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SYSTEM MOBILITY TOOL+ 

I FORMULARZ SL 2014

Szkolenie dla organizacji kończących realizację projektu



➢ Oświadczenia uczestników – dla każdej mobilności oddzielne - czy dostarczono do FRSE

➢ Dane w formularzu SL – czy są kompletne i zgodne z danymi w Mobility Tool+

➢ Dane w systemie Mobility Tool+ – czy złożono raporty indywidualne uczestników

➢ Certyfikaty – wzór i dane (czy są zgodne z danymi w systemach)

➢ Reprezentanci prawni – w przypadku zmian – czy dostarczono do FRSE pełnomocnictwa

➢ Materiały promocyjne i upowszechniające – czy są oznakowane zgodnie 

z obowiązującymi w projekcie zasadami: Zasady promocji i oznakowania projektów w 

Programie - umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku - Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej (power.gov.pl)

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SKŁADANIA RAPORTU 

CHECK LISTA 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/


➢ Należy zwrócić uwagę na datę podpisania umowy – poniższe daty 

muszą być jednakowe!

➢ Data podpisania umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności a 

organizacją wysyłającą 

➢ Data podpisania oświadczenia uczestnika projektu

➢ Data rozpoczęcia udziału w projekcie w formularzu SL 2014

UMOWA Z UCZESTNIKIEM 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA – SL 2014 



➢ Wzór: power.frse.org.pl/edukacja-szkolna, zakładka UMOWA FINANSOWA 

➢ ZGODA uczestnika na przetwarzanie danych osobowych

➢ Warunek uznania kwalifikowalności wyjazdu!

➢ Brak możliwości zmiany treści

➢ Do uzupełnienia pełna nazwa i adres organizacji (pkt.4)

➢ Czytelny podpis uczestnika projektu

➢ Miejscowość i data (dzień podpisania umowy z uczestnikiem)

➢ Druk dwustronny

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - ZAŁ. 3 



Nazwa i adres organizacji wysyłającej 

Miejscowość 

i data

Czytelny podpis 

uczestnika



OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

I CZAS TRWANIA MOBILNOŚCI



CERTYFIKAT PODPISANY PRZEZ:

- organizatora (szkolenia) 

- instytucję przyjmującą (job-shadowing) 

CERTYFIKAT MUSI ZAWIERAĆ: 

- imię i nazwisko uczestnika

- określenie celu mobilności

- daty rozpoczęcia i zakończenia szkolenia

- właściwe logotypy

Wzór certyfikatu znajduje się na stronie: 

https://power.frse.org.pl/edukacja-
szkolna/miedzynarodowa-mobilnosc-kadry-
edukacji-szkolnej-konkurs-2020/

https://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna/miedzynarodowa-mobilnosc-kadry-edukacji-szkolnej-konkurs-2020/


FORMULARZ SL 2014

https://online.frse.org.pl



FORMULARZ SL 2014

➢ System dokumentów online FRSE https://online.frse.org.pl

➢ Instrukcja: power.frse.org.pl/edukacja-szkolna Zakładka FORMULARZ SL

➢ Dane wszystkich uczestników mobilności, z którymi została podpisana umowa

➢ Obowiązek wypełnienia wszystkich pól zaznaczonych na czerwono

➢ Adresy mailowe oraz dane uczestników identyczne z podanymi w systemie

Mobility Tool+

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


FORMULARZ SL 2014 – INSTRUKCJA



FORMULARZ SL 2014 – INSTRUKCJA



FORMULARZ SL 2014 – INSTRUKCJA



FORMULARZ SL 2014 – INSTRUKCJA



FORMULARZ SL 2014

Data rozpoczęcia udziału w projekcie = data podpisania umowy z uczestnikiem

Data zakończenia udziału w projekcie = data zakończenia zajęć merytorycznych 

(bez podróży!)

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu = data rozpoczęcia zajęć merytorycznych

(bez podróży!)



