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Akcje zarządzane przez narodowe agencje

AKCJA 1 AKCJA 2

Projekty mobilności:
a) z krajami programu

b) z krajami partnerskimi 

Partnerstwa strategiczne

Szkolnictwo wyższe
Akcje zarządzane przez Komisję Europejską

AKCJA 1 AKCJA 2

Projekty „Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus”
Instrument gwarancji pożyczek studenckich

Sojusze na rzecz wiedzy
Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (w krajach 

partnerskich)
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KRAJE PROGRAMU I KRAJE PARTNERSKIE

Kraje programu – umowa KA103

28 członków UE oraz Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia, Macedonia 
Północna, Serbia i Turcja

Kraje partnerskie – umowa KA107
Pozostałe kraje świata*



SZKOLNICTWO WYŻSZE

Trochę terminologii dla zaawansowanych 1

Hasło Objaśnienie

KA103-201…
umowa finansowa pomiędzy uczelnią a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pełniącą w Polsce rolę Narodowej Agencji 
programu Erasmus+, realizowana w ramach Akcji 1  „Mobilność edukacyjna” w szkolnictwie wyższym  - współpraca z krajami 
programu, konkurs wniosków 201...

KA107-201.. umowa finansowa pomiędzy uczelnią a FRSE  pełniącą w Polsce rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+, realizowana w ramach 
Akcji 1  „Mobilność edukacyjna” w szkolnictwie wyższym  - współpraca z krajami partnerskimi, konkurs wniosków 201….

SM Mobilność studentów

SMS wyjazdy/ przyjazdy studentów na studia do innych krajów programu/ krajów partnerskich – na okres od 3 do 12 miesięcy

SMP
wyjazdy/ przyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu/ (od 2018) krajów partnerskich – na okres od 2 do 12 miesięcy; 
(w przypadku KA103 - do tej kategorii wchodzą także wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres 
od 2 do 12 miesięcy)

ST Mobilność pracowników uczelni

STA
wyjazdy/ przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu/ krajach 
partnerskich; (w przypadku KA103 - do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów 
programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów).

STT

wyjazdy/ przyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, 
organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie 
wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.) (w przypadku KA107 wyjazdy pracowników uczelni polskich 
do przedsiębiorstw w krajach programu nie są uprawnione)

KA203-201…
umowa finansowa pomiędzy uczelnią/ instytucją a FRSE pełniącą w Polsce rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+, realizowana w 
ramach Akcji 2  „Partnerstwa strategiczne” w szkolnictwie wyższym  - konkurs wniosków 201...



SZKOLNICTWO WYŻSZE

Trochę terminologii dla zaawansowanych 2

 EU login (dawniej ECAS European Commission Authentication Service)

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

 PIC - Participant Identification Code (niezbędny w akcjach zarządzanych 

centralnie przez KE), uzyskiwany w Funding and Tenders Portal 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-

to-participate/participant-register

 OID - Organization ID (niezbędne w akcjach zdecentralizowanych) uzyskiwane 

poprzez ORS - Organisation Registration System (dawniej URF Unique Registration

Facility) https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-

registration/

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/


SZKOLNICTWO WYŻSZE

Trochę terminologii dla zaawansowanych 3

Wyjaśnienia krok po kroku znajdziecie Państwo na naszej stronie

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/jak-

zlozyc-wniosek/

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/jak-zlozyc-wniosek/




GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI



GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI



OD CZEGO ZACZĄĆ… CZYLI ETAP 1

ECHE – co to jest i dlaczego trzeba ją mieć

Deklaracja Polityki Erasmusa





➢ Ogólne/podstawowe (fundamental) 

➢ Zasady odnoszące się do mobilności:

➢ Zasady odnoszące się do udziału w projektach 

wielostronnych;

➢ Zasady odnoszące się do trwałości rezultatów, ich promocji 

i upowszechniania oraz dbanie o powszechną znajomość 

zasad Karty ECHE

1

4

ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z PODPISANIA ECHE 

PRZEZ INSTYTUCJĘ



ETAP 2. WNIOSEK DO NA

1. Wniosek o dofinansowanie 

współpracy z krajami programu –

KA103

• Ocena formalna

2. Wniosek o dofinansowanie 

współpracy z krajami partnerskimi –

KA107
• Ocena formalna

• Ocena jakościowa

 Kto składa wniosek?

