
Program Edukacja (MF EOG 2014-2021)

Wnioskowanie o dofinansowanie

KOMPONENT II

Working together for a green,
competitive and inclusive Europe



KOMPONENT II - MOBILNOŚĆ W SZKOLNICTWIE 

WYŻSZYM

Wnioskodawcy 

-Polskie uczelnie 
z Kartą ECHE

Partnerzy

- Uczelnia składa jeden 
zbiorczy wniosek

Czas trwania projektu: 
max. 18 miesięcy 

(1.04.2022-30.09.2023) 

Zasady przyznania 
dofinansowania i realizacji 

mobilności podobne do 
Erasmus+ 

Grant: od 20 000 EUR do 
200 000 EUR 



KOMPONENT II

MOBILNOŚĆ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

polskie uczelnie 
wyższe posiadające 
Kartę Erasmusa dla 
szkolnictwa wyższego 
(ECHE)

Wnioskodawcy

podmioty prawa z siedzibą na 
terenie Państw-Darczyńców, 
Polski, w uzasadnionych 
przypadkach instytucje z Państw 
– Beneficjentów EOG

instytucje kształcenia i szkolenia 
zawodowego w Szwajcarii, ze 
specjalnym porozumieniem 
o współpracy z Liechtensteinem

szwajcarskie uniwersytety 
w odniesieniu do studentów i 
pracowników narodowości 
Liechtensteinu

Partnerzy



KOMPONENT II

MOBILNOŚĆ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

a) Mobilność studentów

wyjazdy polskich studentów do Państw-Darczyńców oraz przyjazdy 
studentów z Państw-Darczyńców do Polski na studia, 

od 3 do 12 miesięcy

wyjazdy polskich studentów do Państw-Darczyńców oraz przyjazdy 
studentów z Państw-Darczyńców na praktyki do współpracujących 

instytucji lub przedsiębiorstw, od 2 do 12 miesięcy



KOMPONENT II

MOBILNOŚĆ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

b) Mobilność pracowników uczelni 

(od 1 dnia do 6 tygodni)

mobilność nauczycieli akademickich - zajęcia dydaktyczne

mobilność pracowników  - zajęcia szkoleniowe, wizyty typu „job
shadowing”, seminaria, szkolenia, warsztaty i konferencje

mobilność pracowników przedsiębiorstw – zajęcia dydaktyczne



WNIOSKOWANIE – INFORMACJE OGÓLNE

•od 12.01.2021 r.  
Zaproszenie do składania wniosków + pozostała dokumentacja 

Nabór wniosków

• online.frse.org.pl

System on-line

• 12.04.2021 r., godz. 16.00

Po tym terminie - brak możliwości złożenia wniosku w systemie

Zamknięcie naboru



WNIOSKOWANIE

Jeden wniosek

Jeden komponent

Kilka wniosków

Oceniany ostatni ze 
złożonych wniosków



ZAŁOŻENIA SYSTEMU online.frse.org.pl

wniosek składany tylko w wersji elektronicznej (formularz online + skany dokumentów)

wniosek = część opisowa + kalkulacja budżetu

wniosek wypełniany w języku polskim i angielskim 

pola do wypełnienia - zależne od wybranego Komponentu i działania

limity znaków w części opisowej

pole do wypełnienia  - poprzedzone opisem

dodawanie kolejnych pozycji - w zależności od działania



KONTO W SYSTEMIE online.frse.org.pl

przeglądarka ze zintegrowanym pluginem XForms.

instrukcja dot. rejestracji:

https://online.frse.org.pl/pomoc/spis#Rejestracja_(zakladanie_konta)

https://online.frse.org.pl/pomoc/spisRejestracja_(zakladanie_konta)


PRACA W SYSTEMIE ONLINE.FRSE.ORG.PL



WYBÓR KOMPONENTU



STRUKTURA WNIOSKU
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I. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy

II. Instytucje uczestniczące

III. Opis działań

IV. Zarządzanie ryzykiem

V. Budżet

VI. Konsultanci zewnętrzni

VII. Oświadczenia i pozostałe dokumenty



PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH



numer karty ECHE

osoba prawnie 

upoważniona do 

zaciągania zobowiązań 

w imieniu wnioskodawcy

I. DANE IDENTYFIKACYJNE

dokładna nazwa 

wnioskodawcy



I. DANE IDENTYFIKACYJNE

organ prowadzący

częste zapisywanie!



aktualne dane 

kontaktowe!

