? Prosimy pamiętać, że każdy uczestnik powinien otrzymać dokument Europass Mobilność informujący o odbytej mobilności zagranicznej.
GŁÓWNE CELE PROJEKTU
ODNIESIENIE DO CELÓW I PRIORYTETÓW PROGRAMU
Prosimy wskazać cele, na których koncentruje się Państwa projekt mobilności. Należy odnieść się do celów szczegółowych projektu systemowego wymienionych w "Zaproszeniu do składania wniosków"
Prosimy opisać, jaki będzie wpływ Państwa projektu na rozwój sektora i/lub regionu lub kraju oraz wykazać związek z celami projektu systemowego.
DZIEDZINY EDUKACJI
Prosimy o wskazanie liczby uczestników w podziale na poszczególne dziedziny edukacji.
Liczba uczestników
Dziedzina edukacji
Całkowita liczba uczestników
ZAGADNIENIA HORYZONTALNE
Osoby ze specjalnymi potrzebami: Jeśli dotyczy to Państwa projektu, prosimy opisać kroki, jakie zamierzają Państwo podjąć w celu umożliwienia udziału w projekcie osobom ze specjalnymi potrzebami.
Prosimy zaznaczyć zaganienia horyzontalne programu "Uczenie się przez całe życie", których dotyczy Państwa projekt.
Prosimy  pokrótce opisać, w jaki sposób zamierzają Państwo realizować zagadnienia horyzontalne POKL: zasada równości szans, rozwój społeczeństwa informacyjnego, włączanie różnorodnych podmiotów, rozwój lokalny, innowacyjność, zrownoważony rozwój.
WDROŻENIE / ORGANIZACJA PROJEKTU
PLAN PRACY I ZADANIA
Prosimy opisać ustalenia dotyczące zakresu odpowiedzialności każdej instytucji partnerskiej projektu oraz liczbę i profil pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Prosimy wskazać planowane daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności zagranicznych, uwzględniając rozpoczęcie działań w projekcie nie wcześniej niż 1 czerwca 2013 r. i ich zakończenie do 31.05.2015 r.
Organizacja
Opis zadań
Prosimy opisać plan pracy, harmonogram projektu.
WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA
Prosimy opisać w jaki sposób program wyjazdu szkoleniowego był/będzie uzgadniany z partnerami przyjmującymi i dostosowany do potrzeb uczestników.
INFORMACJA / WYBÓR UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH
Rekrutacja i selekcja: Prosimy opisać, jakie działania zostały/zostaną podjęte w celu poinformowania i wyboru uczestników (kryteria wyboru). Prosimy opisać w jaki sposób przy naborze realizowana będzie zasada równości szans ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność itp. 
PRZYGOTOWANIE
Przygotowanie: W jaki sposób i kiedy zostało/zostanie zorganizowane przygotowanie uczestników do pobytu za granicą; jaki będzie zakres przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego?
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Wsparcie organizacyjne:  Jakie wsparcie organizacyjne i logistyczne zostanie zapewnione uczestnikom projektu (organizacja podróży, ubezpieczenie, wiza, zakwaterowanie, ubezpieczenie społeczne, itd.)
Monitoring: W jaki sposób zapewniona zostanie realizacja programu wyjazdu szkoleniowego? Prosimy opisać w jaki sposób uczestnicy będą nadzorowani podczas wyjazdu szkoleniowego; kto będzie monitorował ich program pracy i postępy? Prosimy opisać zadania osób towarzyszących, tam gdzie ma to zastosowanie.
Zarządzanie Projektem: Prosimy opisać sposób zarządzania projektem (w tym ustalenia dotyczące zakresu odpowiedzialności, postanowienia finansowe i umowne, zarządzanie trudnymi sytuacjami).
EWALUACJA / OCENA PROJEKTU
Prosimy opisać proces ewaluacji, na poziomie uczestników i projektu. W jaki sposób zostaną wykorzystane wyniki ewaluacji?
UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW
Prosimy określić przewidziane rezultaty oraz plany dotyczące ich upowszechniania i dzielenia się z innymi instytucjami, na przykład na poziomie krajowym i/lub międzynarodowym.
UCZESTNICY I ZADANIA
Prosimy opisać przewidywany program szkolenia uczestników oraz uzgodnione efekty uczenia się. W przypadku małej liczby uczestników (1-4 osoby) należy przedstawić szczegółowy program wyjazdu szkoleniowego i uzgodnione efekty uczenia się dla każdego uczestnika, w przypadku większej liczby uczestników (5 i więcej osób) prosimy przedstawić przykładowe programy wyjazdów szkoleniowych i uzgodnione efekty uczenia się.
