


PROJEKT PO WER 

PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

Spotkanie dla instytucji kończących realizację                

przedsięwzięć w ramach III naboru 

formularzy zgłoszeniowych z konkursu 2020 r. do projektu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Warszawa, wrzesień 2022



➢Raport końcowy jest traktowany jako wniosek o płatność końcową

➢Termin – 60 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia (art. I.6 pkt. 4 umowy finansowej)

➢Raportu nie można złożyć przed datą zakończenia realizacji przedsięwzięcia

➢Raport należy złożyć wyłącznie on-line poprzez system online FRSE  

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

➢ Formularza raportu nie należy przesyłać do FRSE w wersji papierowej 

➢ Załącznik do Raportu końcowego - Oświadczenie o prawidłowości przekazanych danych 

podpisane przez Reprezentanta prawnego instytucji (oświadczenie z bieżącą datą)

Podstawowe informacje o raporcie końcowym 

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


➢Załączniki dotyczące sprawozdania kosztów rzeczywistych, jakie wystąpiły 

w przedsięwzięciu z powodu COVID-19 (jeśli dotyczy)

➢Informacje o złożeniu raportu końcowego prosimy przekazać mailowo 

opiekunowi projektu

➢strona www:

Podstawowe informacje o raporcie końcowym 

www.power.frse.org.pl RAPORTOWANIE RAPORT KOŃCOWY



➢ Analiza formalna

➢ Kwalifikowalność kosztów

➢ Analiza jakościowa (merytoryczna)

➢ Analiza finansowa

Etapy rozliczenia raportu końcowego



www.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 

projekty



Utworzyć nowy 

dokument Raport 

końcowy 



FORMULARZ RAPORTU KOŃCOWEGO



I. Dane identyfikacyjne 



1. Streszczenie przedsięwzięcia - opis 

w czasie przeszłym 

➢ opis działań (z uwzględnieniem 

mobilności uczniów);

➢ zrealizowane cele (strategiczne, 

szczegółowe);

➢ liczba uczestników; 

➢ instytucja przyjmująca; 

➢ czas trwania mobilności;

➢ osiągnięte rezultaty i wpływ.  

2. Streszczenie przedsięwzięcia w 

języku angielskim 



3. Zrealizowane cele

➢ stopień osiągnięcia celów 
strategicznych  i szczegółowych;

➢ w jaki sposób cele przedsięwzięcia 
wpisały się  w podstawę programową; 

➢ czy uczniowie rozwinęli/nabyli 
kompetencje kluczowe (raport 
zbiorczy).



4. Zarządzanie przedsięwzięciem oraz 

współpraca z instytucją/-ami

przyjmującą/-ącymi

➢ Opis zarządzania przedsięwzięciem 

z uwzględnieniem osób, podziałem oraz 

zakresem obowiązków; 

➢ zaangażowanie/współpraca instytucji 

uczestniczących w przedsięwzięciu;

➢ osoby odpowiedzialne za komunikację 

pomiędzy instytucją wysyłającą/przyjmującą;

➢ ew. problemy i działania naprawcze.



5. Rekrutacja i przygotowanie 

uczestników (uczniów) do mobilności

➢ opis rekrutacji (szczegółowy opis zawierający 

informację dotyczące m.in.: regulaminu, 

kryteriów dostępu, komisji rekrutacyjnej, listy 

głównej, rezerwowej, procedury odwoławczej 

itp.) zgodny z zachowaniem zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji;

➢ rodzaj/tematyka;

➢ ilość godzin;

➢ liczba uczniów;

➢ osoba/osoby prowadzące;

➢ dokumentacja – listy obecności.



6. Zaangażowanie uczestników (uczniów) 
w realizację przedsięwzięcia

➢ zaangażowanie uczniów w realizację przedsięwzięcia 
na etapie: planowania, przygotowania, realizacji 
mobilności, upowszechniania rezultatów, ewaluacji;

➢ udział uczniów z mniejszymi szansami (jeśli dot.).

7. Wizyta przygotowawcza

➢ kto uczestniczył w wizycie ze strony instytucji 
wysyłającej/przyjmującej;

➢ kiedy odbyła się wizyta;

➢ ile trwała wizyta;

➢ czy spełnione zostały oczekiwania/rezultaty wizyty.

