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• Beneficjent występuje w imieniu całego partnerstwaBudżet projektu

• Zróżnicowanie wydatków w zależności od rodzaju 

projektu

• Wybór pozycji kosztów w zależności od 

realizowanych działań i osiąganych rezultatów

Model finansowania

OGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA



SCHEMAT FINANSOWANIA



Kategoria budżetowa 
Zasada naliczania 

dofinansowania 

Stawka dofinansowania 

dla instytucji/uczestnika 

Zarządzanie projektem 

i jego wdrażanie  

(project management 

and implementation) 

zarządzanie projektem, lokalne 

działania, upowszechnianie, 

materiały szkoleniowe

wg stawek kosztów 

jednostkowych, 

dla organizacji 

uczestniczących 

w projekcie 

500 EUR/miesiąc 

organizacja koordynująca 

250 EUR/miesiąc 

pozostałe organizacje 

Maksymalnie 2750 EUR/miesiąc 

KATEGORIE KOSZTÓW FINANSOWANIA



Kategoria budżetowa 
Zasada naliczania 

dofinansowania 

Stawka dofinansowania 

dla instytucji/uczestnika 

Międzynarodowe spotkanie 

projektowe 

(transnational project meetings) 

spotkania robocze dotyczące

koordynacji i wdrażania projektu 

wg stawek kosztów 

jednostkowych, 

na uczestnika 

(stawka obejmuje koszty 

podróży i utrzymania) 

575 EUR – trasa podróży 

od 100 km do 1999 km

760 EUR – trasa podróży 

powyżej 2000 km 

KATEGORIE KOSZTÓW FINANSOWANIA



Kategoria budżetowa 
Zasada naliczania 

dofinansowania 

Stawka dofinansowania 

dla instytucji/uczestnika 

Rezultaty pracy intelektualnej 

(intellectual outputs)  

rezultaty i trwałe produkty 

intelektualne – materiały 

pedagogiczne, narzędzia, 

analizy, badania, istotne 

pod względem jakości i ilości

wg stawek kosztów 

jednostkowych, na pracownika 

w podziale na cztery kategorie 

(tj. kierownik, naukowiec 

/nauczyciel, personel techniczny 

i administracyjny), w zależności 

od kraju oraz czasu pracy 

Stawki KE, tabele B.1.1–B.1.4 

39-294 EUR / dzień pracy 

KATEGORIE KOSZTÓW FINANSOWANIA



Kategoria budżetowa 
Zasada naliczania 

dofinansowania 

Stawka dofinansowania 

dla instytucji/uczestnika 

Wydarzenia upowszechniające 

rezultaty pracy intelektualnej  

(multiplier events) – wydarzenia 

dotyczące upowszechniania 

i wdrażania rezultatów 

i produktów intelektualnych

wg stawek kosztów 

jednostkowych, na uczestnika 

* Wydarzenia mogą odbywać się 

w krajach partnerów projektu, 

w tym w krajach partnerskich -

jeśli dotyczy

100 EUR - uczestnik lokalny 

200 EUR - uczestnik zagraniczny 

Maksymalnie 30 000 EUR 

na projekt 

KATEGORIE KOSZTÓW FINANSOWANIA



Kategoria budżetowa 
Zasada naliczania 

dofinansowania 

Stawka dofinansowania 

dla instytucji/uczestnika 

Koszty nadzwyczajne 

(exceptional costs)

• podwykonawstwo lub zakup 

towarów i usług

• koszty gwarancji finansowej 

– możliwość zaplanowania

wg kosztów rzeczywistych 

(wymaga uzasadnienia 

we wniosku) 

75% uprawnionych kosztów 

Maksymalnie 50 000 EUR 

na projekt 

(z wyłączeniem kosztów 

zabezpieczenia finansowego)

KATEGORIE KOSZTÓW FINANSOWANIA



Kategoria budżetowa 
Zasada naliczania 

dofinansowania 

Stawka dofinansowania 

dla instytucji/uczestnika 

Wsparcie związane ze 

specjalnymi potrzebami 

(special needs)

dotyczy uczestników 

niepełnosprawnych

wg kosztów rzeczywistych 

(wymaga uzasadnienia 

we wniosku) 

100% uprawnionych kosztów 

KATEGORIE KOSZTÓW FINANSOWANIA



Kategoria budżetowa Zasada naliczania dofinansowania 
Stawka dofinansowania 

dla instytucji / uczestnika 

Podróż 

(koszty podróży) 

wg stawek kosztów jednostkowych, 

na uczestnika 

20 EUR – od 10 km do 99 km 

180 EUR – od 100 km do 499 km

275 EUR – od 500 km do 1999 km

360 EUR – od 2000 km do 2 999 km

530 EUR - od 3 000 km do 3 999 km

820 EUR - od 4 000 km do 7 999 km

1500 EUR - powyżej 8 000 km 

Wsparcie indywidualne 

(koszty utrzymania) 

wg stawek kosztów jednostkowych, 

na uczestnika w zależności od długości, 

rodzaju i kraju wyjazdu 

38–140 EUR/dzień 

MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ I UCZENIA SIĘ 

JEŚLI ISTNIEJE WARTOŚĆ DODANA DLA CELÓW PROJEKTU



Kategoria budżetowa 
Zasada naliczania 

dofinansowania 

Stawka dofinansowania 

dla instytucji/uczestnika 

Koszty nadzwyczajne 

wysokie koszty podróży

wg kosztów rzeczywistych

(wymaga uzasadnienia 

we wniosku) 

* Standardowe zasady 

nie pokrywają 

co najmniej 70% 

kosztów podróży

Maksymalnie 80% kosztów 

kwalifikowalnych

MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ I UCZENIA SIĘ 

JEŚLI ISTNIEJE WARTOŚĆ DODANA DLA CELÓW PROJEKTU



Okres Realizacji Projektu

od 12 
miesięcy

do 24 miesięcy 

150 000 € 
maksymalne 

dofinansowanie roczne

300 000 € 
maksymalne 

dofinansowanie 
projektu

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE



OGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA 

PROJEKTÓW

• Całość dofinansowania wypłacana 

organizacji wnioskującej.

• Wypłata dofinansowania w dwóch lub 

trzech ratach, zależnie od długości 

trwania projektu (od 12 do 24 miesięcy) –

ostatnia rata jest płatnością bilansującą 

po ocenie raportu końcowego.



OGÓLNE ZASADY DOFINANSOWANIA

• Badanie zdolności finansowej 

• organizacje wnioskujące, za wyjątkiem organów 

publicznych oraz organizacji międzynarodowych

• projekty powyżej 60 000 EUR

• Zasady wypłaty dofinansowania oraz jego rozliczania mogą 

ulec zmianie w wyniku ustanowienia zabezpieczenia 

wykonania umowy finansowej


