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PROGRAM NA 9.03.2021 

10:00 – 11:15 – zasady realizacji Partnerstw strategicznych

• Powitanie 

• Zasady realizacji projektów typu Partnerstwa strategiczne 

w programie Erasmus+ wynikające z umowy między Narodową 

Agencją i Beneficjentami  

Sesja pytań i odpowiedzi

11:15-12:30 Przerwa

12:30 – 14:00 Zasady finansowania i rozliczania projektów

Sesja pytań i odpowiedzi



PROGRAM NA 10.03.2021

10:00 – 12:00 – Realizacja projektu w praktyce

1. Information and Communication Technologies for Sustainable

Tourism Development, dr Joanna Wójcik, Wyższa Szkoła 

Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

2. GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching, Anna Zasłona, 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (wcześniej Wyższa Szkoła 

Filologiczna we Wrocławiu)

Pytania i odpowiedzi

12:00 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 - Systemy informatyczne wspierające obsługę 

projektów: Mobility Tool+, FRSE Online; Platforma Rezultatów 

Projektów Erasmus+

Pytania i odpowiedzi
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PROJEKTY Z I KONKURSU 2020

 100% z rezultatami pracy intelektualnej

 30,1 miesiąca – średnia długość trwania projektu

(projekty mogą trwać 24 – 36 mies.)

 12,85 mln euro

 100% z rezultatami pracy intelektualnej

 23,6 miesiąca – średnia długość trwania projektu 

(projekty mogą trwać 12 - 24 mies.)

 6 mln euro

PROJEKTY Z II KONKURSU 2020 (GOTOWOŚĆ DO PROWADZENIA 

EDUKACJI CYFROWEJ)



ROLA KOORDYNATORA

Koordynator

 Podpisuje umowę z NA - w imieniu całego partnerstwa.

 zarządza projektem (podpisuje umowy z partnerami),

 nadzoruje wykonanie planu pracy z wniosku o dofinansowanie, 

 przekazuje środki partnerom,

 składa do NA sprawozdania, przekazuje informacje 

i dokumenty od całego konsorcjum – sprawdza je 

przed przekazaniem do NA,

 Kieruje pytania do NA w przypadku wątpliwości.

Umowa, Warunki ogólne II.2 Obowiązki ogólne i rola beneficjentów



UMOWA

Warunki szczegółowe

Załączniki:

Załącznik 0 Dane identyfikacyjne Umowy (strona zerowa),

Załącznik I Warunki ogólne, zwane dalej WO

Załącznik II Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista 

pozostałych beneficjentów;

Dodatek do umowy dotyczący realizacji działań w warunkach pandemii

Załącznik III Zasady finansowe i umowne;

Załącznik IV Stawki mające zastosowanie w Umowie;

Załącznik V Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez 

pozostałych beneficjentów  (Mandates);

Załącznik VI Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych -

udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl.

http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/

szkolnictwo-wyzsze/

https://online.frse.org.pl/




DOKUMENTY – UMOWA NA STRONIE ERASMUSA+



UMOWA

http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/


REALIZACJA PROJEKTU W WARUNKACH PANDEMII

 Dodatek do umowy dotyczący realizacji działań 

online/zdalnych:

 Inne stawki za działania realizowane online;

 Możliwość przesuwania środków miedzy kategoriami w 

większym zakresie niż „standardowo” reguluje to 

umowa;

 Dokumenty niezbędne do poświadczenia realizacji 

działań online;

 Czas trwania działań online – jak działań tradycyjnych.

COVID-19



OBOWIĄZKI PARTNERÓW

Partnerzy

 realizują przydzielone im zadania,

 informują koordynatora o zmianach lub opóźnieniach w 

realizacji zadań,

 informują o zmianach związanych z sytuacją prawną, 

finansową, organizacyjną (nazwa, adres, reprezentacja 

prawna),

 przekazują koordynatorowi informacje do opracowania 

raportów.



