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NABÓR 2021

Ogłoszenie naboru: 1.09.2021r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 30.11.2021 r., godz. 23.59

Realizacja przedsięwzięć może rozpocząć się w terminie            
kwiecień – czerwiec 2022 roku i trwać 6 miesięcy.
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PROCEDURA SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

✓ FRSE jest odpowiedzialna za przeprowadzenie selekcji
formularzy zgłoszeniowych

✓ Termin składania formularzy zgłoszeniowych w ramach
konkursu 2021 podany jest w Zaproszeniu do składania
formularzy zgłoszeniowych opublikowanym na stronie
internetowej power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow

✓ Formularze złożone po terminie określonym w Zaproszeniu
nie będą rozpatrywane

✓ W trwającym naborze można złożyć jeden formularz
zgłoszeniowy
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SKŁADANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 

Formularz zgłoszeniowy

✓ Formularz powinien być wypełniony zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Przewodniku do projektu „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów” konkurs 2021

✓ Każdy formularz zgłoszeniowy zostanie oceniony pod 
względem formalnym i merytorycznym

✓ Należy go wypełnić w języku polskim

✓ Treść merytoryczna wniosku powinna być logiczna 
i zrozumiała. 

✓ Program wizyt grup uczniów i zaplanowane rezultaty 
końcowe muszą być realistyczne, a opis jednoznaczny 
i wyczerpujący 
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Formularz 
zgłoszeniowy

IV NABÓR 
DO PROJEKTU 

„Ponadnarodowa 
mobilność 
uczniów”  

SKŁADANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 

Formularz zgłoszeniowy

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

• Oświadczenie podpisane przez prawnego reprezentanta/-ów instytucji 
wnioskującej (dokument do pobrania ze strony internetowej 
https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-
uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-2021-nabor-4/
zakładka ZASADY NABORU);

• *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, prezydent itp.).

http://online.frse.org.pl/
https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-2021-nabor-4/


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”.

Do 30.11.2021 23:59 !





Wypełnić wszystkie wymagane pola.

Realizacja przedsięwzięć może rozpocząć się nie wcześniej 

niż w kwietniu 2022 r. i nie później niż w czerwcu 2022r.

Bez względu na ilość wyjazdów zagraniczyznach grup uczniów, 

czas trwania przedsięwzięcia wynosi 6 miesięcy.



Podmiot (szkoła) działający na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, która 

odpowiada za realizację programu 

mobilności ponadnarodowej uczniów 



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 należy uzupełnić 

dane każdej instytucji 

przyjmującej.

Instytucja przyjmująca: 

➢ szkoła działająca w systemie 

edukacji kraju zlokalizowanego 

na terenie UE z wyłączeniem 

szkół polonijnych, kształcących 

uczniów w języku polskim. 



➢ osoby 

odpowiedzialne za 

komunikację między 

szkołami;

➢ w jaki sposób 

nawiązano 

współpracę



➢ Opis planowanych działań;

➢ cele (strategiczne, szczegółowe);

➢ liczba i profil uczestników 

(uczniów, opiekunów); 

➢ instytucja przyjmująca; 

➢ czas trwania mobilności;

➢ rezultaty i wpływ;

➢ upowszechnianie i promocja 

przedsięwzięcia.



Cel 
➢ Wymierny 

➢ Realny 

➢ Terminowy 

➢ Osiągalny 



Tematyka 

przedsięwzięcia 

wpisująca się w 

podstawę 

programową



➢ Zaangażowanie opiekunów, 

uczniów w realizację 

przedsięwzięcia  na etapie: 

planowania, przygotowania, 

realizacji mobilności, 

upowszechniania rezultatów;

➢ udział uczniów z mniejszymi 

szansami (jeśli dot.).



Przy pomocy opcji 

Dodaj  należy opisać 

wszystkie 

planowane działania

w okresie trwania

przedsięwzięcia

Zajęcia formalne 

i pozaformalne

realizowane wspólnie 

z rówieśnikami ze 

szkoły przyjmującej 

(program merytoryczny 

6-8 godzin dziennie 

przez minimum 5 dni).



Wypełnić wszystkie wymagane pola.

W przypadku planowania 

wizyty przygotowawczej 

należy wybrać Tak i 

opisać szczegóły wizyty 

oraz uzasadnić jej 

zasadność.

Etap przygotowawczy 

powinien trwać min. 

20 godzin zegarowych

i odbyć się przed 

wyjazdem grupy 

uczniów. 



Wypełnić 

wszystkie 

wymagane pola.

Ewaluacja 

➢ narzędzia służące do ewaluacji;

➢ podział ze względu na moment 

prowadzenia ewaluacji: 

➢ ewaluacja wstępna

➢ ewaluacja śródokresowa/średniookresowa 

➢ ewaluacja końcowa/pełna

➢ kto dokonywał ewaluacji;

➢ obszar ewaluacji

Wpływ 

➢ odziaływanie przedsięwzięcia na 

uczestników; 

➢ oddziaływanie przedsięwzięcia na 

instytucję Realizatora;

➢ oddziaływanie przedsięwzięcia na 

instytucję przyjmującą;

➢ wpływ na społeczność lokalną;

➢ oddziaływanie przedsięwzięcia na 

opiekunów/zespół projektowy.



Wypełnić wszystkie wymagane pola.

Przy pomocy 

opcji Dodaj

należy opisać 

wszystkie

planowane

rezultaty. 



Wypełnić wszystkie wymagane pola.



Część A. Wnioskowane 

dofinansowanie wypełnia się 

automatycznie. 

Część B. Szczegółową kalkulację 

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 

oszacować używając 

kalkulatora odległości

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


Przy pomocy opcji Dodaj należy

podać szczegóły kalkulacji 

planowanego wyjazdu.



Przy pomocy opcji Dodaj

należy podać szczegóły 

kalkulacji.



Przy pomocy ikony Dodaj plik należy 

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 ikony Wyślij dokument należy wysłać

wypełniony wniosek. Jeżeli pojawi się czerwone pole z

informacją o błędach należy ponownie sprawdzić i uzupełnić

wszystkie wymagane pola w poszczególnych częściach

wniosku.



PROJEKT PO WER 

„PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”

PYTANIA

www.power.frse.org.pl



PROJEKT „PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”

KONTAKT:

Zespół PO WER Edukacja szkolna

tel.: 22 46 31 690

e-mail: powerse@frse.org.pl 

strona internetowa: http://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow 


