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PROGRAM NA DZIŚ 

10:00 – 12:00 – zasady realizacji Partnerstw strategicznych 

 

12:30 – 13:15 – realizacja projektów w praktyce 

 

14:00 – 14:30 – narzędzia informatyczne 



PROGRAM NA JUTRO 

09:00 – 12:30 warsztaty międzykulturowe 
 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/87442171757?pwd=aVBaSzBic3RuaVdp

NTlLT21jSUUxZz09  

 

Meeting ID: 874 4217 1757 

Passcode: 466692 
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DOFINANSOWANE PROJEKTY 
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PROJEKTY Z KONKURSU 2020 

 100% z rezultatami pracy intelektualnej 

 73% z działaniami związanymi z uczeniem się, nauczaniem i 

szkoleniami 

 31.4 miesiąca – średnia długość trwania projektu 

 211 organizacji 

 11 mln euro 



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, 

 dopytuje NA w przypadku wątpliwości. 





UMOWA 

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

• Dokumentacja potwierdzająca istotne ustalenia  

(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 

• Składane przez koordynatora projektu w imieniu 

konsorcjum w systemie Mobility Tool+  

• w j. polskim lub angielskim 

• NA ma 60 dni na  zatwierdzenie raportu i wypłatę następnej 

płatności.  

• NA często wzywa do uzupełnień, wtedy bieg oceny zostaje 

wstrzymany: do 60 dni na ocenę dodaje się dni na 

uzupełnienia.  

 

 



 

   

 

      

RAPORTY OKRESOWE 

Raport 

przejściowy -  

z wnioskiem  

o płatność 

Raport postępu - 

bez wniosku  

o płatność 

vs 

• Raport może być wnioskiem o płatność, jeśli wykorzystano min. 

70% poprzedniej raty od NA. 

• Raport przygotowywany 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 IO uprawnia do 

naliczenia stawki ryczałtowej. 

 

 

 



MONITOROWANIE PROJEKTU PRZEZ NA 

 

Formy monitorowania projektów: 

• wizyta monitorująca, 

• udział przedstawiciela NA w wydarzeniach 

projektowych, np. Multiplier events 

• telefoniczna rozmowa monitorująca, 

• raporty składane przez Beneficjentów. 



ZMIANY W UMOWIE FINANSOWEJ (1/3) 

 Wniosek o zmianę składa się do NA przed 

zaistnieniem zmiany – na wzorze do pobrania ze strony 

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

wyzsze/  

 Nie wszystkie modyfikacje wymagają zgody 

NA/aneksu, zalecamy kontakt z NA w celu ustalenia 

skali zmiany. 

 Wprowadzane zmiany nie mogą zmieniać głównych 

założeń projektu i muszą być dobrze uzasadnione. 

 Czas trwania: TYLKO projekty krótsze niż 36 

miesięcy mogą wnioskować o przedłużenie. 
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Zmiany wymagające aneksu do umowy: 

 zmiana formy prawnej i nazwy beneficjenta; 

 zmiana w składzie konsorcjum; 

 przesunięcie środków budżetowych między kategoriami  

w wysokości powyżej 20%; 

 zmiana rachunku bankowego; 

 zmiana okresu realizacji projektu; 

 zmiana harmonogramu sprawozdawczości (terminów 

składania raportów); 

 znacząca modyfikacja projektu. 

ZMIANY W UMOWIE FINANSOWEJ (2/3)  



ZMIANY W UMOWIE FINANSOWEJ (3/3) 

Zmiany niewymagające aneksu do umowy, np.: 

 zmiana prawnego przedstawiciela; 

 zmiana danych kontaktowych beneficjentów; 

 przesunięcie środków budżetowych między 

kategoriami do 20%; 

 zmiany w wewnętrznym harmonogramie projektu. 

 



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



REALIZACJA PROJEKTU W ŚWIETLE 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 



ŻYCZYMY POMYŚLNEJ 

REALIZACJI PROJEKTÓW! 