 O co wnioskuje?

CO NALEŻY WIEDZIEĆ PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU…

 Jak się przygotować do złożenia wniosku (termin, forma złożenia 

wniosku, konto EU login, szkolenia NA)?



ETAP 3. WNIOSEK ZAAKCEPTOWANY I CO DALEJ...

UMOWA Z NA – CZYLI FORMALNA STRONA REALIZACJI PROGRAMU

- Badanie wiarygodności finansowej – jeśli dotyczy

- Zabezpieczenie umowy – jeśli dotyczy

- Wystawienie umowy

- Odesłanie do NA

- Przesłanie zabezpieczenia – jeśli dotyczy

- Realizacja pierwszej płatności zaliczkowej 

- Raporty przejściowe i ewentualne aneksy

- Kolejne płatności

- Raport końcowy



ETAP 3. REALIZACJA UMOWY W PIGUŁCE

CO UCZELNIA MUSI ZROBIĆ, ABY PRAWIDŁOWO UMOWĘ REALIZOWAĆ:

 Umowy międzyinstytucjonalne 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-agreement_pl

 Zasady rekrutacji 

 Zasady realizacji (m.in. stawki)

 Dokumentacja indywidualnych stypendystów [LA (niedługo OLA), OLS, 

umowa, indywidualny raport uczestnika (link wysyłany przez MT+)]

 Rozliczenie finansowe i merytoryczne (uznanie mobilności)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-agreement_pl


ETAP 3. REALIZACJA UMOWY W PIGUŁCE 

WARUNKI FINANSOWE WYJAZDÓW

Środki z programu Erasmus nie pokrywają pełnych kosztów pobytu w uczelni 
partnerskiej / instytucji przyjmującej.

Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego, a także od roku, 
w którym odbywa się wyjazd.  

Informacja o wysokości stawek dla danego roku dostępna jest na stronie 
http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ oraz na stronach  
uczelnianych. 

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






WARUNKI FINANSOWE WYJAZDÓW
Ogólne zasady:
• studenci: stawka miesięczna – ryczał na koszty utrzymania, rozliczana z dokładnością do 

jednego dnia; uwaga! mobilność do/z kraju partnerskiego (KA107): również ryczał na 
koszty podróży

• pracownicy: stawka dzienna – ryczał na koszty utrzymania i ewentualnie ryczałt na koszty 
podróży;

• stypendium wypłaca uczelnia macierzysta;
• okres finansowania może być krótszy niż okres pobytu (nie dotyczy krajów partnerskich);
• możliwe są wyjazdy ze stypendium zerowym;
• rozliczenie finansowe: na podstawie zaświadczenia o pobycie i raportu uczestnika.

ETAP 3. REALIZACJA UMOWY W PIGUŁCE



Przykład: 

• mobilność pracownika STA, KA103

• instytucja przyjmująca: University of Barcelona, Hiszpania

• daty mobilności: 16-18.12.2020 (3 dni)

 wsparcie indywidualne: 160 € / dzień

 odległość na podstawie kalkulatora odległości: 1875 km -> 275 €

ETAP 3. REALIZACJA UMOWY W PIGUŁCE

WARUNKI FINANSOWE WYJAZDÓW



WI: 160 € / dzień T: 275 € 3 dni 

ETAP 3. REALIZACJA UMOWY W PIGUŁCE

WARUNKI FINANSOWE WYJAZDÓW

3 x 160 € = 480 €

3 x 160 € + 275 € = 750 €

5 x 160 € = 800 €

5 x 160 € + 275 € = 1075 €

2 x 160 € = 320 €

2 x 160 € + 275 = 595 €

tylko podróż 275 €



Z KTÓRYMI KRAJAMI PARTNERSKIMI

POLSKIE UCZELNIE MOGĄ PLANOWAĆ MOBILNOŚĆ? – KA107

Wszystkie kraje świata poza krajami wchodzącymi w skład regionów 5 i 12:

• Region 5: Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino

• Region 12: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie

• Region 14*: Wyspy Owcze, Szwajcaria.