FORMULARZ SL 2014 – INSTRUKCJA

Data 
podpisania 

umowy 
z uczestnikiem

Data rozpoczęcia 
i zakończenia zajęć 

merytorycznych

Edycja danych uczestnika



FORMULARZ SL 2014

1. Dane uczestnika

2. Dane kontaktowe uczestnika

3. Szczegóły i rodzaj wsparcia

4. Status uczestnika w chwili przystąpienia do 

projektu



Należy wybrać 

z listy 

Należy 

zaznaczyć 

„TAK”



SYSTEM MOBILITY TOOL+



SYSTEM MOBILITY TOOL+

System służący do zarządzania projektami mobilnościowymi i raportowania 

działań w ramach projektu



SZCZEGÓŁOWE DANE 

PROJEKTU W SYSTEMIE MT+



Lista organizacji:

A: organizacja wysyłająca (Beneficjent)

B: organizacje przyjmujące

Dostępne opcje:

1: wyświetlenie szczegółowych danych organizacji (ikona „Pokaż”)

2: edycja (ikona z ołówkiem)

3: usunięcie organizacji (ikona z koszem)

ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE



Możliwość:
- skopiowania
- podglądu
- edycji
- usunięcia mobilności

WYKAZ MOBILNOŚCI



MOBILNOŚCI

Lista wszystkich uczestników 

mobilności

Poprawne daty zajęć 

merytorycznych! 

Statusy raportów 

uczestników

Edycja mobilności



STATUS RAPORTU UCZESTNIKA

Każdy uczestnik mobilności musi złożyć raport indywidualny przed złożeniem przez 

Beneficjenta raportu końcowego z realizacji całego projektu!



Należy wybrać typ działania

Adres 
zgodny 

z 
podanym 

w SL

Należy wskazać pierwszy i ostatni dzień 
zajęć merytorycznych (bez podróży)

NOWA MOBILNOŚĆ



Wszystkie pola 
oznaczone na żółto 

należy wypełnić

Należy wybrać odpowiedni 
status - jeśli dotyczy  

DANE DOTYCZĄCE MOBILNOŚCI



Główna 

instrukcja 

w trakcie 

mobilności 

– język 

obcy

MOBILNOŚCI - GŁÓWNA INSTRUKCJA/JĘZYK 



Należy wybrać z listy:

INFORMACJE DOTYCZĄCE 

ZAŚWIADCZEŃ/CERTYFIKATÓW



➢ Certyfikat konkretnego kursu potwierdzający udział w projekcie - obowiązkowo

➢ Dokument Europass-Mobilność  - zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku projektowym

MOBILNOŚCI – ZAŚWIADCZENIA/CERTYFIKACJE



• przedział odległości – zgodnie z kalkulatorem odległości

W przypadku wskazania innej lokalizacji niż miejscowość, w której Beneficjent/Organizacja przyjmująca ma swoją siedzibę należy 
dodatkowo wyjaśnić rozbieżność w polu: „Komentarze dotyczące lokalizacji…” np.: Siedziba organizacji przyjmującej znajduje się 
w miejscowości X w państwie W, natomiast kurs/szkolenie odbyło się w mieście Y w państwie Z.

WYSYŁAJĄCE – miasto, 
z którego uczestnik 
rozpoczął podróż (od 
którego w ramach 
projektu, finansowana 
jest podróż uczestnika) 
PRZYJMUJĄCE –
miasto, w którym 
uczestnik faktycznie 
zrealizował mobilność

Przedział odległości jest wyliczany przy użyciu kalkulatora odległości Erasmus+

DANE DOTYCZĄCE MOBILNOŚCI



ORGANIZACJA WYSYŁAJĄCA/ORGANIZACJA 

PRZYJMUJĄCA



Czas trwania mobilności 
– bez podróży

Dni podróży

Łączny czas trwania 
mobilności (z podróżą)

Weekend nie jest traktowany jako 
przerwa w mobilności

DANE DOTYCZĄCE MOBILNOŚCI



Stawki w kategoriach: Podróż, 
Wsparcie indywidualne, Opłata 
za udział w kursie naliczane są 
automatycznie po uzupełnieniu 
danych dot. mobilności

DANE DOTYCZĄCE MOBILNOŚCI - BUDŻET



Należy wybrać z listy odpowiedni tryb

TRYB ODBYWANIA MOBILNOŚCI



Należy zaznaczyć i dodać wyjaśnienie

SIŁA WYŻSZA



EXPORT MOBILNOŚCI



EXPORT MOBILNOŚCI



BUDŻET

➢Wsparcie organizacyjne –

należy wpisać ręcznie 

poziom wykorzystania

➢Proszę zwrócić uwagę na 

typ działania

➢Gdy nie jest wykorzystane 

100% budżetu należy 

zastanowić się, czy tak 

powinno być?



KONTAKT

ZESPÓŁ PO WER EDUKACJA SZKOLNA

TEL.: 22 46 31 660

E-MAIL: POWERSE@FRSE.ORG.PL 


