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Spotkanie informacyjne dla instytucji 

realizujących projekty szkolne  

w ramach projektu  

„Mobilność kadry edukacji szkolnej" 
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Program Spotkania 

Sesja 1. 

Cele i założenia projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” 

Umowa finansowa - najważniejsze postanowienia 

Umowa z uczestnikiem 

Oferta Eurydice / European Language Label / Języki Obce w Szkole 

Oferta Europass  

 

Sesja 2. 

Zarządzanie finansami 

 

Sesja 3. 

Zarządzanie projektem i organizacja mobilności 
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 o projekcie….. 
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Konkurs wniosków 

Erasmus+ KA1  
 
 
 

Ocena formalna 
Ocena merytoryczna 
Decyzja selekcyjna 
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Mobilność kadry edukacji szkolnej  
 
 
 

 
 

 

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 
 
 
Czas trwania projektu: 1 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r.  
 
 
Projekty szkół:  
31 grudnia 2015 r. do 30 grudnia 2016 r. (projekty roczne)  
                                  do 30 grudnia 2017 r. (projekty dwuletnie) 
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Cele projektu (1) 
 
 

- podniesienie poziomu umiejętności uczenia się 

- podniesienie poziomu kompetencji społecznych, językowych, 

kulturowych 

- rozwinięcie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości 

- podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystania 

narzędzi informatycznych 

- podniesienie poziomu praktycznych umiejętności odpowiednich dla 

obecnej pracy i rozwoju zawodowego 
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Cele projektu (2) 
 
 

 
-podniesienie kompetencji Uczestników projektu w zakresie języka 
obcego 
 

- nabycie wiedzy o nowych metodach, podejściach technikach 
nauczania oraz pracy z uczniem 
 
- podniesienie poziomu znajomości nauczanego przedmiotu i 
obszaru zawodowego 
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Różnice między  

Erasmus+ a POWER SE 
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-  nauczyciele,  
- nauczyciele-dyrektorzy,  
- psychologowie,  
- pedagodzy, 
- nauczyciele-bibliotekarze,  
- nauczyciele pracujący  w świetlicach 

Uczestnicy projektu 

- pracownicy szkoły 
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Każdy uczestnik uczestniczy  
w 1 zagranicznej mobilności 

Liczba mobilności 

Uczestnicy w ramach programu mogą  
wyjeżdżać wielokrotnie w ramach projektu 
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- wniosek o dofinansowanie (EUR) 
- umowa finansowa (EUR + PLN) 
- płatność zaliczkowa (PLN) 
- raport końcowy (EUR) 
- płatność końcowa (PLN) 

Waluta projektu 

-EUR 
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- zasady programu Erasmus+  
- wytyczne programu POWER 

Sprawozdawczość 

- zasady programu Erasmus+  
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Kontraktowanie 

Przekazanie I transzy na realizację projektu (80% grantu)  

Realizacja projektu   

Przygotowanie i złożenie raportu końcowego do FRSE (Mobility Tool+)  

Ocena raportu końcowego dofinansowania 

Dokonanie płatności końcowej (max.20% grantu)  
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Umowa finansowa  
 

 

MONO 
Wnioski złożone przez 

szkoły 
 
 

(99% podpisanych umów) 

MULTI 
Wnioski złożone przez  

organy prowadzące w imieniu 
kilku szkół jako konsorcja 

 

(1% podpisanych umów) 
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Umowa finansowa 

Dane identyfikacyjne umowy (tzw. strona zerowa) 

 

Warunki Szczególne (część I) 

 

Warunki Ogóle (część II) 

 

Załączniki  
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Dokumenty dla projektu  

„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” (konkurs 2014) 

= 
 

Dokumenty dla projektu  
„Mobilność kadry edukacji szkolnej” (konkurs 2015) 
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Logotypy 
 

Identyfikacja wizualna 

Programu Operacyjnego  

Wiedza Edukacja Rozwój 

współfinansowanego z  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Logotyp 
szkoły 
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Logotypy 
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Ogólne obowiązki beneficjenta 
 
 

 

Beneficjent będzie: 

 

• odpowiedzialny za zrealizowanie Projektu zgodnie z postanowieniami 

Umowy, 

• odpowiedzialny za wypełnienie zobowiązań prawnych nałożonych na 

niego;  

• informował bezzwłocznie FRSE o wszelkich zmianach lub 

przewidywanych opóźnieniach, mogących mieć wpływ na realizację 

Projektu;  
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• Powoływanie się na numer umowy finansowej 

 

 

• Komunikacja będzie prowadzona w formie pisemnej - mailowej 

= ustne porozumienia nie będą miały mocy wiążącej wobec stron 

 

 

• W szczególnych przypadkach należy stosować wersję papierową,  

zawierającą oryginalne podpisy osób uprawnionych  

do podpisywania dokumentów 

 

 

Komunikacja z FRSE 
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Wprowadzanie zmian do Umowy 
 

Zmiany nie mogą wpływać na pogorszenie jakości projektu 
 

Zmiany wymagające aneksowania 

• zmiana rachunku bankowego  

• zmiana kraju 

• zmiana budżetu projektu 

 

