
 

 

NOWE ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA ZASADACH 

PROGRAMU ERASMUS+ DOFINANSOWANCH ZE ŚRODKÓW PO WER 

KONKURS 2020 

 
 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

 
Ze względu na koniec fazy programowania środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, a także sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej - Instytucja Zarządzająca projektem „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów  

i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” wprowadziła mechanizm zwiększający kontrolę nad 

wydatkowaniem środków przez beneficjentów z konkursu 2020, przez co FRSE zobowiązana jest do 

wprowadzenia następujących zasad: 

 

1. Wszystkie projekty rozpoczną się 1 października 2020r. 

2. Beneficjenci mają możliwość realizacji projektu w trzech okresach trwania: tj.  12 miesięcy, 18 

miesięcy lub 24 miesiące, jednak zgodnie z zaplanowanym we wniosku czasem trwania. 

3. Projekty planowane na np. 14 m-cy mogą wskazać okres realizacji 18 miesięczny, ale nie mogą 

wydłużyć działań do 24 miesięcy. Oznacza to, że projekt będzie mógł być wydłużony do najbliższego 

możliwego okresu realizacji z 3 proponowanych. 

4. W projektach 12 miesięcznych obowiązywać będą standardowe płatności: pierwsza płatność 

zaliczkowa w wysokości 80% przyznanego dofinansowania po podpisaniu umowy i płatność 

końcowa w wysokości do 20% po zakończeniu realizacji projektu i ostatecznie zatwierdzonym 

budżecie. 

5. W projektach 18 i 24 miesięcznych obowiązywać będą płatności zaliczkowe w wysokości 40% 

przyznanego dofinansowania po podpisaniu umowy, 40% po złożeniu raportu przejściowego 

dokumentującego zrealizowane mobilności i płatność końcowa do 20% po zakończeniu realizacji 

projektu i ostatecznie zatwierdzonym budżecie. 

6. Raporty postępu są obowiązkowe dla wszystkich beneficjantów realizujących projekty 18 i 24 

miesięczne.  

 



 

 

Projekty 12 miesięczne 

 
1. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.10.2020 do 30.09.2021r. 

2. Po podpisaniu umowy finansowej z FRSE zostanie przekazana pierwsza transza środków - 80% 

przyznanego dofinansowania. Po zakończeniu projektu i na podstawie zatwierdzonego raportu 

końcowego zostanie przekazana płatność końcowa w maksymalnej wysokości 20% przyznanego 

dofinansowania.   

3. W terminie do 31.03.2021r., w ramach monitorowania mobilności, beneficjent jest zobowiązany do 

złożenia Formularza kontraktowego w formie elektronicznej w systemie dokumentów on-line 

https://online.frse.org.pl/ . 

a. Jeśli w wymienionym okresie (tj. od 01.10.2020r. do 31.03.2021r.) beneficjent planował 

mobilności na etapie kontraktowania, a w rzeczywistości ich nie zrealizował, FRSE da mu 

możliwość w okresie najbliższych 3 miesięcy (czyli do 30.06.2021r.) zrealizować planowane 

wyjazdy. Po tym terminie beneficjent będzie zobligowany złożyć ponownie Formularz 

monitorujący mobilności i - jeśli nie odbył wymienionej mobilności - instytucja będzie mogła 

zostać zobowiązana do zwrotu całości przyznanego dofinansowania. 

4. Po zakończeniu projektu, w terminie maksymalnie do 29.11.2021r., beneficjant jest zobowiązany 

do złożenia raportu końcowego ostatecznie potwierdzającego stan realizacji projektu.  

 

Projekty 18 miesięczne 

 
1. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.10.2020 do 31.03.2022r. 

2. Po podpisaniu umowy finansowej z FRSE zostanie przekazana pierwsza transza środków - 40% 

przyznanego dofinansowania, kolejne 40% zostanie przekazane po zatwierdzeniu Raportu 

przejściowego, a po zakończeniu projektu i na podstawie zatwierdzonego raportu końcowego 

zostanie przekazana płatność końcowa w maksymalnej wysokości 20% przyznanego 

dofinansowania.  

3. W terminie do 31.03.2021r., w ramach monitorowania mobilności, beneficjent jest zobowiązany do 

złożenia Formularza kontraktowego w formie elektronicznej w systemie dokumentów on-line 

https://online.frse.org.pl/ . 

a. Jeśli w wymienionym okresie (tj. od 01.10.2020r. do 31.03.2021r.) beneficjent planował 

mobilności na etapie kontraktowania, a w rzeczywistości ich nie zrealizował, FRSE da mu 

możliwość w okresie najbliższych 3 miesięcy (czyli do 30.06.2021r.) zrealizować planowane 

wyjazdy. Po tym terminie beneficjent będzie zobligowany złożyć ponownie Formularz 

monitorujący mobilności i - jeśli nie odbył wymienionej mobilności - instytucja będzie 

mogła zostać zobowiązana do zwrotu całości przyznanego dofinansowania. 

 



 

 

4. W terminie do 30.09.2021r. beneficjent jest zobligowany złożyć Raport przejściowy 

(dokumentujący zrealizowane zadania projektowe /mobilności/ zgodnie z wytycznymi) w formie 

elektronicznej w systemie dokumentów on-line https://online.frse.org.pl/ . 

Na jego podstawie zostanie wypłacona beneficjentowi kolejna płatność zaliczkowa. Raport 

przejściowy beneficjent może złożyć w dowolnym terminie realizacji projektu (np. wraz  

z Formularzem kontraktowym w pierwotnie planowanym okresie 31 marca 2021r.,  

30 czerwca 2021r. lub zaraz po zrealizowanej mobilności pod warunkiem wydatkowania 70% 

wypłaconej zaliczki liczonej na podstawie zrealizowanych mobilności). 

