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ZAŁĄCZNIK I – OPIS PROJEKTU 

Numer umowy / projektu: 2014-1-PL01-KA102-…… 

Beneficjent będzie realizował projekt zgodnie z wnioskiem projektowym o numerze 2014-1-PL01-

KA102-…… i zgodnie z aktualnym budżetem przedstawionym w tabelach poniżej. 

  

Szczegółowy opis działań 

Następujące działania zostaną zrealizowane przez beneficjenta  

 

Typ działania Łączna liczba uczestników Łączny czas trwania  

(liczba dni) 

Staże osób uczących się w 

zagranicznych placówkach kształcenia 

lub szkolenia zawodowego 

  

Staże osób uczących się w 

zagranicznych przedsiębiorstwach 

  

Prowadzenie zajęć / szkoleń w 

zagranicznej instytucji 

  

Szkolenie kadry / job shadowing   

Łącznie   
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Załącznik II – SZACUNKOWY BUDŻET  

Numer umowy / projektu: 2014-1-PL01-KA102-…… 

 

Podsumowanie budżetu  

Kategoria budżetu 
Łączna liczba 

uczestników 

Łączna kwota 

dofinansowania w EUR 

Wsparcie Organizacyjne   

Podróż   

Wsparcie Indywidualne  
  

Wsparcie Językowe 
  

Wsparcie Uczestników Projektu ze 

specjalnymi potrzebami 

  

Koszty Nadzwyczajne 
  

Dofinansowanie obliczone   

Dofinansowanie przyznane   

Budżet projektu w rozbiciu na poszczególne kategorie budżetowe 

Podróż  
 

Typ działania 
Liczba 

uczestników 

Łączna kwota dofinansowania 

w EUR  

Staże osób uczących się w zagranicznych 

placówkach kształcenia lub szkolenia 

zawodowego 

  

Staże osób uczących się w zagranicznych 

przedsiębiorstwach 
  

Prowadzenie zajęć / szkoleń w zagranicznej 

instytucji 
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Szkolenie kadry / job shadowing   

Łącznie   

 

Wsparcie Indywidualne  
 

Typ działania 
Czas trwania 

(liczba dni) 

Liczba 

uczestników 

Łączna kwota 

dofinansowania 

w EUR 

Staże osób uczących się w zagranicznych 

placówkach kształcenia lub szkolenia 

zawodowego 

 

  

Staże osób uczących się w zagranicznych 

przedsiębiorstwach 

 
  

Prowadzenie zajęć / szkoleń w zagranicznej 

instytucji 

 
  

Szkolenie kadry / job shadowing    

Łącznie    

Wsparcie Językowe 

Grupa językowa 

Liczba 

uczestników 

korzystających z 

przygotowania 

językowego 

Łączna kwota 

dofinansowania 

w EUR 

Grupa 1 (DE, EN, ES, FR, IT)   

Grupa 2 (inne oficjalne języki EU nie 

uwzględnione w grupie 1) 
  

Łącznie   

Wsparcie Uczestników Projektu ze Specjalnymi Potrzebami 

Typ działania 
Liczba 

uczestników 

Łączna kwota 

dofinansowania w 

EUR 

Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach 

kształcenia lub szkolenia zawodowego 
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Staże osób uczących się w zagranicznych 

przedsiębiorstwach 
  

Prowadzenie zajęć / szkoleń w zagranicznej instytucji   

Szkolenie kadry / job shadowing   

Łącznie   

Koszty Nadzwyczajne 

Typ działania 
Liczba 

uczestników 

Łączna kwota 

dofinansowania w 

EUR 

Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach 

kształcenia lub szkolenia zawodowego 
  

Staże osób uczących się w zagranicznych 

przedsiębiorstwach 
  

Prowadzenie zajęć / szkoleń w zagranicznej instytucji   

Szkolenie kadry / job shadowing   

Łącznie   

 