Prosimy wyliczyć koszty utrzymania w oparciu o stawki odpowiednie dla poszczególnych:
- Narodowej Agencji
- Akcji
- Kraju docelowego. 
PLANOWANE WYJAZDY I WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE Z UE
Prosimy przedstawić informacje dotyczące kalkulacji budżetu. 
KOSZTY PODRÓŻY I UTRZYMANIA
Prosimy wpisać w tabelach poniżej następujące dane:
A. Wyjeżdżający uczestnicy
B. Wyjeżdżający uczestnicy ze specjalnymi potrzebami (jeżeli dotyczy) oraz
C. Osoby towarzyszące (jeżeli dotyczy)
Prosimy przedstawić mobilności z podziałem na grupy, t.j. wg grup uczestników o wspólnej charakterystyce: ten sam kraj przyjmujący, ta sama dziedzina edukacji, ten sam czas trwania wyjazdu szkoleniowego. Należy wpisać jedną grupę w jednym wierszu oraz dodać wiersze i dostosować numerację, jeżeli jest to konieczne.
WYJEŻDŻAJĄCY UCZESTNICY (OSOBY BEZ SPECJALNYCH POTRZEB)
Nr
Kraj przyjmujący
Liczba uczestników
Planowany czas trwania wyjazdu
liczba tygodni
Utrzymanie
Koszty podróży - wnioskowane dofinansowanie oparte na kosztach rzeczywistych, do wysokości limitów (*1) (*2)
liczba tygodni
liczba dni
Zastosowana stawka 
Łączna kwota dofinansowania
Na uczestnika
Łączna kwota dofinansowania
SUMA CZĘŚCIOWA uczestnicy

                                       
                                           
                                           
                                       
(*1) Jeżeli osoby indywidualne mieszkają w jednym z krajów lub terytoriów zamorskich lub jeden z takich krajów lub terytoriów jest miejscem przeznaczenia, rzeczywiste poniesione koszty podróży będą podlegać zwrotowi w całości, bez względu na czas trwania mobilności.
(*2) Tabele stawek dla polskich uczestników można znaleźć na stronie: http://pokl.frse.org.pl/projekty-instytucjonalne, zakładka  "Konkurs 2013".
WYJEŻDŻAJĄCY UCZESTNICY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI (wypełnić, gdy ma to zastosowanie)
Nr
Kraj przyjmujący
Liczba uczestników
Planowany czas trwania wyjazdu
liczba tygodni
Utrzymanie
Koszty podróży - wnioskowane dofinansowanie oparte na kosztach rzeczywistych, do wysokości limitów (*1) (*2)
liczba tygodni
liczba dni
Zastosowana stawka 
Łączna kwota dofinansowania
Na uczestnika
Łączna kwota dofinansowania
SUMA CZĘŚCIOWA uczestnicy
OSOBY TOWARZYSZĄCE (wypełnić, gdy ma to zastosowanie)
Nr
Kraj przyjmujący
Liczba osób towarzyszących
Planowany czas trwania wyjazdu
liczba tygodni
Utrzymanie
Koszty podróży - wnioskowane dofinasowanie oparte na kosztach rzeczywistych, do wysokości limitów (*1) (*2)
liczba tygodni
liczba dni
Zastosowana stawka 
Łączna kwota dofinansowania
Na osobę
Łączna kwota dofinansowania
SUMA CZĘŚCIOWA osoby towarzyszące
ŁĄCZNA wnioskowana kwota dofinansowania 
Łącznie KOSZTY UTRZYMANIA
Łącznie KOSZTY PODRÓŻY
WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA - KOSZTY PRZYGOTOWANIA 
Liczba uczestników
Stawka jednostkowa 
Łączna kwota dofinansowania
WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA - KOSZTY ORGANIZACJI MOBILNOŚCI
Liczba uczestników
Stawka jednostkowa 
Łączna kwota dofinansowania
ŁĄCZNA WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA          
Suma kwot w punkcie 1, 2 i 3 stanowi łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania dla niniejszego wniosku.
LISTA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
Przed wysłaniem formularza wniosku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji prosimy się upewnić, czy spełnia on poniższe wymagania.