*do 2019 wyjazdy na praktykę w celu podniesienia umiejętności cyfrowych to jedyny możliwy rodzaj mobilności

Możliwość wyjazdu  do konkretnego kraju partnerskiego zależy od podpisania przez uczelnię 
macierzystą zainteresowanej osoby umowy z NA obejmującej współpracę z danym krajem. 

ETAP 3. REALIZACJA UMOWY W PIGUŁCE



UMOWA KA103-2020 A UMOWA KA107-2020 (1)

KA103 KA107

Długość trwania umowy 16 albo 24 miesiące 24 albo 36 miesięcy

Elastyczność realizacji umowy tak
tak (ale do 40% całego budżetu oraz 

ograniczona do jednego kraju)

Naliczanie OS
tylko wyjazdy – inna stawka 

poniżej 100 wyjazdów

wyjazdy i przyjazdy – ta sama 

stawka

Czas mobilności = 

czas finansowania
nie tak

Czas trwania wyjazdów ST
2 dni 

– 2 miesiące

5 dni 

– 2 miesiące

Finansowanie mobilności 

przyjazdowej
nie (z wyjątkiem przyjazdu pracownika 

zagranicznego przedsiębiorstwa na STA)
tak

OLS tak nie



KA103-SM KA107-SM KA103-ST KA107-ST

Wypłata 

I raty dla 

uczestnika

30 dni od podpisania 

umowy LUB w dniu 

rozpoczęcia 

mobilności/otrzymania

potwierdzenia

przybycia; 

70-100%

Uzgodniony 

sposób

30 dni od podpisania

umowy, ale nie 

później niż 

w dniu rozpoczęcia 

mobilności; 

70-100%

Uzgodniony 

sposób

Raport 

uczestnika

30 dni 10 dni 30 dni

od wezwania

Wypłata 

II raty

45 dni 20 dni 45 dni

od złożenia raportu uczestnika

UMOWA KA103-2020 A UMOWA KA107-2020 (2)



Nagrania webinariów dotyczących umów 2020 są dostępne na www:

 KA103-2020

https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia/webinarium-wprowadzajace-

do-zasad-realizacji-umow-finansowych-ka103-2020/

 KA107-2020

https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia/webinarium-wprowadzajace-

do-zasad-realizacji-umow-finansowych-ka107-2020/

https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia/webinarium-wprowadzajace-do-zasad-realizacji-umow-finansowych-ka103-2020/
https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia/webinarium-wprowadzajace-do-zasad-realizacji-umow-finansowych-ka107-2020/


ETAP 3. REALIZACJA UMOWY

SYSTEMY I NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE:

 EU Login 

 ORS - https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/

 MT+- Mobility Tool+ https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

 OLS – Online Linguistic Support https://app.erasmusplusols.eu/

 Dashboard - https://www.erasmus-dashboard.eu/account/login

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

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
https://app.erasmusplusols.eu/
https://www.erasmus-dashboard.eu/account/login
https://online.frse.org.pl/


MOBILITY TOOL+

Dostęp do narzędzia: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Więcej informacji na stronie: 
http://erasmusplus.org.pl/raportowanie/
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ETAP 4. WSPARCIE NA

 Osoba kontaktowa w NA

 Korespondencja seryjna

 Webinaria

 Szkolenia

 Wizyty monitorujące

 Monitoringi telefoniczne

 …

 Audyty 

 Ale zawsze życzliwość i wsparcie 



PYTANIA????

