




SYSTEM MOBILITY TOOL+ 

KONKURS 2018 



MOBILITY TOOL 
• System internetowy służący do zarządzania projektami edukacyjnymi i raportowania działań w 

ramach projektu 

• Rejestracja mobilności 

• Składanie raportu indywidualnego uczestnika projektu  

• Składanie raportu końcowego przez instytucję realizującą projekt 
 

 

W celu uzyskania dostępu do swojego projektu w systemie należy: 

 

1. Utworzyć konto w bazie EU_LOGIN na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility  

używając tego samego adresu mailowego, który został podany we wniosku o dofinansowanie w 
informacjach o osobie kontaktowej lub ankiecie beneficjenta przesłanej do FRSE 

2. Potwierdzić adres mailowy u opiekuna projektu. 
 

Logowanie do systemu:  

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility


Pełna instrukcja MT+ dostępna na stronie internetowej: 
erasmusplus.org.pl/raportowanie/ 



https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility 



DANE PROJEKTU 



ORGANIZACJE 

• Lista organizacji, które są uczestnikami projektu: 

   - organizacja wysyłająca (Beneficjent) 

   - organizacje przyjmujące 
 

• Możliwość wyświetlenia szczegółowych danych organizacji (ikona „Pokaż”), 

edycji (ikona z ołówkiem) oraz usunięcia organizacji (ikona z koszem) 





DANE KONTAKTOWE 

• Lista osób, które mogą mieć dostęp do projektu 

• Możliwość usunięcia (ikona z koszem) lub 

dodania osoby kontaktowej (przycisk: +Dodaj) 

V – możliwość przeglądania danych projektu 
   

 E - możliwość edycji danych 
               

  X – brak dostępu do projektu 



NADAWANIE   

DOSTĘPU DO 

PROJEKTU 



MOBILNOŚCI 

Umowa finansowa: 

art. I.1.5 - Obowiązek zarejestrowania mobilności uczestnika w ciągu 3 dni od podpisania danej umowy uczestnika 

art. I.4.4 – Obowiązek korzystania z systemu MT+ celem sporządzenia i złożenia raportu końcowego 
 

Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem: 

art. 5.1 - Uczestnik projektu ma obowiązek wypełnienia i przesłania raportu indywidualnego z wyjazdu najpóźniej  

14 dnia po zakończeniu mobilności 



TYP DZIAŁANIA: 
 

SE-JOB-SHDW – job shadowing 

SE-SC-TE – udział w kursach/szkoleniach 

SE-TAA – teaching assignment 

• e-mail uczestnika: powinien być zgodny z adresem 

e-mail wskazanym w formularzu SL 

• data rozpoczęcia i zakończenia działania: 

pierwszy i ostatni dzień zajęć merytorycznych (bez 

podróży) 





Przedział odległości na podstawie kalkulatora odległości 

W przypadku innej lokalizacji niż miejscowość, w której beneficjent/organizacja przyjmująca ma 

swoją siedzibę należy dodatkowo wyjaśnić rozbieżność w polu: „Komentarze…”, np.: 

Siedziba organizacji przyjmującej znajduje się w miejscowości X w państwie W, natomiast 

kurs/szkolenie odbyło się w mieście Y w państwie Z. 





Stawki w kategoriach: Podróż, Wsparcie indywidualne, Opłata za udział w kursie 

naliczane są automatycznie po uzupełnieniu danych w zakładce Mobilności. 



BUDŻET 

Budżet – konieczne jest podanie wysokości wykorzystanego Wsparcia Organizacyjnego.  

Należy pamiętać, aby w raporcie końcowym wykazać wykorzystanie środków z tej kategorii 

budżetowej (system podpowiada daną wartość na podstawie innych wpisów). 

„WSPARCIE 

ORGANIZACYJNE”  

NALEŻY UZUPEŁNIĆ 

RĘCZNIE 



RAPORT UCZESTNIKA 

System Mobility Tool ostatniego dnia mobilności wysyła automatycznie raport indywidualny 

na adres mailowy uczestnika.  

Raport uczestnika ma formę ankiety online. 
 



Możliwość ponownego wysłania uczestnikowi raportu 

indywidualnego przez osobę posiadającą prawo 

edycji w MT+ (np. przez koordynatora projektu) 



• Uzupełnienie żółtych pól jest obowiązkowe. 

• W polu ewentualne uwagi należy podać certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. 

 



RAPORT KOŃCOWY – PO ZAKOŃCZENU 

PROJEKTU 

• Do złożenia raportu zobowiązany jest każdy Beneficjent. 

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

• Wszyscy uczestnicy mobilności muszą złożyć raporty indywidualne przed złożeniem 

przez Beneficjenta raportu końcowego z realizacji całego projektu. 



Dziękuję za uwagę 



Zespół projektu POWER AE  

„Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej 

edukacji dorosłych” 

 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Aleje Jerozolimskie 142 A 

02-305 Warszawa 

tel. 22 46 31 660 

adres e-mail: powerae@frse.org.pl 

www.power.frse.org.pl/edukacja-dorosłych 