I. DANE IDENTYFIKACYJNE

na ten adres Operator 

będzie przekazywał 

wszystkie informacje 

dotyczące złożonego 

wniosku



poziom zaangażowania 

w projekt dla każdego 

z partnerów

II. INSTYTUCJE UCZESTNICZĄCE  

dane instytucji 

przyjmującej;

Jeśli więcej niż jedna  

kliknij DODAJ

w jaki sposób nawiązano 

współpracę z instytucją?

uczelnia wyższa

- tylko z ECHE



wskazanie grupy 

docelowej projektu

III. OPIS DZIAŁAŃ

okres realizacji projektu

maksymalnie 

18 miesięcy

01.04.2022-30.09.2023



III. OPIS DZIAŁAŃ

wybór kierunku i rodzaju 

mobilności

dodaj opis każdej 

mobilności



minimalny czas 

mobilności: 

- studia 3 m-ce, 

- praktyki 2 m-ce, 

- wyjazdy pracowników 

1 dzień 

III. OPIS DZIAŁAŃ

skorzystaj z kalkulatora 

odległości Distance

Calculator | Erasmus+ 

(europa.eu)

liczba 

uczestników 

danej mobilności

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


III. OPIS DZIAŁAŃ

dane zaciągną się 

automatycznie

jeśli TAK należy podać 

planowane koszty 

rzeczywiste

ewentualny koszt osoby towarzyszącej wyliczany 

przy użyciu jednostkowych stawek ryczałtowych



III. OPIS DZIAŁAŃ

opis zaplanowanych 

działań 

upowszechniających



IV. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

opis metodologii 

zarządzania 

ryzykiem opis przewidywanego zagrożenia, ocena 

prawdopodobieństwa wystąpienia oraz 

wpływu na projekt



pola wypełnią się 

automatycznie

V. BUDŻET

należy sprawdzić 

poprawność danych



V. BUDŻET

podział kosztów na 

instytucje przyjmujące 

i Wnioskodawcę

dofinansowanie

(min. 20 000 EUR max. 200 000 EUR)



VI. KONSULTANCI ZAANGAŻOWANI 

W PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

wybór opcji



VII. OŚWIADCZENIA I POZOSTAŁE NIEZBĘDNE DOKUMENTY

wyślij dokument

rekomendowany – wydruk 

wniosku przed wysłaniem



OŚWIADCZENIE REPREZENTANTA PRAWNEGO

wybór opcji

czytelny podpis

pieczęć instytucji

imię nazwisko

miejsce, data, 

nazwa 

Wnioskodawcy



OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS





WARUNKI OCENY FORMALNEJ

Wniosek złożony w systemie online w terminie naboru

Wniosek złożony przez podmiot uprawniony zgodnie 
z Zaproszeniem

Partnerstwo zgodne z wymaganiami dla danego 
działania

Wniosek jest kompletny 

Części polska i angielska wniosku zawierają spójne 
treści



WARUNKI OCENY FORMALNEJ

okres realizacji projektu zawiera się w ramach czasowych 
podanych w Zaproszeniu

całkowity wnioskowany budżet nie jest mniejszy niż

20 000 EUR oraz nie przekracza 200 000 EUR

Wniosek jest podpisany poprzez załączenie 
„Oświadczenia reprezentanta prawnego” 

Dołączono wszystkie wymagane załączniki



WARUNKI OCENY FORMALNEJ

II: Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie w 
ramach Komponentu II – posiada Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa 
Wyższego (ECHE) 



OCENA WNIOSKÓW

Ocena formalna

•Pracownik zespołu 
Programu Edukacja

Ocena merytoryczna 

•NIE WYSTĘUJE W K2



KARTA OCENY FORMALNEJ



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Bartosz Baran

tel. 22 46 31 361

kom: 728-455-328

bbaran@frse.org.pl

Paula Jędral

tel. 22 46 31 362

kom.510-385-912

pjedral@frse.org.pl

Małgorzata Mędrala

tel. 22 46 31 633

kom. 507-939-584

mmedrala@frse.org.pl

dr Olga Ścigała-

Karpińska

tel. 22 46 31 657

olga.scigala-

karpinska@frse.org.pl

Dorota Witowska

tel. 22 46 31 653

kom. 505-432-652

dwitowska@frse.org.pl

Tomasz Kostrzewa

tel. 22 46 31 652

kom. 510-385-760

tkostrzewa@frse.org.pl

@:  edukacja.eog@frse.org.pl

Tel. + 22 46 31 650


