




Co w programie? 

 System Mobility Tool + 

 Raport końcowy 



SYSTEM MOBILITY TOOL+ 

www.power.org.pl 



SYSTEM MOBILITY TOOL + 

System służący do zarządzania projektami mobilnościowymi i raportowania działań 

w ramach projektu 

 

Rejestracja 
mobilności 

Raporty 
indywidualne 

Raport 
końcowy 



SZCZEGÓŁOWE DANE PROJEKTU W SYSTEMIE MT+ 



  ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE 

Lista organizacji: 

A: organizacja wysyłająca (Beneficjent) 

B: organizacje przyjmujące  

 

Dostępne opcje: 

1: wyświetlenie szczegółowych danych organizacji (ikona „Pokaż”)  

2: edycja (ikona z ołówkiem) 

3: usunięcie organizacji (ikona z koszem) 

 



MOBILNOŚCI 

Lista wszystkich uczestników 

mobilności 
Poprawne daty zajęć 

merytorycznych!  

Statusy raportów 

uczestników 

Edycja mobilności 



STATUS RAPORTU UCZESTNIKA 

Każdy uczestnik mobilności musi złożyć raport indywidualny przed złożeniem przez 

Beneficjenta raportu końcowego z realizacji całego projektu ! 



MOBILNOŚCI – zaświadczenia/certyfikacje 

 Certyfikat konkretnego kursu potwierdzający udział w projekcie - obowiązkowo 

 Dokument Europass-Mobilność  - zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku projektowym 



ORGANIZACJA WYSYŁAJĄCA / ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA 



ORGANIZACJA WYSYŁAJĄCA / ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA 

 Przedział odległości jest wyliczany na podstawie kalkulatora odległości Erasmus+ 
 

 Miasto WYSYŁAJĄCE – miasto, z którego uczestnicy rozpoczęli podróż (miejsce, od którego 
Beneficjent w ramach projektu finansuje podróż uczestnika) 
 

 Miasto PRZYJMUJĄCE – miasto, w którym uczestnik faktycznie odbywa mobilność 
 

 W przypadku innej lokalizacji niż miejscowość, w której Beneficjent/partner zagraniczny ma swoją 
siedzibę należy dodatkowo wyjaśnić rozbieżność (pole: Komentarze dotyczące lokalizacji…), np. 
Siedziba instytucji przyjmującej znajduje się w miejscowości X (kraj), natomiast mobilność odbyła się 
w miejscowości Y (kraj). 



CZAS TRWANIA MOBILNOŚCI 



MOBILNOŚCI - BUDŻET 

Wartości w kategoriach: Podróż, Wsparcie indywidualne, Opłata za udział w kursie naliczane są 

automatycznie po uzupełnieniu danych mobilności (daty, kraj docelowy) 



EXPORT MOBILNOŚCI 



EXPORT MOBILNOŚCI 



BUDŻET 

 Wsparcie organizacyjne – należy wpisać ręcznie poziom wykorzystania 

 Proszę zwrócić uwagę na typ działania 

 Gdy nie jest wykorzystane 100% budżetu należy zastanowić się, czy tak powinno być? 



RAPORT KOŃCOWY 

www.power.org.pl 



RAPORT KOŃCOWY 



RAPORT KOŃCOWY 

 Raport końcowy jest traktowany jako wniosek o płatność końcową 

 Raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu !  



RAPORT KOŃCOWY 

 Raport końcowy składany jest wyłącznie elektronicznie poprzez system Mobility Tool+ 



Należy zwrócić uwagę 

m.in. na nazwę 

organizacji Beneficjenta 

i czas trwania projektu 

RAPORT KOŃCOWY – INFORMACJE O PROJEKCIE 



RAPORT KOŃCOWY – STRESZCZENIE PROJEKTU 

 Streszczenie zrealizowanego projektu – należy opisać, co zostało zrealizowane w toku całego 

projektu w języku polskim i w języku angielskim 



RAPORT KOŃCOWY – OPIS UCZESTNIKÓW 

 Opis rekrutacji powinien być szczegółowy i zawierać informacje dotyczące m.in.: regulaminu, 

kryteriów dostępu, komisji rekrutacyjnej, listy rezerwowej itp.  

 Należy przedstawić opis profilu zawodowego uczestników mobilności 



RAPORT KOŃCOWY – OPIS UCZESTNIKÓW 



RAPORT KOŃCOWY – EFEKTY UCZENIA SIĘ I WPŁYW 



RAPORT KOŃCOWY – EFEKTY UCZENIA SIĘ I WPŁYW C.D. 



RAPORT KOŃCOWY – UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU 



RAPORT KOŃCOWY - BUDŻET 



RAPORT KOŃCOWY - BUDŻET 



RAPORT KOŃCOWY - BUDŻET 



 Oświadczenie Beneficjenta stanowi integralną część raportu końcowego z realizacji projektu 

 Dokument można pobrać po wygenerowaniu raportu końcowego w sekcji Załączniki 

RAPORT KOŃCOWY - OŚWIADCZENIE 



RAPORT KOŃCOWY - OŚWIADCZENIE 

 
Scan dokumentu podpisanego 

przez reprezentanta prawnego 

należy dołączyć w systemie MT+ 

przed złożeniem raportu. 

 

 

W przypadku zmiany 

reprezentanta prawnego 

konieczne jest dosłanie do FRSE 

dokumentów potwierdzających 

aktualną reprezentację prawną ! 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

 

Aleje Jerozolimskie 142A 

02-305 Warszawa 

tel.: 22 46 31 660 

e-mail: powerse@frse.org.pl   

 

 

ZESPÓŁ MERYTORYCZNY PROJEKTU  

PO WER „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” 


