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Informacje dotyczące raportu końcowego 

 

Procedura składania raportu + załączniki (zakładka 

RAPORTOWANIE) 

 

 

http://power.frse.org.pl/edukacja-zawodowa-2017 

 

http://power.frse.org.pl/edukacja-zawodowa-2017
http://power.frse.org.pl/edukacja-zawodowa-2017
http://power.frse.org.pl/edukacja-zawodowa-2017
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Podstawowe informacje o raporcie końcowym 

• Termin – 60 dni od daty zakończenia projektu (art. I.4.4 umowy finansowej) 

 

• Raportu nie można złożyć przed datą zakończenia realizacji projektu 

 

• Raport należy złożyć wyłącznie on-line poprzez system MT+ 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility  

 

• Formularza raportu nie drukujemy i nie przesyłamy do FRSE w wersji 

papierowej 

 

• Informacje o złożeniu raportu końcowego należy przekazać mailowo opiekunowi 

projektu 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility


Etapy oceny raportu końcowego 

 

1. Analiza formalna 

 

2. Kwalifikowalność kosztów 

 

3. Analiza jakościowa (merytoryczna) 

 

4. Analiza finansowa 

power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe 



Analiza formalna 

1. Weryfikacja obowiązkowych załączników do raportu: 

• Oświadczenie przedstawiciela prawnego (system MT+) 

• Program zrealizowanego stażu/program mobilności kadry 

• Harmonogram 

• Wykaz miejsc (w treści raportu lub w osobnym dokumencie) 

• Materiały upowszechniające 

 

2. Końcowa weryfikacja oświadczeń i zatwierdzenie Formularza SL 

 

3. Analiza Indywidualnych raportów uczestników 

 

 

power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe 



KWALIFIKOWALNOŚĆ MOBILNOŚCI 

 

1. Analiza poprawności danych uczestników wprowadzonych do systemu MT+: 

 

• Typ mobilności, liczba uczestników, czas trwania wyjazdów 

 

• Skład organizacji uczestniczących w projekcie 

 

• Lokalizacja siedziby instytucji wysyłającej/partnera zagranicznego 

 

• Miasto przyjmujące 

 

power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe 



Analiza jakościowa (merytoryczna) 

Streszczenie (pkt. 2 raportu) - opis w czasie przeszłym 

 

• Profil uczestników 

• Skład grupy partnerskiej 

• Czas trwania mobilności 

• Typ działania 

• Miasto przyjmujące 

• Cele  

• Osiągnięte rezultaty 

 

 



Analiza jakościowa (merytoryczna) 

Realizacja projektu (pkt. 4 raportu) 

 

• W jakim stopniu udało się wdrożyć założenia Europejskiego Planu Rozwoju? 

 

• Zaangażowanie instytucji uczestniczących w projekcie i ich doświadczenie 

 

• Komunikacja między partnerami 

 

• Wybór partnera 

 

• Działania merytoryczne (staż/szkolenie) 

 



Analiza jakościowa (merytoryczna) 

Zarządzanie projektem (pkt. 5 raportu) 

 

• Organizacja podróży 

 

• Zakwaterowanie 

 

• Ubezpieczenie 

 

• Podział obowiązków pomiędzy Beneficjentem a partnerem zagranicznym 

 

• Zespół projektowy 

 

• Ewaluacja 

 

• Rola osoby towarzyszącej 



Analiza jakościowa (merytoryczna) 

Przygotowanie uczestników (pkt. 5.1 raportu) 

 

• Elementy przygotowania 

• Liczba godzin  

• Tematyka 

• Dokumentacja 

• Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zajęć 

• Pomoce dydaktyczne 



Analiza jakościowa (merytoryczna) 

Opis uczestników (pkt. 7 raportu) 

 

• Akcja informacyjna 

• Dokumentacja rekrutacyjna (regulamin z rekrutacji, protokół, formularz 
zgłoszeniowy, lista główna i lista rezerwowa) 

• Kryteria rekrutacji 

• Sposób oceny (procedura postępowania w przypadku uzyskania takiej samej 
liczby punktów) 

• Komisja rekrutacyjna 

• Profil uczestnika 

• Procedura odwoławcza 

• Zasada niedyskryminacji i równości szans kobiet i mężczyzn 

• Sposób ogłoszenia wyników 

 

 

 

 

 

 

 



Analiza jakościowa (merytoryczna) 

Efekty uczenia się ( pkt. 8 raportu) 

 

• Kompetencje zawodowe 

 

• Zdobyta wiedza 

 

• Kompetencje społeczne 

 

• Umiejętności językowe 

 

• Ewaluacja efektów kształcenia  

 



Analiza jakościowa (merytoryczna) 

Wpływ (pkt. 8.3 raportu) 

 

• Odziaływanie projektu na uczestników 

 

• Oddziaływanie projektu na instytucję Beneficjenta 

 

• Odziaływanie projektu na instytucję partnerską 

 

• Oddziaływanie projektu na zespół projektowy 

 

• Osiągnięcia uczestników (pochwalić się sukcesem) 

 

 

 



Zatwierdzenie raportu końcowego 

 

1. Pismo zamykające uwzględniające komentarz do Beneficjenta 

 

2. Płatność końcowa 

 

W przypadku, gdy płatność końcowa ma być dokonana na inny numer rachunku 

bankowego beneficjenta niż ten określony w umowie, fakt ten należy zgłosić do 

FRSE najpóźniej w dniu złożenia raportu końcowego 

 

 



WSKAZÓWKI POMOCNE PRZY PISANIU RAPORTU 

KOŃCOWEGO 

• Wskazanie faktycznie zrealizowanych działań (nie kopiujemy treści z wniosku 

aplikacyjnego) 

• Uwzględnienie działań dodatkowych, które nie zostały pierwotnie zaplanowane 

we wniosku aplikacyjnym 

• Informacja o działaniach, których nie udało się zrealizować z podaniem 

przyczyny i ew. działań zastępczych 

• Jasny i zwięzły opis sekcji 

• Opis działań oparty na przykładach 

• Raport powinien dać pełen obraz zrealizowanych działań 

• Chwalimy się zdobytymi rezultatami 

• Informacja o zaistniałych w trakcie realizacji problemach/trudnościach i ew. 

podjętych działaniach naprawczych 

 

 

 



 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


