


 

 

SYSTEM MOBILITY TOOL+ 

https://power.frse.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/ponadnarodowa-mobilnosc-

uczniow-i-absolwentow-oraz-kadry-ksztalcenia-zawodowego-konkurs-2018/ 





ORGANIZACJE 

• Możliwość wyświetlania szczegółowych danych organizacji (ikona „Pokaż”) 

oraz ich edycji (ikona „ołówka”) 

• Możliwość zmiany składu grupy partnerskiej: ikona „kosza” (usunięcie 

organizacji) lub zielony przycisk „+Dodaj” 





Status 

raportów 

uczestników 

Edytowanie 

mobilności 



Status uczestnika 



• przedział odległości wyliczony na podstawie kalkulatora odległości 
 

• miasto wysyłające – miasto, z którego uczestnicy rozpoczęli podróż (miejsce, od którego 

Beneficjent, w ramach projektu, finansuje podróż uczestnika) 
 

• miasto przyjmujące – miasto, w którym uczestnik/przedstawiciel kadry faktycznie odbywa 

staż/szkolenie 
 

• w przypadku innej lokalizacji niż miejscowość, w której Beneficjent/partner zagraniczny ma 

swoją siedzibę należy dodatkowo wyjaśnić rozbieżność, np. Siedziba partnera zagranicznego 

znajduje się w miejscowości X, a staż odbył się w miejscowości Y 



Czas trwania mobilności 

bez podróży (wyłącznie 

zajęcia merytoryczne) 

Dni podróży 

Łączny czas trwania 

mobilności (z podróżą) 



RAPORT UCZESTNIKA 

Możliwość ponownego 

wysłania uczestnikowi 

raportu indywidualnego 

 Wszyscy uczestnicy mobilności muszą złożyć raporty indywidualne 

przed złożeniem przez Beneficjenta raportu końcowego z realizacji 

całego projektu. 



CERTYFIKATY 

• uzyskane certyfikaty podlegają weryfikacji 

• po zakończeniu mobilności każdy uczestnik musi otrzymać certyfikat 

potwierdzający udział w projekcie oraz dokument Europass-Mobilność 



OSOBA TOWARZYSZĄCA 

• osobie 

towarzyszącej 

przypisujemy ten 

sam rodzaj 

wsparcia co 

osobom uczącym 

się (VET-

SHORT/VET-PLONG) 
 

• opiekun nie 

wypełnia 

indywidualnego 

raportu uczestnika 



OSOBA TOWARZYSZĄCA – WYMIANA OPIEKUNÓW PODCZAS MOBILNOŚCI 

W przypadku wymiany osób towarzyszących: 

• należy zarejestrować mobilność jednego opiekuna ze wskazaniem całego 

okresu mobilności (np. łącznie 28 dni) 
 

• w komentarzu do mobilności należy podać informacje nt. wymiany: 
 

imię i nazwisko pierwszego opiekuna, z podaniem dni pobytu (daty 

od-do) oraz imię i nazwisko drugiego opiekuna, ze wskazaniem dni 

pobytu (daty od-do) 
 

• UWAGA na dni podróży! 



OSOBA TOWARZYSZĄCA – WYMIANA OPIEKUNÓW PODCZAS 

MOBILNOŚCI 



EKSPORT MOBILNOŚCI 



WERYFIKACJA DANYCH 



WERYFIKACJA DANYCH 







BUDŻET 

Wsparcie 

organizacyjne – do 

wpisania ręcznie 



RAPORT KOŃCOWY 

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



RAPORT KOŃCOWY 



RAPORT KOŃCOWY 



RAPORT KOŃCOWY 





ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU KOŃCOWEGO 









NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY I IDENTYFIKOWANE BRAKI 

• Wskazanie u osób towarzyszących typu działania właściwego dla kadry (VET-STA lub 
VET-TAA). 

• Dodanie do listy organizacji (zakładka „Organizacje) instytucji przyjmujących i 
wykazanie ich w mobilnościach uczestników. 

• Niewłaściwe miasto wysyłające/przyjmujące. 

• Brak komentarza dot. lokalizacji innej niż miejscowość organizacji 
wysyłającej/przyjmującej. 

• Uwzględnienie w datach rozpoczęcia i zakończenia działania (mobilność) dni na 
podróż. 

• Niewskazanie dni na podróż. 

• Brak informacji nt. dokumentów Europass-Mobilność (Zaświadczenia/Certyfikacje). 

• Nieprawidłowe odnotowanie wymiany opiekunów – zarejestrowanie mobilności obu 
osób (skutkujące przekroczeniem budżetu projektu). 

• Pozostawienie pustego pola dot. wsparcia organizacyjnego. 

• Brak zgodności danych wprowadzonych w systemie Mobility Tool+ z danymi 
wskazanymi w formularzu SL. 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

https://power.frse.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/ponadnarodowa-mobilnosc-

uczniow-i-absolwentow-oraz-kadry-ksztalcenia-zawodowego-konkurs-2018/ 