Poza obowiązkowo wymaganą podpisaną wersją papierową formularza wniosku (oryginał i 2 kopie), złożyli Państwo wniosek w wersji elektronicznej, w sposób wskazany na stronach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jeśli wniosek podpisuje osoba inna niż wskazana we wniosku jako uprawniona do zaciągania zobowiązań, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku instytucji niepublicznych, prosimy o kopię wyciągu z właściwego rejestru, potwierdzającą, że dana instytucja jest zarejestrowana na terenie Polski.
Wniosek został przygotowany na oficjalnym, aktualnym formularzu dla projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”.
Odpowiednie pola wniosku zostały właściwie wypełnione, w tym rozdział dotyczący finansów.
Wniosek został wypełniony komputerowo (z wyjątkiem sekcji „PODPIS”).
Przestrzegane są terminy złożenia wniosków określone w "Zaproszeniu do składania wniosków".
Spełnione są minimalne kryteria dotyczące wielkości grupy partnerskiej. Partnerzy powinni pochodzić z co najmniej 2 krajów
(włączając kraj składający wniosek), co najmniej jeden kraj musi być członkiem UE.
Formularz wniosku musi być podpisany na końcu części 'PODPIS' przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji wnioskującej. Oryginalny podpis potwierdza jednocześnie, że żadne z wymienionych w sekcji 'DEKLARACJA' kryteriów odrzucenia nie dotyczy ww. instytucji, a instytucja sama posiada finansowe i operacyjne możliwości realizacji projektu.
ZAŁĄCZNIKI
LISTY INTENCYJNE
Ze względów formalnych nie jest wymagane by wnioski zawierały listy intencyjne od partnerów międzynarodowych.  Jednak załączenie listów intencyjnych od partnerów zagranicznych (do oryginału i kopii wniosku) podnosi jakość projektu. 
Oryginały listów intencyjnych nie są wymagane na etapie składania wniosku, akceptowane będą kopie i faksy. Natomiast przed podpisaniem kontraktu, Wnioskodawcy zaakceptowanych projektów zostaną poproszeni o dostarczenie oryginałów listów intencyjnych. 
Instytucje partnerskie zobowiązane są przedstawić listy intencyjne sporządzone na papierze firmowym.
Listy nie mogą być sporządzone pismem odręcznym.
Listy powinny zawierać następujące elementy:
data;
podpis i funkcja/stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania instytucji.
Listy intencyjne powinny być dostosowane do konkretnego projektu i zawierać następujące elementy:
tytuł projektu;
wskazanie, że dotyczy wniosku zgłoszeniowego do POKL;
krótki opis roli instytucji partnerskiej;
zobowiązanie do zapewnienia wysokiej jakości przedsięwzięcia.
OCHRONA DANYCH
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie niniejszego formularza może obejmować zapisywanie lub przetwarzanie danych osobowych. Takie dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Wszelkie wymagane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w zamierzonym celu, tj.:
- w przypadku formularzy wniosków o dofinansowanie, do celów oceny wniosku zgodnie ze specyfikacjami określonymi w Zaproszeniu do składania wniosków;
- w przypadku formularzy raportu, do celów uzyskania danych statystycznych i finansowanych (jeśli mają zastosowanie) nt realizacji projektów.
Aby uzyskać szczegółowe informacje nt zbieranych danych osobowych, celu zbierania danych oraz metod ich przetwarzania, prosimy zapoznać się ze Szczegółowym oświadczeniem o ochronie prywatności załączonym do formularza.
Przysługuje Państwu prawo wglądu do treści danych osobowych po złożeniu odpowiedniego wniosku oraz poprawiania niepoprawnych lub niekompletnych danych. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać do FRSE. W dowolnym czasie mogą Państwo zwrócić się do krajowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.
Informujemy, że w celu zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane służbom audytu wewnętrznego, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, Zespołowi ds. Nieprawidłowości Finansowych i/lub Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/dpo_en.htm
DEKLARACJA
Deklaracja musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do zawierania umów w imieniu instytucji/organizacji wnioskującej. 
Ja, niżej podpisany /-a,
wnioskuję do FRSE o dofinansowanie dla mojej instytucji/organizacji, jak określono w części H. „BUDŻET”  niniejszego Formularza wniosku.
wnioskuję do mojej Narodowej Agencji o dofinansowanie działań, o które wnioskuję w niniejszym Formularzu wniosku.
