Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
Konkurs 2020 (III nabór z planowanych IV)

Warszawa, 01.09.2020r.

Wprowadzenie:
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności
ponadnarodowej
Programu
Operacyjnego
Wiedza
Edukacja
Rozwój
2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych – uczniów szkół publicznych
i niepublicznych, od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej,
funkcjonujących w systemie edukacji zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.
Głównym założeniem przedsięwzięć szkół uczestniczących w projekcie są zagraniczne wyjazdy grup
uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej, trwające od 7 do 14 dni, dotyczące
realizacji dowolnych zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową.
Projekt ma na celu także promowanie równego dostępu i włączenia społecznego poprzez
ułatwianie dostępu do przedsięwzięć osobom ze środowisk defaworyzowanych i o mniejszych
szansach, tj. o utrudnionym bądź ograniczonym dostępie do działań ponadnarodowych.
Zakłada udział uczniów o największych potrzebach edukacyjnych, w tym m.in. uczniów
znajdujących się w zdecydowanie trudniejszej sytuacji (tj. mających ograniczony dostęp np.
geograficzny, społeczny, ekonomiczny, zdrowotny, kulturowy do różnych form edukacji)
i cechujących się mniejszymi szansami na jej zmianę.
Kwalifikowalność:
Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół publicznych i niepublicznych, od VI klasy szkoły
podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej.
Do ubiegania się o dofinasowanie w ramach projektu uprawnione są szkoły publiczne
i niepubliczne, zlokalizowane na terenie całej Polski, funkcjonujące w systemie oświaty zgodnie
z ustawą Prawo oświatowe art. 2 pkt 2:
•
szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami: przedszkolnymi,
integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i
mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego;

•
szkoły ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami:
integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe,
mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa;
•
szkoły artystyczne.
Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów
Unii Europejskiej:
 Instytucja wysyłająca: szkoła działająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 Instytucja przyjmująca: szkoła działająca w systemie edukacji kraju zlokalizowanego na
terenie Unii Europejskiej z wyłączeniem szkół polonijnych, kształcących uczniów w języku
polskim.

Termin realizacji przedsięwzięć:
Realizacja przedsięwzięć może rozpocząć się nie wcześniej niż w kwietniu 2021r.i nie później niż w
czerwcu 2021r. i trwać 6 lub 12 miesięcy, w zależności od liczby zaplanowanych wyjazdów
zagranicznych grup uczniów.
Budżet i czas trwania projektu:
Całkowity budżet projektu: 105 289 723 PLN
Czas trwania projektu 1.09.2018-30.06.2023 [konkursy 2019 (2 nabory), 2020, 2021]
Liczba osób objętych projektem: 14 000
Wysokość wnioskowanego dofinansowania różni się w zależności od liczby i rodzaju uczestników,
kraju instytucji przyjmującej i czasu trwania przedsięwzięcia.
Termin składania formularzy zgłoszeniowych:
Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 30 listopada 2020 r. o godz. 23.59.
Szczegółowe informacje:
Szczegółowe informacje dotyczące projektu: procedury składania i oceny formularzy
zgłoszeniowych, zasad finansowych, wymaganych dokumentów, realizacji i monitorowania
przedsięwzięć, zasad raportowania i rozliczania dofinansowania można znaleźć na stronie:
http://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow w przewodniku do projektu „Ponadnarodowa
mobilność uczniów” konkurs 2020 oraz w pozostałych dostępnych dokumentach.