Chętnie odpowiemy 



PODSUMOWANIE



SZKOLNICTWO WYŻSZE - PODSUMOWANIE

OFERTA DLA UCZELNI

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

Współpraca z:
 uczelniami w krajach programu i krajach partnerskich 
 innymi instytucjami w krajach programu i krajach 

partnerskich

celem realizacji mobilności (wyjazdów i przyjazdów) 
samodzielnie lub w konsorcjum:
 studentów na studia i praktykę,
 pracowników na szkolenie, a nauczycieli akademickich 

również w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 przyjazdów specjalistów z zagranicznych 

przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęcia dla 
studentów. 

Na każdej uczelni uczestniczącej w programie 
Erasmus+ został powołany Uczelniany Koordynator 
Erasmusa, a w większości uczelni również biuro 
współpracy międzynarodowej, które informują, 
wspierają, pomagają przygotować dokumenty 
uczestnikom mobilności.

Wykaz uczelni realizujących w danym konkursie umowę z 
Narodową Agencją dostępny jest na: 
http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/#wyniki

Kwalifikacja uczestników odbywa się zgodnie z zasadami 
programu oraz zasadami ustalonymi przez uczelnię 
macierzystą studenta/ pracownika.

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


SZKOLNICTWO WYŻSZE - PODSUMOWANIE

OFERTA DLA STUDENTA

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

Możliwość wyjazdu na:
 studia – do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+. Wyjazd trwa od 3 do 12 

miesięcy (w ramach studiów danego stopnia);

 praktykę/staż – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie. Wyjazd 
trwa od 2 do 12 miesięcy  (w ramach studiów danego stopnia)

 również jako absolwent pod warunkiem: 
• kwalifikacji na wyjazd na ostatnim roku studiów;
• zakończenia  wyjazdu w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.

 włączenie się w „opiekę” nad studentem zagranicznym w uczelni macierzystej

 możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli z uczelni zagranicznych

Można wyjechać więcej niż jeden raz – o ile pozwala na to kapitał mobilności i warunki kwalifikacji określone przez uczelnię macierzystą.

Warunki kwalifikacji (kryteria, terminy, procedurę) ustala uczelnia macierzysta i podaje je do publicznej wiadomości. Warunki kwalifikacji 
są różne na różnych uczelniach!

O wyjazd studenci ubiegają się na swojej UCZELNI MACIERZYTEJ.



SZKOLNICTWO WYŻSZE - PODSUMOWANIE

OFERTA DLA PRACOWNIKA SZKOŁY WYŻSZEJ

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

Nauczyciel akademicki:
– wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych do partnerskiej uczelni;
– wyjazd na szkolenie do partnerskiej uczelni lub przedsiębiorstw.

O wyjazd pracownicy ubiegają się na swojej UCZELNI MACIERZYTEJ.

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:
– wyjazd na szkolenie do partnerskiej uczelni lub przedsiębiorstwa.

Można wyjechać więcej niż jeden raz – o ile pozwalają na to warunki kwalifikacji określone przez uczelnię 
macierzystą. Preferencyjnie traktowane są wyjazdy osób, które dotychczas nie korzystały z takiej formy 
mobilności.

Warunki kwalifikacji (kryteria, terminy, procedurę) ustala uczelnia macierzysta i podaje je do publicznej 
wiadomości. Warunki kwalifikacji są różne na różnych uczelniach! 



Nowy Program…już niedługo



NOWE ELEMENTY W NOWYM ERASMUSIE

 Podjęcie działań zapewniających wykorzystanie i promocję 

cyfrowych narzędzi do zarządzania mobilnością 

 Szersze wykorzystanie mobilności mieszanej

Promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk we wszystkich 

działaniach związanych z programem.

 Wykorzystywanie do promocji uczestnictwa w programie byłych 

uczestników, studentów i pracowników (lokalni ambasadorzy)



Szkolnictwo wyższe

Dziękujemy Państwu za uwagę!


