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Załącznik II - Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu

Dane identyfikacyjne projektu
Numer projektu

Beneficjent w ramach przyznanego dofinansowania będzie realizował i wdrażał projekt opisany w złożonym przez niego 
wniosku, który posiada indywidualny kod złożenia wniosku: 2016-1-PL01-KA101, za wyjątkiem planowanych  działa ń, które 
nie są wymienione w tym załączniku 5.

Budżet - podsumowanie: Budżet zatwierdzony / dofinansowanie przyznane przez FRSE
Do przeliczenia budżetu z EUR na PLN należy zastosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany Komisji Europejskiej z 
miesiąca ogłoszenia naboru do programu Erasmus+, czyli z 20 października 2015 r. Kurs wynosi 1 EUR = 4,2356 PLN. Kwotę 
należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku stosując zasady matematyczne.

Kategorie budżetu Łączna liczba uczestników Przyznane dofinansowanie

Podróż

Wsparcie indywidualne

Wsparcie organizacyjne

Opłata za udział w kursie

Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami

Koszty nadzwyczajne

Łączna kwota przyznanego dofinansowania

Szczegółowe zestawienie budżetowe planowanych mobilno ści w walucie EUR

Lp. Kraj docelowy Łączny czas
trwania (dni)

Podróż Wsparcie
indywidualne

Wsparcie
organizacyjne

Opłata za
udział w
kursie

Wsparcie
uczestników
projektu ze
specjalnymi
potrzebami

Koszty
nadzwyczajne

Łącznie

1

2

3

4

5

6

Łączna kwota dofinansowania

Szczegóły budżetu

Podr óż

Typ działania Liczba uczestników (wraz z
osobami towarzyszącymi)

Przyznane dofinansowanie

Łącznie

Wsparcie indywidualne

5FRSE wymienia wyłącznie działania zaakceptowane do finansowania oraz nie wymienia działań odrzuconych
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Typ działania Całkowity okres
objęty

dofinansowaniem
(dni)

Liczba
uczestników (bez

osób
towarzyszących)

Całkowity okres
objęty dofinan-
sowaniem dla
osób towarzy-
szących (dni)

Liczba osób
towarzyszących

Przyznane
dofinansowanie

Łącznie

Opłata za udział w kursie

Typ działania Całkowity okres objęty
dofinansowaniem (dni)

Liczba uczestników
(bez osób

towarzyszących)

Przyznane
dofinansowanie

Łącznie

Szczegółowy opis działa ń

Typ działania Łączna liczba uczestników Całkowity okres objęty
dofinansowaniem (dni)

Łącznie

Organizacje uczestniczące
Pełna oficjalna nazwa organizacji (znaki łacińskie)

Nazwa organizacji

Rola organizacji

Numer identyfikacyjny

Forma prawna

Adres

NIP (jeśli dotyczy)

PIC

Kod Erasmusa (jeśli dotyczy)

Numer akredytacji VET (jeśli dotyczy)

Numer akredytacji EVS (jeśli dotyczy)

Certyfikat dla konsorcjum realizującego projekt
mobilności Szkolnictwo wyższe (jeśli dotyczy)
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