Zmiany niewymagające aneksowania 

• zmiana osoby kontaktowej 

• zmiana adresu instytucji 

• zmiana terminu wyjazdu 
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Przetwarzanie danych osobowych 
 
 

 

Wszelkie dane zawarte w Umowie będą poddane procesowi przetwarzania ich 

przez FRSE, z uwzględnieniem konieczności przekazywania danych 

odpowiednim organizacjom do tego uprawnionym, w tym organom 

państwowym, realizującym Program Operacyjny ,,Wiedza, Edukacja, 

Rozwój 2014 - 2020” (PO WER), współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

krajowego oraz zasadami Programu PO WER. 
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• Instytucja podpisuje umowę z każdym uczestnikiem projektu 

• Podpisanie umowy przed mobilnością 

• Warunek kwalifikowalności kosztów 

 

 

 

Umowa z uczestnikiem projektu 
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Po podpisaniu umowy w ciągu 3 dni należy: 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

uzupełnić formularz SL  
(system online FRSE – zał. V 

umowy finansowej) 

podpisać i przysłać do FRSE 
Oświadczenia uczestników projektu  

zarejestrować mobilności w 
Mobility Tool+ 
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• Przekazywanie danych o uczestnikach projektu w systemie 
https://online.frse.org.pl/ 

• Zakres danych określony w załączniku do umowy 

• FRSE przekazuje dane Ministerstwu Rozwoju 

• Kwalifikowalność kosztów poniesionych przez instytucje 

• Przekazywanie poprawnych danych 

• Monitorowanie terminowości przesłania danych do FRSE 

 
 

1. Przekazanie danych o uczestnikach projektu 
 
 

https://online.frse.org.pl/
https://online.frse.org.pl/
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• Wytyczne PO WER 

• Stanowi o kwalifikowalności uczestnika projektu 

• Załącznik do umowy z uczestnikiem projektu 

• Przesyłany do FRSE w oryginale 

 

 
 

2. Przesłanie Oświadczenia uczestnika projektu 
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• System służący do raportowania działań w ramach projektu 

 

• Składanie raportu indywidualnego uczestnika projektu  
i raportu końcowego 

 

 
 

3. Zarejestrowanie mobilności w Mobility Tool+ 
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Umowa pomiędzy uczestnikiem  
mobilności a organizacją wysyłającą 
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Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności a 
organizacją wysyłającą 

• zał. IV Umowy Finansowej 

• odniesienia do umowy z uczestnikiem w WS Umowy Finansowej: 

ART.I.1.5 - Przedmiot umowy - obowiązek jej podpisania 

ART.I.1.6 - Przedmiot umowy - obowiązki po jej podpisaniu 

ART.I.13 - Wsparcie uczestników 
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WS Umowy finansowej pomiędzy Beneficjentem a 
FRSE: 
 

Przed rozpoczęciem mobilności, Beneficjent podpisuje 
następujące dokumenty: 

 

• Umowę zawartej pomiędzy uczestnikiem mobilności 
zagranicznej a organizacją wysyłajacą w ramach projektu 
„Mobilność kadry edukacji szkolnej” 

• Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji 
szkolnej (job-shadowing i teaching assignment) 

• Kartę jakości mobilności (job-shadowing i teaching 
assignment) 
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Należy zwrócić szczególna uwagę na moment 
podpisania umowy ponieważ 

Daty… 

1. Podpisania umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności a 

organizacją wysyłającą i jej załączników 

2. Oświadczenia uczestnika projektu 

3. Data rozpoczęcia udziału w projekcie w formularzu SL 

muszą być jednakowe ! 
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Zasady przygotowania umowy z uczestnikiem 

• Należy używać odpowiedniego wzoru umowy!  

• wzór umowy z projektu z konkursu 2014 ≠ 2015 ≠ Erasmus+ 

• z każdym uczestnikiem przed mobilnością 

• pomiędzy dwoma stronami (2 egzemplarze) 

• w języku polskim (PO WER) 

• możliwość użycia załączników w języku obcym 

• wzory dostępne na stronie w zakładce Umowa finansowa 
http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna  

• możliwość wyboru waluty: PLN lub EUR 

http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna
http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna
http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna
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• obowiązek zachowania wszelkich zapisów (artykułów) -

niedopuszczalne wykreślanie i skreślanie zapisów w umowie * 

• może być dostosowana do indywidualnych potrzeb instytucji 

wysyłającej poprzez używanie zapisu „nie dotyczy” lub dodawanie 

zapisów precyzujących 

 

 
Wzór Komisji Europejskiej 

zawierający 
minimalne wymagania KE i FRSE  
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Kto ze strony Beneficjenta podpisuje umowę ? 