WSPÓŁPRACA

• Beneficjenci są solidarnie odpowiedzialni za realizację 

projektu (Art. II.2.1, II.2.2 Warunki ogólne umowy finansowej)

• Koordynator odpowiada przed NA za rozliczenie dofinansowania 

projektu i wykonanie rezultatów oraz działań z wniosku

• Partnerzy odpowiadają przed koordynatorem za wykonanie 

swoich zadań oraz dofinansowanie przekazane im przez 

koordynatora.

• Istotne ustalenia – potwierdzone w dokumentacji

(maile, protokoły ze spotkań projektowych).



UMOWA PARTNERSKA – ZAPISY, KTÓRE POWINNY 

SIĘ W NIEJ ZNALEŹĆ

 Zadania i odpowiedzialność każdego z partnerów

 Wewnętrzne terminy raportowania

 Zasady finansowe 

 Warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać przelew środków 

finansowych

 Niezbędne dokumenty, które powinny być zbierane 

w dokumentacji projektowej

 Nr rachunku bankowego

 Dane teleadresowe



RAPORTY OKRESOWE 

• Termin raportu/raportów wskazany w umowie (art. I.4.3)

• Składane przez koordynatora projektu w imieniu 

konsorcjum w systemie Mobility Tool+ 

• w j. polskim lub angielskim

• NA ma 60 dni na  zatwierdzenie raportu i - jeśli dotyczy -

wypłatę następnej płatności.  

• NA często wzywa beneficjenta do uzupełnień, wtedy do 60 

dni na ocenę dodaje się dni na uzupełnienia. 

• Każdy kolejny raport okresowy obejmuje okres od 

początku trwania projektu.



2 RODZAJE RAPORTÓW OKRESOWYCH

Raport POSTĘPU -

bez wniosku 

o płatność

• Taka sama treść obu typów raportów.

• Różnica jest w efektach – po zatwierdzeniu raportu 

przejściowego NA wypłaca kolejną transzę.

• Projekty 24-miesięczne realizowane przez instytucje 

publiczne będą miały TYLKO raporty postępu.

• Projekty te dostaną pierwszą transzę w wysokości 80%, a 

kolejną dostaną dopiero po raporcie końcowym.

Raport 

PRZEJŚCIOWY -

z wnioskiem 

o płatność

vs.



RAPORTY PRZEJŚCIOWE Z WNIOSKIEM

O PŁATNOŚĆ

• Raport może być wnioskiem o płatność, jeśli wykorzystano 

min. 70% poprzedniej raty od NA.

• Raport przygotowywany jest na bazie stawek ryczałtowych, 

a nie realnie poniesionych kosztów. 

• Wykorzystanie 70% poprzedniej raty oznacza realizację 

działań, które powodują naliczenie stawek – zasada 

triggering event, tj. przepracowanie nawet jednego dnia 

nad rezultatem uprawnia do naliczenia stawki ryczałtowej.

Instrukcja wypełniania raportów okresowych: tutaj.

https://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/Instrukcja_postepowania_z_raportem_pp_FINAL.pdf


MONITOROWANIE PROJEKTU PRZEZ NA

Formy monitorowania projektów:

• telefoniczna rozmowa monitorująca,

• wizyta monitorująca,

• udział przedstawiciela NA w wydarzeniach 

projektowych, np. Multiplier events,

• raporty składane przez Beneficjentów.



ZMIANY W UMOWIE FINANSOWEJ (1/3)

 Wprowadzane zmiany nie mogą zmieniać głównych 

założeń projektu i muszą być dobrze uzasadnione.

 Nie wszystkie modyfikacje wymagają zgody NA/ aneksu. 

Zalecamy kontakt z NA w celu ustalenia skali zmiany.

 Wniosek o zmianę składa się do NA przed zaistnieniem 

zmiany – na wzorze do pobrania ze strony 

http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-

wyzsze/

 Wniosek o zmianę należy złożyć nie później niż na 

miesiąc przed końcem projektu (art. II.13 umowy).

http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/


ZMIANY W UMOWIE FINANSOWEJ (2/3)

Zmiany niewymagające aneksu do umowy, np.:

 zmiana prawnego przedstawiciela;

 zmiana danych kontaktowych beneficjentów;

 przesunięcie środków budżetowych między 

kategoriami do 20% (lub do 60%, jeśli konieczne 

jest przeprowadzenie działań wirtualnie z 

powodu COVID-19); 

 zmiany w wewnętrznym harmonogramie projektu.



