
 

 

ZAŁĄCZNIK III – ZASADY FINANSOWE I UMOWNE 

 

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MONO- I MULTI-BENEFICIARY 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) 

 

W stosunku do umów w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych 

oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego", POWER, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego będzie miał zastosowanie Załącznik III - Zasady finansowe i umowne, przeznaczony 

odpowiednio dla umów typu mono- lub multi-beneficiary programu Erasmus+, stosowanych w tym 

przypadku do umów projektów Mobilność edukacyjna w ramach Akcji 1. Kształcenia i szkolenia 

zawodowe (KSZ_KA102) programu Erasmus+, zawartych w ramach konkursu wniosków 2015.  

 

Powyższy Załącznik III - Zasady finansowe i umowne, przeznaczony odpowiednio dla umów typu mono- 

lub multi-beneficiary programu Erasmus+ będzie dostępny na stronie:  

 

http://power.frse.org.pl/kształcenie-zawodowe 

 

Wszelkie odniesienia do Narodowej Agencji (NA) w Załączniku III - Zasady finansowe i umowne dla 

umów programu Erasmus+ w przypadku umów POWER będą odnosiły się do Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji (FRSE), określonej w Warunkach Szczególnych umów POWER jako strony umowy.  

 

W ramach umów POWER następujące części Załącznika III - Zasady finansowe i umowne otrzymują 

następujące brzmienie, odmienne od treści ta zawartych: 

 

Wyłącza się niniejszym treść całego punktu 5. Wsparcie językowe (dotyczącą wyłącznie programu 

ERASMUS+) w ramach sekcji III UZUPEŁNIAJĄCE ZASADY FINANSOWE I UMOWNE, w części 

A. Kwalifikowalność działania i wydatków,  i nadaje się w tym punkcie następujące brzmienie dot. 

wyłącznie POWER: 

 

 O dofinansowanie w kategorii budżetu Wsparcie językowe będzie można ubiegać się jedynie 

w przypadku mobilności uczniów KSZ wyjeżdżających za granicę na okres minimum jednego miesiąca 

i wyłącznie dla języków nieobjętych wsparciem językowym OLS. 

 Beneficjent będzie zobowiązany do sprawozdania w systemie Mobility Tool+ każdego uczestnika, bez 

znaczenia czy przygotowanie językowe wobec niego było, czy też nie było zrealizowane z pomocą 

przyznanego dofinansowania, w kategorii budżetowej Wsparcie językowe. 

 System Mobility Tool+ obliczy dofinansowanie kategorii budżetu Wsparcie językowe, w formie udziału 

ryczałtowego, z zastosowaniem ryczałtowej stawki jednostkowej. 

Pozostałe postanowienia Załącznik III - Zasady finansowe i umowne pozostają bez zmian. 
 

Obie strony Umowy będą stosowały zapisy zawarte w Załączniku III - Zasady finansowe i umowne 

odpowiednio do zasad obowiązujących w POWER. 

 