Oświadczam, że:
- wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, prawidłowe;
- instytucja/organizacja, którą reprezentuję, posiada zdolność prawną do uczestniczenia w Konkursie ogłoszonym w Zaproszeniu do składania wniosków;
ORAZ
Instytucja/organizacja, którą reprezentuję, posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania proponowanego projektu lub programu pracy;
LUB
Instytucja/organizacja, którą reprezentuję jest uznawana za 'organizację publiczną' zgodnie z definicją określoną w Zaproszeniu do składania wniosków i może przedstawić dowód takiego statusu, jeżeli zostanie o to poproszona, a mianowicie świadczy usługi edukacyjne oraz:
- (a) przynajmniej 50% jej rocznych przychodów w ostatnich dwóch latach pochodziło ze źródeł publicznych;
- lub (b) jest nadzorowana przez organy publiczne lub ich przedstawicieli.
- przyjmuję do wiadomości, że identyczne lub podobne wnioski będą przedmiotem specjalnej oceny mającej na celu uniknięcie ryzyka podwójnego finansowania oraz że Komisja i Narodowe Agencje rezerwują sobie prawo do odmowy dofinansowania identycznych lub podobnych wniosków.
Jestem upoważniony/ -a przez moją instytucję/organizację do podpisywania w jej imieniu umów o dofinansowanie ze strony Wspólnoty.
Zaświadczam, że:
Zaświadczam, że (w przypadku gdy wnioskowana kwota dofinansowania przekracza 60 000 EUR):
instytucja/organizacja, którą reprezentuję, lub osoby wchodzące w skład jej organów:
- nie ogłosiła upadłości, nie podlega likwidacji, jej działalnością nie zarządza sąd, nie prowadzi postępowania układowego z wierzycielami, nie zawiesiła działalności gospodarczej, nie jest przedmiotem postępowania sądowego dotyczącego tych kwestii, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym;
- nie zostały skazane za przestępstwo dotyczące etyki zawodowej wyrokiem wydanym prawomocnie, który ma walor rzeczy osądzonej (res judicata);
- nie są winne ciężkiego wykroczenia zawodowego udowodnionego wszelkimi środkami, jakie FRSE może uzasadnić;
- wypełniła zobowiązania związane z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne lub opłatą podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym ma siedzibę lub z przepisami prawa kraju, w którym umowa ma być realizowana;
- nie wydano w odniesieniu do nich prawomocnego wyroku, któremu przysługuje walor rzeczy osądzonej (res judicata) w sprawie nadużyć finansowych, korupcji, udziału w organizacji przestępczej lub jakiegokolwiek innego działania niezgodnego z prawem, szkodzącego finansowym interesom Wspólnot;
- nie została uznana za winną niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego lub umowy finansowanej ze środków Wspólnoty Europejskiej.
Przyjmuję do wiadomości, że
instytucji/organizacji, którą reprezentuję, nie zostanie przyznane dofinansowanie, jeżeli podczas trwania procedury przyznawania dofinansowania będzie ona znajdować się w sytuacji niezgodnej z którymkolwiek z wyżej poświadczonych stwierdzeń, bądź będzie się znajdować w jednej z następujących sytuacji:
- wystąpi konflikt interesów (ze względów rodzinnych, osobistych lub politycznych lub z powodu wspólnych interesów narodowych, gospodarczych lub wszelkich innych wspólnych interesów z organizacją lub osobami, które są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w proces przyznawania dofinansowania);
- będzie winna podania nieprawdziwych informacji, wymaganych przez FRSE jako warunek udziału w procedurze przyznawania dofinansowania lub też nie dostarczy takowych informacji.
W przypadku akceptacji niniejszego wniosku, FRSE ma prawo do opublikowania nazwy i adresu instytucji/organizacji, przedmiotu dofinansowania, przyznanej kwoty oraz procentu dofinansowania.
Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że na instytucję/organizację, którą reprezentuję, mogą zostać nałożone kary administracyjne i finansowe, jeżeli zostanie ona uznana winną podania nieprawdziwych informacji, lub jeśli w sposób istotny nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umowy lub procedury przyznawania dofinansowania.
Prosimy pamiętać, że tylko organizacja koordynująca składa wniosek w formie elektronicznej (on-line)! Czy jesteś pewien, że chcesz kontynuować?
Potwierdzenie koordynatora
ZŁOŻENIE FORMULARZA WNIOSKU
Przed elektronicznym złożeniem wniosku, proszę go zatwierdzić. Tylko ostateczna wersja Państwa wniosku powinna zostać przesłana elektronicznie.
ZATWIERDZENIE
Sprawdź, czy wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione:
Formularz jest poprawny.