5. Po zakończeniu projektu, w terminie maksymalnie do 30.05.2022r., beneficjant jest zobowiązany 

do złożenia raportu końcowego ostatecznie potwierdzającego stan realizacji projektu.  

 

Projekty 24 miesięczne 

 
1. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.10.2020 do 30.09.2022r. 

2. Po podpisaniu umowy finansowej z FRSE zostanie przekazana pierwsza transza środków - 40% 

przyznanego dofinansowania, kolejne 40% zostanie przekazane po zatwierdzeniu Raportu 

przejściowego, a po zakończeniu projektu i na podstawie zatwierdzonego raportu końcowego 

zostanie przekazana płatność końcowa w maksymalnej wysokości 20% przyznanego 

dofinansowania.  

3. Pierwsze monitorowanie mobilności: w terminie do 31.03.2021r. beneficjent jest zobowiązany do 

złożenia Formularza kontraktowego w formie elektronicznej w systemie dokumentów on-line 

https://online.frse.org.pl/ . 

a. Jeśli w wymienionym okresie (tj. od 01.10.2020r. do 31.03.2021r.) beneficjent planował 

mobilności na etapie kontraktowania, a w rzeczywistości ich nie zrealizował, FRSE da mu 

możliwość w okresie najbliższych 3 miesięcy (czyli do 30.06.2021r.) zrealizować planowane 

wyjazdy. Po tym terminie beneficjent będzie zobligowany złożyć ponownie Formularz 

kontraktowy i - jeśli nie odbył wymienionej mobilności - instytucja będzie mogła zostać 

zobowiązana do zwrotu całości przyznanego dofinansowania. 

4. Drugie monitorowanie mobilności: w terminie do 30.06.2021r. beneficjent jest zobowiązany do 

złożenia Formularza kontraktowego w formie elektronicznej w systemie dokumentów on-line 

https://online.frse.org.pl/ . 

a. Jeśli w wymienionym okresie (tj. od 01.04.2021r. do 30.06.2021r.) beneficjent planował 

mobilności na etapie kontraktowania, a w rzeczywistości ich nie zrealizował, FRSE da mu 

możliwość w okresie najbliższych 3 miesięcy (czyli do 30.09.2021r.) zrealizować planowane 

wyjazdy. Po tym terminie beneficjent będzie zobligowany złożyć ponownie Formularz 

kontraktowy i - jeśli nie odbył wymienionej mobilności - instytucja będzie mogła zostać 

zobowiązana do zwrotu całości przyznanego dofinansowania. 

b. W terminie do 30.09.2021r. beneficjent jest zobligowany złożyć Raport przejściowy 

(dokumentujący zrealizowane zadania projektowe /mobilności/ zgodnie z wytycznymi)  

w formie elektronicznej w systemie dokumentów on-line https://online.frse.org.pl/ .  

Na jego podstawie zostanie wypłacona beneficjentowi kolejna płatność zaliczkowa. Raport 

przejściowy beneficjent może złożyć w dowolnym terminie realizacji projektu (np. wraz  



 

 

z Formularzem kontraktowym w pierwotnie planowanym okresie 31 marca 2021r., 30 

czerwca 2021r. lub zaraz po zrealizowanej mobilności pod warunkiem wydatkowania 70% 

wypłaconej zaliczki liczonej na podstawie zrealizowanych mobilności). 

5. Trzecie monitorowanie mobilności: w terminie do 30.03.2022r. beneficjent jest zobowiązany do 

złożenia Formularza kontraktowego w formie elektronicznej w systemie dokumentów on-line 

https://online.frse.org.pl/ . 

a. Jeśli w wymienionym okresie (tj. od 01.10.2021r. do 30.03.2022r.) beneficjent planował 

mobilności na etapie kontraktowania, a w rzeczywistości ich nie zrealizował, FRSE da mu 

możliwość w okresie najbliższych 3 miesięcy (czyli do 30.06.2022r.) zrealizować planowane 

wyjazdy. Po tym terminie beneficjent będzie zobligowany złożyć ponownie Formularz 

kontraktowy i - jeśli nie odbył wymienionej mobilności - instytucja będzie mogła zostać 

zobowiązana do zwrotu całości przyznanego dofinansowania. 

6. Czwarte monitorowanie mobilności: w terminie do 30.06.2022r. beneficjent jest zobowiązany do 

złożenia Formularza kontraktowego w formie elektronicznej w systemie dokumentów on-line 

https://online.frse.org.pl/ . 

a. Jeśli w wymienionym okresie (tj. od 31.03.2022r. do 30.06.2022r.) beneficjent planował 

mobilności na etapie kontraktowania, a w rzeczywistości ich nie zrealizował, FRSE da mu 

możliwość w okresie najbliższych 3 miesięcy (czyli do 30.09.2022r.) zrealizować planowane 

wyjazdy. Po tym terminie beneficjent będzie zobligowany złożyć ponownie Formularz 

kontraktowy i - jeśli nie odbył wymienionej mobilności - instytucja będzie mogła zostać 

zobowiązana do zwrotu całości przyznanego dofinansowania. 

7. Po zakończeniu projektu, w terminie maksymalnie do 29.11.2022r., beneficjant jest zobowiązany 

do złożenia raportu końcowego ostatecznie potwierdzającego stan realizacji projektu.  

 


