
 

 

KOMUNIKAT NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+ 

WPROWADZENIE KOREKTY W ZAŁĄCZNIKACH III DO UMÓW  
NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PROGRAMU ERASMUS+ KONKURSU 2017 

Errata do załączników III pt. Zasady finansowe i umowne dotyczy następujących rodzajów 

umów typu: 
 

 MONO1 i MULTI2 Akcji 1, sektorów: Szkolnictwo wyższe KA103, Kształcenie  
i szkolenia zawodowe KA102, KA116; 
 

 MULTI Akcji 1 sektora: Młodzież KA105; 
 

 MONO i MULTI Akcji 3, sektora Młodzież KA347 

podpisanych do dnia 8 czerwca 2017 r., tj. do dnia wprowadzenia korekty i opublikowania jej na 
stronie internetowej FRSE: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty. 

Uzasadnienie i wskazanie miejsca dokonania korekty 

Powodem korekty była omyłka pisarska we wzorach załączników III przeznaczonych do ww. 
rodzajów umów, w Sekcji I.2 pt. Ustalenie udziału ryczałtowego i dokumenty potwierdzające 
jednostkowe stawki ryczałtowe, punkt A. Podróż, podpunkt (d) Sprawozdawczość, str. 2/3, 

przed korektą był następujący zapis: 

(d) Sprawozdawczość: 
W przypadku potrzeby dodatku do kosztów podróży krajowych, beneficjent musi 

dostarczyć opis przebytej rzeczywistej trasy podróży i uzasadnienie wyjaśniające 

nieskorzystanie z bardziej ekonomicznego wyboru. Skorzystanie z danej trasy nie 

będzie mogło być uzasadnione wygodą, chyba że alternatywna trasa wymagałaby 

nadłożenia jednego dnia podróży do miejsca docelowego lub powrotu do miejsca 

wyjazdu. 

po wprowadzonej korekcie jest: 

(d) Sprawozdawczość: 
W przypadku potrzeby dodatku do kosztów podróży krajowych, beneficjent musi 

dostarczyć opis przebytej rzeczywistej trasy podróży i uzasadnienie wyjaśniające 

nieskorzystanie z bardziej ekonomicznego wyboru. Skorzystanie z danej trasy nie 

będzie mogło być uzasadnione wygodą, chyba że alternatywna trasa wymagałaby 

nadłożenia więcej niż jednego dnia podróży do miejsca docelowego lub powrotu do 

miejsca wyjazdu. 

                                                           
1
 Umowa podpisana z pojedynczym beneficjentem. 

2
 Umowa podpisana z wieloma beneficjentami, reprezentowanymi przez koordynatora Umowy. 



 

 

Dodatkowo we wzorach załączników III przeznaczonych dla umów typu MULTI akcji KA102  
i KA116 w Sekcji I.2 Ustalenie udziału ryczałtowego i dokumenty potwierdzające jednostkowe 
stawki ryczałtowe, punkt A. Podróż, podpunkt (a.1), str. 1,  

przed korektą był następujący zapis: 

(a.1) Kwota dofinansowania kosztów Podróży zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby 

uczestników z uwzględnieniem dystansu podróży, przez ryczałtową stawkę jednostkową właściwą 

dla danego dystansu podróży, jak określono w załączniku IV Umowy. Jednostkowa stawka 

ryczałtowa, której wysokość uzależniona jest od dystansu podróży, będzie stanowić kwotę 

dofinansowania podróży z miejsca wyjazdu do miejsca przyjazdu i z powrotem. 

po wprowadzonej korekcie jest: 

 (a.1) Kwota dofinansowania kosztów Podróży zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby 

uczestników, włączając osoby towarzyszące z uwzględnieniem dystansu podróży, przez ryczałtową 

stawkę jednostkową właściwą dla danego dystansu podróży, jak określono w załączniku IV 

Umowy. Jednostkowa stawka ryczałtowa, której wysokość uzależniona jest od dystansu podróży, 

będzie stanowić kwotę dofinansowania podróży z miejsca wyjazdu do miejsca przyjazdu i z 

powrotem. 

Działania naprawcze 

Do wszystkich beneficjentów programu Erasmus+, którzy podpisali umowy zawierające wadliwe 
zapisy w załącznikach III, zostanie wysłana pocztą elektroniczną treść powyższego komunikatu   
ze wskazaniem lokalizacji jego publikacji na stronie internetowej FRSE i prośbą Narodowej Agencji 
programu Erasmus+ o zapoznanie się z jego treścią oraz zastosowanie wprowadzonej korekty do 
realizacji umowy i jej rozliczenia. 

Za opisane omyłki pisarskie oraz z tym związane niedogodności Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji, Narodowa Agencja programu Erasmus+ uprzejmie przeprasza wszystkich 
zainteresowanych beneficjentów. 

 

 