STATUS WNIOSKU
Poniższa tabela przedstawia historię wszystkich prób złożenia wniosku i będzie miała dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji charakter pomocniczy w przypadku kilkukrotnego złożenia wniosku.
Lp.
Data i czas
Czynność
Kod kontrolny
Status
* oznacza czas lokalny na komputerze wnioskodawcy, który nie jest wiążący i nie będzie stanowił potwierdzenia terminowego złożenia wniosku w przypadku odwołania
STANDARDOWA PROCEDURA WNIOSKOWANIA
Złóż wniosek online (wymagane jest połączenie z internetem).
Twój wniosek został pomyślnie złożony. Prosimy o zachowanie go do wykorzystania w przyszłości.
Następnie, złożony elektronicznie wniosek należy:
a. wydrukować,
b. wypełnić ręcznie obowiązkowe pola: miejsce, datę, nazwisko, stanowisko itd,
c. ostemplować pieczęcią instytucji,
d. złożyć podpis,
e. sporządzić 2 kopie podpisanego wniosku,
f.  wysłać 1 oryginał + 2 kopie pocztą do Narodowej Agencji przed upływem daty składania wniosków.
Drukuj formularz:
ALTERNATYWNA PROCEDURA WNIOSKOWANIA
Utwórz plik, który zostanie wysłany e-mailem do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:
Do użycia WYŁĄCZNIE w przypadku, gdy wnioskowanie online jest niedostępne. Prosimy zapoznać się z instrukcją dotyczącą tej procedury zawartą w "Przewodniku dla Wnioskodawcy"
PODPIS
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z moją najlepszą wiedzą. 
Miejscowość:
Data:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa instytucji wnioskującej:
Podpis:
Numer NIP wnioskodawcy (jeśli wymagane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji):
Pieczęć (jeśli dotyczy):
Narodowa Agencja
PARTNER
NARODOWA AGENCJA PARTNERA
Liczba uczniów
Liczba słuchaczy/stażystów
Liczba studentów
nie może przekroczyć:
nie może być mniejsza niż:
To pole jest obowiązkowe.
jest obowiązkowe.
Pole
Dodaj wiersz
Dodanie nie powiodło się, liczba wierszy nie może przekroczyć:
Usuń wiersz
Nie można usunąć: minimalna liczba wierszy musi wynosić
UCZESTNIK
OSOBA DO KONTAKTU
OSOBA UPOWAŻNIONA DO PODPISANIA UMOWY
REPREZENTANT PRAWNY
OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA
PRZEZNACZENIE
Kod Erasmusa
PRAWNY PRZEDSTAWICIEL PARTNERA NR
Adres miejsca pracy
OSOBA KONTAKTOWA PARTNERA NR
OPIS PARTNERA NR
POPRZEDNIE PROJEKTY PARTNERA NR
PRZEJĘCIE ROLI KOORDYNATORA PRZEZ PARTNERA NR
CISI PARTNERZY PARTNERA NR
Niniejszy formularz wniosku powinien być wypełniony przez instytucję wnioskującą, we współpracy z planowanymi instytucjami partnerskimi. Wniosek należy złożyć do Narodowej Agencji w kraju instytucji wnioskującej, do dnia 3.lutego 2012 r.
Instytucja wnioskodawcy
Erasmus ID code / National ID
znaki alfanumeryczne
maksimum
ADRES TYMCZASOWY
Adres
Pełna nazwa urzędowa organizacji (alfabet łaciński)
Pełna nazwa urzędowa organizacji (język narodowy)
Czy jest Pan/Pani pewna, że nie chce ubiegać się o wsparcie finansowe?
Formularz nie jest poprawny.
Potwierdzenie.
Adres prywatny
Żadne stawki nie są dostępne w formularzu dla Pana/Pani Narodowej Agencji. Prosimy odnieść się do instrukcji Narodowej Agencji.
Ostrzeżenie
partnera
Formularz został złożony pomyślnie.
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z moją najlepszą wiedzą.
Numer NIP
Wnioskowana kwota dofinansowania kosztów przygotowania językowego 
Strona
z
OK
Nieznany
Próba złożenia drogą mailową
Złożenie on-line
Wniosek nie został jeszcze złożony
Wniosek nie został złożony
Wniosek został złożony on-line
Złożenie drogą mailową z numerem kontrolnym
Złożenie drogą mailową
Identyfikator złożenia wniosku
Dane w formularzu zostały zmienione od ostatniego złożenia
Dane w formularzu zostały zmienione od ostatniej próby złożenia
Formularz jest poprawny.