Zmiany wymagające aneksu do umowy:

 zmiana formy prawnej i nazwy beneficjenta;

 zmiana w składzie konsorcjum;

 przesunięcie środków budżetowych między kategoriami 

w wysokości powyżej 20% (lub powyżej 60% - limit obowiązuje, 

jeśli konieczne jest przeprowadzenie działań wirtualnie z 

powodu COVID-19);

 zmiana rachunku bankowego;

 zmiana okresu realizacji projektu;

 zmiana terminów składania raportów;

 znacząca modyfikacja projektu.

ZMIANY W UMOWIE FINANSOWEJ (3/3) 



ZASADY:

 Projekty muszą się zakończyć do 31.12.2023 r.;

 Projekty nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy;

 Projekty nie mogą być przedłużone o więcej niż 12 

miesięcy;

 Powyższe zasady należy rozpatrywać łącznie. 

ZASADY PRZEDŁUŻANIA PROJEKTÓW

niezbędny jest aneks

 Przedłużenie projektu nie powoduje 

zwiększenia dofinansowania



• Obowiązek informowania o otrzymanym dofinansowaniu 

(art. I.12 i II.8 WO) – dotyczy strony internetowej projektu i 

wszelkich materiałów drukowanych

• Logo Programu Erasmus+ 

• disclaimer: Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. 

Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą 

odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość 

merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej 

informacji.

• Dodatkowo - materiał opracowany przez FRSE: „Zasady 

stosowania logo programu Erasmus+”

• Nie wolno posługiwać się logotypem KE ani FRSE. 

INFORMOWANIE O WSPARCIU 

PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UE

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Zasady_stosowania_logo_Eplus.pdf


RAPORT KOŃCOWY

 Składany przez koordynatora projektu w 
imieniu konsorcjum w systemie Mobility Tool+

 Rezultaty projektu umieszczone na Platformie 
Rezultatów Projektów Erasmus+.

 Raport należy złożyć w ciągu 60 dni od 
zakończenia projektu.



PYTANIA OD PAŃSTWA Z REJESTRACJI 

NA DZISIEJSZE SPOTKANIE 

Jaki wpływ ma pandemia na zarządzanie 

projektami? 



PYTANIA OD PAŃSTWA Z REJESTRACJI 

NA DZISIEJSZE SPOTKANIE

Czy z uwagi na pandemię covid-19 

wprowadzono specjalne zasady dotyczące 

realizacji projektu oraz rozliczania kosztów w 

poszczególnych kategoriach budżetowych?



PYTANIA OD PAŃSTWA Z REJESTRACJI 

NA DZISIEJSZE SPOTKANIE

Czy w związku z pandemią możliwe jest 

przesunięcie i skumulowanie w czasie spotkań 

bezpośrednich z partnerami? 



PYTANIA OD PAŃSTWA Z REJESTRACJI 

NA DZISIEJSZE SPOTKANIE

Póki co kick-off - zaplanowany był w realu, 

będzie najpewniej wirtualny i generalnie 

spotkania/ wydarzenia. Co zmienia się w 

związku z pandemią i jak przebiega ten 

proces (kiedy informujemy że spotkanie musi 

być online, bo inaczej się nie da, co z tego 

wynika finansowo, czy może można mieć 

nadzieję i takie spotkania/wydarzenia 

przełożyć na zaś etc.) 



PYTANIA OD PAŃSTWA Z REJESTRACJI 

NA DZISIEJSZE SPOTKANIE

Czy sugestie zawarte w ocenie wniosku są 

wiążące (np. sugestia żeby skrócić ilość dni 

przeznaczonych na spotkania robocze z 4 do 2)?

Na pozostałe pytania zadane w ankiecie rejestracyjnej 

dotyczące finansów odpowiemy po przerwie.



ŻYCZYMY POMYŚLNEJ 

REALIZACJI PROJEKTÓW!


