
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

DO PROJEKTU „PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”
KONKURS 2020 NABÓR III

Formularz zgłoszeniowy powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz z załącznikami, 

wskazanymi poniżej.

Dokumenty składane w systemie online:

• Formularz zgłoszeniowy (wypełniany tylko elektronicznie);

• Oświadczenie do formularza zgłoszeniowego podpisanego przez prawnego reprezentanta/-ów 

instytucji wnioskującej;

• *Pełnomocnictwo do podpisania formularza zgłoszeniowego do projektu „Ponadnarodowa mobilność 

uczniów” – tylko w przypadku podpisania Oświadczenia przez osobę inną niż prawny reprezentant 

instytucji wnioskującej (wójt, burmistrz, starosta, prezydent itp.).

http://online.frse.org.pl/


online.frse.org.pl

Używając przeglądarki Firefox, należy 

zainstalować program online FRSE i otworzyć przy 

pomocy ikony z pulpitu.



Należy zalogować się do systemu 

lub w przypadku nowego 

użytkownika zarejestrować konto.



Wybrać 

program 

POWER.



Wybrać 

zakładkę 

Wnioski.



Wybrać wypełnij przy Formularzu do projektu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”.





Wypełnić wszystkie wymagane pola.



Wypełnić 

wszystkie 

wymagane pola.



Wypełnić wszystkie 

wymagane pola.

W sekcji 2.5 po 

wybraniu odpowiedzi 

Tak, przy pomocy 

funkcji Dodaj, należy 

wpisać wszystkie 

realizowane przez 

szkołę projekty według 

najlepszej wiedzy.



Przy pomocy opcji Dodaj 

uzupełnić dane

każdej instytucji 

przyjmującej.

Wypełnić wszystkie wymagane pola.



Wypełnić 

wszystkie 

wymagane 

pola.



Wypełnić 

wszystkie 

wymagane 

pola.





Wypełnić 

wszystkie 

wymagane 

pola.



Wypełnić 

wszystkie 

wymagane 

pola.

Przy pomocy 

funkcji 

Dodaj opisać 

wszystkie 

planowane 

działania

w okresie 

trwania

inicjatywy.



Wypełnić wszystkie wymagane pola.

W przypadku 

planowania

wizyty 

przygotowawczej 

wybrać Tak

i opisać szczegóły 

wizyty 

i uzasadnić jej 

zasadność.



Wypełnić 

wszystkie 

wymagane 

pola.



Wypełnić wszystkie wymagane pola.

Przy pomocy 

funkcji Dodaj

opisać 

wszystkie

planowane

rezultaty. 



Wypełnić wszystkie wymagane pola.



Część A. Wnioskowane 

dofinansowanie wypełnia się 

automatycznie. 

Część B. Szczegółowa kalkulacja 

wnioskowanych środków należy 

uzupełnić.

Przy pomocy funkcji Dodaj 

podać szczegóły kalkulacji.



Stawka obejmuje podróż w dwie strony. Odległość jest liczona w linii prostej z punktu

A (miejsce wyjazdu) do punktu B (miejsce przyjazdu/działania) na podstawie

kalkulatora odległości dostępnego na stronie:

http://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/distance/dc_en.html

Odległość należy 

wybrać przy 

pomocy kalkulatora 

odległości 

dostępnego na 

stronie podanej 

poniżej.

http://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/distance/dc_en.html


Przy pomocy funkcji Dodaj 

podać szczegóły kalkulacji.



Przy pomocy funkcji Dodaj 

podać szczegóły kalkulacji.



Przy pomocy Dodaj plik załączyć skan

podpisanego oświadczenia 

oraz pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Oświadczenie należy pobrać i wydrukować ze strony internetowej 

www.power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow zakładka Dokumenty.

Podpisane oświadczenie należy zeskanować i zamieścić w systemie.

http://www.power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow


Przy pomocy Wyślij dokument wysłać wypełniony wniosek.

Jeżeli pojawi się czerwone pole z informacją o błędach

należy ponownie sprawdzić i uzupełnić wszystkie wymagane

pola w poszczególnych częściach wniosku.