 

 

  dyrektor 
szkoły 

gdy 
uczestnikiem 
projektu są 
nauczyciele 

organ 
prowadzący 

gdy 
uczestnikiem 
projektu jest 

dyrektor szkoły 
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Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności  
a organizacją wysyłającą 

Składa się z: 

• Warunków Szczególnych (6 artykułów)  

• Zał. 1 Porozumienia o programie mobilności i Karty jakości 

mobilności (dotyczy job shadowing i teaching assignment) 

• Zał. 2 Warunków ogólnych 

• Zał. 3 Oświadczenia uczestnika projektu 
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W zależności od typu wyjazdu, którego umowa dotyczy 
obowiązują różne części umowy 

Kurs/szkolenie 

Warunki 
szczególne  

Zał. 2  
Warunki ogólne 

Zał. 3 

Oświadczenie 
uczestnika 

Job shadowing/ 
Teaching assignment 

Warunki 
szczególne  

Zał. 1 
Porozumienie i 

Karta jakości 

Zał. 2  
Warunki ogólne 

Zał. 3 
Oświadczenie 

uczestnika 
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Warunki Szczególne 

• Dane instytucji wysyłającej, dane uczestnika wraz z numerem konta 
bankowego 

• Art. 1 - Cel dofinansowania  

• Art. 2 – Okres obowiązywania Umowy i czas trwania mobilności  

• Art. 3 - Dofinansowanie  

• Art. 4 – Warunki płatności 

• Art. 5 – Indywidualny raport z wyjazdu (Mobility Tool+) 

• Art. 6 – Prawo właściwe i jurysdykcja sądowa 

• Data, podpis uczestnika oraz przedstawiciela instytucji wysyłającej 
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Organizacja wysyłająca wybiera jedną opcję 
przekazania dofinansowania uczestnikowi 

 

1. Przekazanie środków uczestnikowi 

2. Instytucja w imieniu uczestnika pokryje koszty związane z 
podróżą, utrzymaniem i opłatą za kurs* 

3. Opcja mieszana: instytucja przekaże cześć dofinansowania 
uczestnikowi i część kosztów poniesie w imieniu uczestnika* 

 

* organizacja wysyłająca zapewni odpowiednią jakość i 
bezpieczeństwo oferowanych usług 
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Umowa określa obowiązki uczestnika wynikające z 
uczestnictwa w projekcie 

 

Po powrocie z mobilności uczestnik : 

 

 

• Składa indywidualny raport (do 14 dni po powrocie z mobilności) 
za pośrednictwem systemu Mobility Tool + 
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Zał. 1 Porozumienie o Programie Mobilności 

Dotyczy wyjazdów typu Job shadowing i Teaching assignment 

 

• Składa się z: Danych uczestnika, Opisu proponowanego programu 

mobilności, Zobowiązania zaangażowanych stron (podpisy)  

• Zadania uczestnika przed, w trakcie, po mobilności 

• Ostateczny i szczegółowy program mobilności, który musi być 

uzgodniony pomiędzy instytucją wysyłającą a organizacją przyjmującą 

• Program może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika 

• Podpisany przez uczestnika, organizacje wysyłającą i organizacje 

przyjmującą 
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Dotyczy wyjazdów typu Job shadowing i Teaching assignment 

• służy zapewnieniu wysokiej jakości realizowanego 

projektu 

• zobowiązania uczestnika, organizacji wysyłającej, 

przyjmującej, wspólne organizacji  

• podpisywana przez uczestnika, organizacje wysyłającą i 
organizacje przyjmującą 

• zapisy Karty nie podlegają edycji  

 

Zał. 1 Karta Jakości Mobilności 
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 Zał. 2 Warunki Ogólne 

• są identyczne dla obu typów umów i dla konsorcjów  

• składają się z 4 artykułów: Odpowiedzialność, Rozwiązanie 

umowy, Ochrona danych, Kontrole i audyty 

• informacje dot. rozwiązania Umowy przez uczestnika 

• nie podlegają edycji 
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Zał. 3 Oświadczenie uczestnika projektu 

• wzór w zakładce Dokumenty na stronie 
http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna 

• nie wolno zmieniać treści 

• należy wpisać jedynie nazwę i adres szkoły 

• druk dwustronny 

• czytelny podpis uczestnika projektu 

• miejscowość i data (dzień podpisania umowy) 

• należy przysłać do FRSE w ciągu 3 dni od podpisania umowy 

 

Warunek uznania kwalifikowalności wyjazdu! 

 

ZGODA uczestnika na przetwarzanie danych osobowych! 
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System Mobility Tool+ 
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https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility  

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
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http://erasmusplus.org.pl/raportowanie/ 

 

 

http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna-
2015/article/raportowanie 

http://erasmusplus.org.pl/raportowanie/
http://erasmusplus.org.pl/raportowanie/
http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna-2015/article/raportowanie 2015/lang:pl
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Formularz SL 
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FORMULARZ SL 
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Instrukcja wypełniania Formularza SL  
dostępna na stronie: 

http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna-
2015/article/zakladka%20SL/ 

http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna-2015/article/zakladka SL/
http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna-2015/article/zakladka SL/
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http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna-2015/article/zakladka SL/
http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna-2015/article/zakladka SL/
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Harmonogram mobilności 
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Harmonogram mobilności 


