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Raport przejściowy – dla umowy finansowanej ze środków POWER 2020

Termin złożenia pierwszego raportu przejściowego –
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Termin złożenia drugiego raportu przejściowego –
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Raport przejściowy służy:

- sprawdzeniu jak postępują działania objęte umową – czy mobilności są na etapie realizacji czy

planowania, czy liczba studentów realizujących mobilność jest zgodna z liczbą studentów wykazanych

w SL, jak uczelnie wykorzystują możliwość przesuwania środków między kategoriami wyjazdów

- redystrybucji środków, która pozwala na optymalne ich wykorzystanie – w przypadku niepełnego

wykorzystania przyznanych środków wykazanego w części B FRSE wystawia aneksy zmniejszające

wartość umowy. W przypadku wystąpienia przez uczelnię o dodatkowe w części C FRSE wystawia

aneksy zwiększające wartość umowy.

- ustaleniu wysokości i wypłacie kolejnej raty zaliczki do umowy, jeśli raport potwierdza

wykorzystanie minimum 70% posiadanej przez uczelnię zaliczki. Jeśli zaliczka wypłacona uczelni

przewyższa kwotę środków niezbędnych do sfinansowania mobilności FRSE przygotowuje wezwanie do

zwrotu nadpłaty zaliczki.
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Dodatkowy raport będący wnioskiem o zmniejszenia dofinansowania w umowie  
2019

• składany niezależnie od raportów przejściowych

• może być wnioskiem o płatność przy wykorzystaniu minimum 70 % otrzymanej 
zaliczki do umowy finansowej

• składany przez wszystkie uczelnie realizujące projekt z umowy 2019

• wzór dodatkowego raportu jest taki sam jak raportów przejściowych 

• (z wyłączeniem możliwości wnioskowania o zwiększenie wartości umowy 
finansowej- nieaktywna część C).
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Dodatkowy raport będący wnioskiem o zmniejszenie dofinansowania w umowie 2019 

jest dostępny  

https://online.frse.org.pl

Termin złożenia raportu – 14 kwietnia 2021 r.

Termin przesłania raportu do FRSE -30 kwietnia 2021 r.
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Raporty:

• składane online i przesyłane do FRSE w wersji papierowej

• podpisany przez przedstawiciela prawnego, kwestora i koordynatora 

uczelnianego programu Erasmus+/POWER
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Dziękuję za uwagę

Zespół projektu „Zagraniczna mobilność studentów PO WER”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Al. Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

tel.: 501 132 935

faks: 22 46 31 026

e-mail: aladzik@frse.org.pl
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