Wersja formularza
Używana wersja Adobe Reader
8.2.1.3158.1.475346.466429
A. INFORMACJE OGÓLNE
B. DANE WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
B.1. KONTEKST
III. Wysoka jakość systemu oświaty
ES1
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjon.
ESF03
[maksimum: 0 znaki alfanumeryczne]
BG - bułgarski
CS - czeski
DA - duński
DE - niemiecki
EL - grecki
EN - angielski
ES - hiszpański
ET - estoński
FI - fiński
FR - francuski
GA - irlandzki
HU - węgierski
IT - włoski
LT - litewski
LV - łotewski
MT - maltański
NL - holenderski
PL - polski
PT - portugalski
RO - rumuński
SK - słowacki
SL - słoweński
SV - szwedzki
HR - chorwacki
IS - islandzki
MK - macedoński
NO - norweski
TR - turecki
BG
CS
DA
DE
EL
EN
ES
ET
FI
FR
GA
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
HR
IS
MK
NO
TR
BG - bułgarski
CS - czeski
DA - duński
DE - niemiecki
EL - grecki
EN - angielski
ES - hiszpański
ET - estoński
FI - fiński
FR - francuski
GA - irlandzki
HU - węgierski
IT - włoski
LT - litewski
LV - łotewski
MT - maltański
NL - holenderski
PL - polski
PT - portugalski
RO - rumuński
SK - słowacki
SL - słoweński
SV - szwedzki
HR - chorwacki
IS - islandzki
MK - macedoński
NO - norweski
TR - turecki
BG
CS
DA
DE
EL
EN
ES
ET
FI
FR
GA
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
HR
IS
MK
NO
TR
B.2. DATY
B.2. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 2000 znaki alfanumeryczne]
05764AC1625F6972
B.3. NARODOWA AGENCJA
B.5. Narodowe Agencje
B.5.1. NARODOWA AGENCJA
PL1 LLP (FRSE)
PL1
Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland
eforms.ESF03@frse.org.pl
http://eforms.llp.org.pl
http://pokl.frse.org.pl
C. INFORMACJA O PARTNERSTWIE
C.1. INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA
[maksimum: 255 znaki alfanumeryczne]
C.1.1. INSTYTUCJA
C.1.1.1. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa urzędowa organizacji (w języku narodowym, z uwzględnieniem znaków diaktrycznych)
[maksimum: 2000 znaki alfanumeryczne]
C.1.1.2. ROLA
C.1.1.3. TREŚĆ/ZAWARTOŚĆ
Pełna nazwa urzędowa (w języku polskim, z uwzględnieniem polskich znaków)
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
Nazwa organizacji w alfabecie łacińskim (w celu łatwiejszego wyszukania i identyfikacji w Europie)
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
Akronim organizacji
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
Jeżeli wymagane przez Narodową Agencję
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
Numer NIP
Jeżeli wymagane przez Narodową Agencję
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 50 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
AT - AUSTRIA
BE - BELGIA
BG - BUŁGARIA
CH - SZWAJCARIA
CY - CYPR
CZ - REPUBLIKA CZESKA
DE - NIEMCY
DK - DANIA
EE - ESTONIA
EL - GRECJA
ES - HISZPANIA
FI - FINLANDIA
FR - FRANCJA
HR - CHORWACJA
HU - WĘGRY
IE - IRLANDIA
IS - ISLANDIA
IT - WŁOCHY
LI - LIECHTENSTEIN
LT - LITWA
LU - LUKSEMBURG
LV - ŁOTWA
MK - REPUBLIKA MACEDONII
MT - MALTA
NL - HOLANDIA
NO - NORWEGIA
PL - POLSKA
PT - PORTUGALIA
RO - RUMUNIA
SE - SZWECJA
SI - SŁOWENIA
SK - SŁOWACJA
TR - TURCJA
UK - ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
GR
ES
FI
FR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
GB
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
C.1.2. OSOBA DO KONTAKTU
C.1.2.1. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa urzędowa organizacji (w języku narodowym, z uwzględnieniem znaków diaktrycznych)
[maksimum: 2000 znaki alfanumeryczne]
C.1.2.2. ROLA
C.1.2.3. TREŚĆ/ZAWARTOŚĆ
[maksimum: 50 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
Jeżeli wymagane przez Narodową Agencję
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
Numer NIP
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
AT - AUSTRIA
BE - BELGIA
BG - BUŁGARIA
CH - SZWAJCARIA
CY - CYPR
CZ - REPUBLIKA CZESKA