8. Wyjazd grupy uczniów 

Dane nalży wprowadzić przez przystąpieniem do 
uzupełniania sekcji BUDŻET.



8.1  Zrealizowany program pobytu 

➢ szczegółowy opis programu mobilności 
uwzględniający:

• podział na dni; 

• Zajęcia formalne i pozaformalne realizowane  
wspólnie z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej 
(program merytoryczny 6-8 godzin dziennie przez 
minimum  5 dni).

8.2   Rezultaty

➢ rezultaty jakościowe/ilościowe;

➢ produkt/produkty końcowe;

➢ czy wszystkie zakładane w formularzu 

kontraktowym rezultaty zostały osiągnięte.



9.   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

10. Promocja oraz upowszechnianie 

i wykorzystanie rezultatów



11. Wpływ 

➢ odziaływanie przedsięwzięcia na 

uczestników; 

➢ oddziaływanie przedsięwzięcia na instytucję 

Realizatora;

➢ oddziaływanie przedsięwzięcia na instytucję 

przyjmującą;

➢ oddziaływanie przedsięwzięcia na 

opiekunów/zespół projektowy.

12. Problemy 



13. Uwagi końcowe 

Wszelkie informacje, które chcieliby Państwo 

przekazać pracownikom zespołu PO WER (sekcja 

nieobowiązkowa)

12. Siła wyższa – wyjaśnienie (jeśli 

dotyczy) 



III. BUDŻET 



DO RAPORTU KOŃCOWEGO W SYSTEMIE DOKUMENTÓW ONLINE FRSE 

NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

➢ Załączniki dotyczące sprawozdania kosztów rzeczywistych, jakie wystąpiły
w przedsięwzięciu z powodu COVID-19 (jeśli dotyczy)

➢ Oświadczenie Realizatora o prawidłowości danych w raporcie końcowym,
będące integralną częścią raportu końcowego, brak bądź załączenie błędnie
wypełnionego dokumentu jakim jest oświadczenie będzie skutkowało
odrzuceniem Raportu końcowego z koniecznością ponownego jego złożenia
w terminie 7 dni od otrzymania mailowej wiadomości
o odrzuceniu raportu





Konieczność wyboru jednej 

z dwóch opcji dotyczących podatku VAT 

Oświadczenie do pobrania znajduje się na stronie power.frse.org.pl w zakładce raportowanie,
w sekcji RAPORT KOŃCOWY, możliwość pobrania oświadczenia bezpośrednio z raportu 

końcowego



Przy pomocy Dodaj plik załączyć skan 

podpisanego oświadczenia.



Przy pomocy Wyślij dokument wysłać

wypełniony raport końcowy. Jeżeli pojawi się

czerwone pole z informacją o błędach należy

ponownie sprawdzić i uzupełnić wszystkie

wymagane pola w poszczególnych częściach

raportu.



➢ prosimy opisywać faktycznie zrealizowane działania (nie należy kopiować treści z formularza 
zgłoszeniowego); 

➢ każde niezrealizowane działanie dot. przedsięwzięcia związane z wystąpieniem pandemii 
COVID-19 powinno zostać opisane w sekcji raportu końcowego, którego dotyczy z podaniem 
ew.  podjętych działań zastępczych;

➢ zrozumiały i zwięzły opis sekcji;

➢ oświadczenie do pobrania znajduje w ostatniej sekcji formularza raportu końcowego oraz  
na stronie www.power.frse.org.pl w zakładce raportowanie, raport końcowy;

➢ uwzględnić działania dodatkowe, które nie zostały pierwotnie zaplanowane w formularzu 
zgłoszeniowym; 

➢ raport powinien dać pełen obraz zrealizowanego przedsięwzięcia;

➢ informacja o zaistniałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia problemach/trudnościach i 
ew. podjętych działaniach naprawczych.

Pomocne informacje przy pisaniu 

raportu końcowego

http://www.power.frse.org.pl/


PROJEKT PO WER 

„PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”

PYTANIA

www.power.frse.org.pl



Więcej informacji:

Zespół PO WER Edukacja szkolna
tel.: 22 46 31 690

e-mail: powerse@frse.org.pl 

PROJEKT „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”


