Instrukcja wypełnienia i złożenia formularza monitorowania mobilności do
projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
konkurs 2020
Aby wypełnić Formularz monitorowania mobilności należy:
1. Zalogować się do systemu dokumentów OnLine FRSE http://online.frse.org.pl.
2. Wybrać program PO WER.
3. Przejść do zakładki „Projekty”.
4. Kliknąć na link do swojej teczki projektu.
5. Wybrać Harmonogram planowanych/zrealizowanych mobilności i nacisnąć ikonę „Nowy

dokument”.
Wypełnić poszczególne pola wg poniższe instrukcji.

Należy wybrać Harmonogram
planowanych/zrealizowanych mobilności
i otworzyć - NOWY DOKUMENT

1.Należy zweryfikować poprawność uzupełnionych automatycznie danych
2.Następnie należy przejść do zakładki „Harmonogram”
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Należy wybrać odpowiedni okres monitorowania
mobilności zgodnie z art. I.4.3 umowy finansowej

Należy nacisnąć opcję „ołówek” aby edytować wybraną
mobilność

Należy wybrać z rozwijanej listy „status mobilności”
- zrealizowana;
- niezrealizowana;
- planowana;
*Wyjaśnienie statusów opisane poniżej

Należy wybrać z rozwijanej listy wyjaśnienie dlaczego mobilność
nie odbyła się w planowanym terminie:
- mobilność przesunięta na inny termin z inicjatywy beneficjenta;
- mobilność przesunięta na inny termin z inicjatywy realizatora;
- całkowita rezygnacja z mobilności;
- mobilność planowana zgodnie z harmonogramem;
- nie dotyczy;
* Wyjaśnienie powodów opisane poniżej

Jeśli dotyczy - należy wprowadzić
planowany termin mobilności

Status mobilności:
ZREALIZOWANA – mobilność odbyła się, w wyjaśnieniach dotyczących mobilności proszę zaznaczyć
– nie dotyczy;
NIEZREALIZOWANA - mobilność została odwołana, w wyjaśnieniach proszę zaznaczyć powód
dlaczego wyjazd nie został zrealizowany
PLANOWANA - mobilność jest zaplanowana zgodnie z dokumentem „Harmonogram mobilności”
w innym okresie sprawozdawczym
Wyjaśnienie dlaczego mobilność nie odbyła się w palnowanym terminie (jeśli dotyczy):
PRZESUNIETA NA INNY TERMIN Z INCJATYWY BENEFICJENTA – zmiany terminu mobilności dokonał
beneficjent;
PRZESUNIETA NA INNY TERMIN Z INCJATYWY REALIZATORA – zmiany dokonała instytucja
przyjmująca;
CAŁKOWITA REZYGNACJA Z MOBILNOŚCI – mobilność nie odbędzie się w trakcie trwania projektu;
PLANOWANA ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM – mobilność odbędzie się zgodnie z planowanym
terminem wyjazdu określonym w dokumencie „Harmonogram mobilności”

Należy przedstawić informację nt.
realizacji projektu na obecnym etapie.
Prosimy o krótkie podsumowanie działań
zakończonych, trwających oraz działań,
które zostaną podjęte w dalszej fazie
realizacji projektu wraz z dokładnym
opisem ewentualnych zmian.

Po uzupełnieniu wszystkich pól dla wszystkich mobilności
należy kliknąć przycisk „WYŚLIJ DOKUMENT” i potwierdzić „TAK
wyślij dokument”

Należy upewnić się że wprowadzone
dane zostały zapisane poprawnie

Po uzupełnieniu i wysłaniu formularza monitorowania
mobilności proszę o poinformowanie o tym fakcie
e-mailem opiekuna projektu.