DE - NIEMCY
DK - DANIA
EE - ESTONIA
EL - GRECJA
ES - HISZPANIA
FI - FINLANDIA
FR - FRANCJA
HR - CHORWACJA
HU - WĘGRY
IE - IRLANDIA
IS - ISLANDIA
IT - WŁOCHY
LI - LIECHTENSTEIN
LT - LITWA
LU - LUKSEMBURG
LV - ŁOTWA
MK - REPUBLIKA MACEDONII
MT - MALTA
NL - HOLANDIA
NO - NORWEGIA
PL - POLSKA
PT - PORTUGALIA
RO - RUMUNIA
SE - SZWECJA
SI - SŁOWENIA
SK - SŁOWACJA
TR - TURCJA
UK - ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
GR
ES
FI
FR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
GB
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
C.1.3. OSOBA UPOWAŻNIONA DO PODPISANIA UMOWY
C.1.3.1. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa urzędowa organizacji (w języku narodowym, z uwzględnieniem znaków diaktrycznych)
[maksimum: 2000 znaki alfanumeryczne]
C.1.3.2. ROLA
C.1.3.3. TREŚĆ/ZAWARTOŚĆ
[maksimum: 50 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
Jeżeli wymagane przez Narodową Agencję
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
Numer NIP
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
AT - AUSTRIA
BE - BELGIA
BG - BUŁGARIA
CH - SZWAJCARIA
CY - CYPR
CZ - REPUBLIKA CZESKA
DE - NIEMCY
DK - DANIA
EE - ESTONIA
EL - GRECJA
ES - HISZPANIA
FI - FINLANDIA
FR - FRANCJA
HR - CHORWACJA
HU - WĘGRY
IE - IRLANDIA
IS - ISLANDIA
IT - WŁOCHY
LI - LIECHTENSTEIN
LT - LITWA
LU - LUKSEMBURG
LV - ŁOTWA
MK - REPUBLIKA MACEDONII
MT - MALTA
NL - HOLANDIA
NO - NORWEGIA
PL - POLSKA
PT - PORTUGALIA
RO - RUMUNIA
SE - SZWECJA
SI - SŁOWENIA
SK - SŁOWACJA
TR - TURCJA
UK - ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
GR
ES
FI
FR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
GB
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
C.1.4. OPIS
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
C.1.5. DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE
[maksimum: 0 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
C.1.6. UDZIAŁ W SEMINARIUM KONTAKTOWYM / WIZYCIE PRZYGOTOWAWCZEJ
Nazwa urzędowa organizacji (w języku narodowym, z uwzględnieniem znaków diaktrycznych)
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
C.2. INSTYTUCJA PARTNERSKA
[maksimum: 255 znaki alfanumeryczne]
C.2.1. INSTYTUCJA
Partner pośredniczący (INT-PA)
Partner wysyłający (SE-PA)
Partner przyjmujący (HO-PA)
INT-PA
SE-PA
HO-PA
Pełna nazwa urzędowa (w języku polskim, z uwzględnieniem polskich znaków)
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
Nazwa organizacji w alfabecie łacińskim (w celu łatwiejszego wyszukania i identyfikacji w Europie)
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
Numer NIP
Jeżeli wymagane przez Narodową Agencję
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 50 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 50 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
Jeżeli wymagane przez Narodową Agencję
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 50 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
Jeżeli wymagane przez Narodową Agencję
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 250 znaki alfanumeryczne]
C.2.2. OPIS
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
D. OPIS PROJEKTU
D.1. STRESZCZENIE
[maksimum: 4000 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 4000 znaki alfanumeryczne]
D.2. UZASADNIENIE PROJEKTU
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
D.3. CELE I STRATEGIA PROJEKTU
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
D.4. WALIDACJA I UZNANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
E. GŁÓWNE CELE PROJEKTU
E.1. ODNIESIENIE DO CELÓW I PRIORYTETÓW PROGRAMU
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
E.2. DZIEDZINY EDUKACJI
Biologia (010d)
Chemia   (010c)
Filozofia i etyka (226)
Fizyka (010b)
Geografia (010e)
Gospodarka i biznes (010j)
Historia (0105)
Inne podstawowe programy (010l)
Język obcy (0109)
Język ojczysty (0108)
Kształcenie nauczycieli, ogólne (1401)
Kultura fizyczna (010h)
Matematyka (010a)
Muzealnictwo, konserwacja  (3222)
Muzyka (0104)
Nauka o środowisku (010f)
Nauka o zdrowiu (010g)
Nowe technologie (010i)
Przedmioty zawodowe (010k)
Psychologia (311)
Religia/etyka (0106)
Sztuka i rzemiosło (0103)
Wiedza o społeczeństwie (0107)
010d
010c
226
010b
010e
010j
0105
010l
0109
0108
1401
010h
010a
3222
0104
010f
010g
010i
010k
311
0106
0103
0107
E.3. ZAGADNIENIA HORYZONTALNE
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
Div
CheckboxOffValue
Promowanie świadomości znaczenia różnorodności kulturowej i językowej w Europie oraz świadomości potrzeby walki z rasizmem, uprzedzeniami i ksenofobią (Div)
CulDiv
CheckboxOffValue
Różnorodność kulturowa i językowa (CulDiv)
RacXen
CheckboxOffValue
Walka z rasizmem i ksenofobią (RacXen)
SpecNeed
CheckboxOffValue
Troska o uczących się ze specjalnymi potrzebami poprzez wspieranie promowania ich integracji w edukacji ogólnodostępnej    (SpecNeed)
Discr
CheckboxOffValue
Promowanie równości między mężczyznami i kobietami, wspieranie walki z wszelkimi formami dyskryminacji ze względu na płeć, przynależność rasową, etniczną, religię, wyznanie, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną (Discr)
Equal
CheckboxOffValue
Równe szanse kobiet i mężczyzn (Equal)
SexDis
CheckboxOffValue
Dyskryminacje ze względu na płeć i orientację seksualną (SexDis)
RacEth
CheckboxOffValue
Przynależność rasowa lub etniczna (RacEth)
Age
CheckboxOffValue
Wiek (Age)
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
F. WDROŻENIE / ORGANIZACJA PROJEKTU
F.1. PLAN PRACY I ZADANIA
0
1
0
1
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
F.2. WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
F.3. INFORMACJA / WYBÓR UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
F.4. PRZYGOTOWANIE
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
F.5. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
F.6. EWALUACJA / OCENA PROJEKTU
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
F.7. UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW
[maksimum: 2500 znaki alfanumeryczne]
G. UCZESTNICY I ZADANIA
[maksimum: 5000 znaki alfanumeryczne]
H. PLANOWANE WYJAZDY I WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE Z UE
[maksimum: 5000 znaki alfanumeryczne]
H.1. KOSZTY PODRÓŻY I UTRZYMANIA
H.1.1. WYJEŻDŻAJĄCY UCZESTNICY (OSOBY BEZ SPECJALNYCH POTRZEB)
AT - AUSTRIA
BE - BELGIA
BG - BUŁGARIA
CH - SZWAJCARIA
CY - CYPR
CZ - REPUBLIKA CZESKA
DE - NIEMCY
DK - DANIA
EE - ESTONIA
EL - GRECJA
ES - HISZPANIA
FI - FINLANDIA
FR - FRANCJA
HR - CHORWACJA
HU - WĘGRY
IE - IRLANDIA
IS - ISLANDIA
IT - WŁOCHY
LI - LIECHTENSTEIN
LT - LITWA
LU - LUKSEMBURG
LV - ŁOTWA
MK - REPUBLIKA MACEDONII
MT - MALTA
NL - HOLANDIA
NO - NORWEGIA
PL - POLSKA
PT - PORTUGALIA
RO - RUMUNIA
SE - SZWECJA
SI - SŁOWENIA
SK - SŁOWACJA
TR - TURCJA
UK - ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
GR
ES
FI
FR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
GB
H.1.2. WYJEŻDŻAJĄCY UCZESTNICY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI (wypełnić, gdy ma to zastosowanie)
1
H.1.3. OSOBY TOWARZYSZĄCE (wypełnić, gdy ma to zastosowanie)
H.2. WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA - KOSZTY PRZYGOTOWANIA 
H.3. WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA - KOSZTY ORGANIZACJI MOBILNOŚCI
H.4. ŁĄCZNA WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA          
I. LISTA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
J. ZAŁĄCZNIKI
J.1. LISTY INTENCYJNE
K. OCHRONA DANYCH
L. DEKLARACJA
M. ZŁOŻENIE FORMULARZA WNIOSKU
M.1. ZATWIERDZENIE
M.2. STATUS WNIOSKU
M.3. STANDARDOWA PROCEDURA WNIOSKOWANIA
M.4. ALTERNATYWNA PROCEDURA WNIOSKOWANIA
N. PODPIS
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