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Erasmus+ z 2017 r. 

Niniejsze sprostowanie składa się z dwóch części: 
 

 Zmian związanych z utworzeniem Europejskiego Korpusu Solidarności 

 Innych zmian do Przewodnika po programie z 2017 r. 
 
Ze względu na większą przejrzystość i czytelność zmiany związane z Europejskim Korpusem Solidarności zostały 
zaznaczone na czerwono w całym tekście sekcji „Projekty mobilności osób młodych i osób pracujących z młodzieżą”, 
natomiast w przypadku pozostałych zmian przytoczono tylko fragment danej sekcji. 
 
Wszystkie wspomniane powyżej zmiany zostały uwzględnione w wersji 2 Przewodnika po programie Erasmus+ z 2017 r., 
dostępnej na stronie internetowej Erasmus+ Komisji Europejskiej. 
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ZMIANY ZWIĄZANE Z UTWORZENIEM EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI 

Strona 86 

 

PROJEKTY MOBILNOŚCI OSÓB MŁODYCH I OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ
1  

W ramach tej akcji można uzyskać dofinansowanie dla dwóch rodzajów projektów: 
 

 projektów mobilności osób młodych i osób pracujących z młodzieżą, które mogą polegać na wymianach 
młodzieży, wolontariacie europejskim lub działaniach osób pracujących z młodzieżą; 

 

 projektów mobilności osób młodych dotyczących działań w ramach wolontariatu europejskiego na rzecz 
doświadczonych organizacji zajmujących się koordynacją wolontariatu europejskiego. 

 
W roku 2017 przy wyborze projektów nacisk zostanie położony na: 

 
 dotarcie do marginalizowanych młodych ludzi, promowanie różnorodności, dialogu międzykulturowego i 

międzyreligijnego, wspólnych wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz na projekty 
zwiększające umiejętności korzystania z mediów, krytyczne myślenie i zmysł inicjatywy u młodych ludzi, jak 
również  

 wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w kompetencje i metody potrzebne do przekazywania wspólnych 
podstawowych wartości naszego społeczeństwa, w szczególności młodym ludziom, do których dotarcie jest 
utrudnione, i zapobieganie gwałtownej radykalizacji postaw młodych ludzi. 

 
W związku z tym, biorąc pod uwagę krytyczną sytuację w Europie - a w szczególności fakt, że praca z młodzieżą, 
nieformalne działania edukacyjne i wolontariat mogą znacząco przyczynić się do zaspokojenia potrzeb uchodźców, osób 
ubiegających się o azyl i migrantów i / lub zwiększenia świadomości na ten temat w społecznościach lokalnych - 
szczególna uwaga zostanie zwrócona na wspieranie projektów mobilności młodzieży angażujące lub koncentrujące się na 
uchodźcach / osobach ubiegających się o azyl i migrantach. 

 

WKŁAD WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO W INICJATYWĘ „EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI” 

Aby zwiększyć spójność i budować solidarność w społeczeństwie europejskim, Komisja Europejska powołała Europejski 
Korpus Solidarności2 w celu stworzenia wspólnoty młodych ludzi pragnących angażować się w szerokie spektrum działań 
solidarnościowych, czy to w ramach wolontariatu, czy też zdobywania doświadczenia zawodowego przy poszukiwaniu 
rozwiązań w trudnych sytuacjach w całej Unii Europejskiej i poza Unią. 
 
W początkowej fazie Europejski Korpus Solidarności korzysta z dorobku aktualnie istniejących programów unijnych. 
Jednym z zasadniczych schematów finansowania Europejskiego Korpusu Solidarności jest wolontariat europejski. Dzięki 
temu Europejski Korpus Solidarności nada impet działaniom wolontariatu europejskiego oraz zwiększy ich widoczność, 
równocześnie ujmując wolontariat na szczeblu europejskim w szersze ramy i dodając dalsze długoterminowe możliwości 
wolontariatu. 
 
Więcej informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności oraz możliwości uczestnictwa w tej inicjatywie można 
znaleźć na stronie: www.europa.eu/solidarity-corps. 

 
Partnerstwo między programami Erasmus+ a LIFE3 

 

                                                            
1 Główny budżet tej akcji przeznaczono na wsparcie działań transnarodowych obejmujących organizacje i uczestników z krajów programu. Z około 25% 

budżetu przeznaczonego na tę akcję można jednak sfinansować działania międzynarodowe obejmujące organizacje i uczestników z krajów programu i z krajów 
partnerskich sąsiadujących z UE (regiony 1–4; zob. „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika). 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN 
3 http://ec.europa.eu/environment/life 

http://www.europa.eu/solidarity-corps
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN
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Dodatkowo, aby wzmocnić w Europejskim Korpusie Solidarności wymiar wolontariatu, ustanowiono partnerstwo między 
programami Erasmus+ a programami Life LIFE, w celu udostępnienia w 2017 r. dalszych długoterminowych możliwości 
wolontariatu europejskiego w zakresie środowiska naturalnego, ochrony przyrody i działań w dziedzinie klimatu, co 
pozwoli młodym wolontariuszom zyskać poczucie własności kapitału naturalnego w całej Europie oraz świadomość, iż jej 
ochrona to wspólna odpowiedzialność. 
 
Więcej informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności oraz możliwości uczestnictwa w tej inicjatywie można 
znaleźć na stronie: www.europa.eu/solidarity-corps. 

 

PROJEKTY MOBILNOŚCI OSÓB MŁODYCH I OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ, MOGĄCE 

OBEJMOWAĆ WYMIANY MŁODZIEŻY, WOLONTARIAT EUROPEJSKI LUB DZIAŁANIA OSÓB 

PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ 

 
Projekt mobilności może obejmować jedno z poniższych działań lub większą ich liczbę:  

 
 
Mobilność osób młodych: 
 
 Wymiany młodzieży:  
Wymiana młodzieży stwarza grupom młodych osób z co najmniej dwóch różnych krajów możliwość spotkania się i 
mieszkania razem przez okres do 21 dni. W trakcie wymiany młodzieży uczestnicy, wspierani przez liderów grup wspólnie 
realizują program pracy (połączenie warsztatów, ćwiczeń, debat, odgrywania ról, symulacji, aktywności na świeżym 
powietrzu itd.), jaki opracowali i przygotowali przed wymianą. Wymiana młodzieży umożliwia osobom młodym: rozwijanie 
umiejętności; poznawanie zagadnień/obszarów tematycznych istotnych dla społeczeństwa; odkrywanie nowych kultur, 
zwyczajów i stylów życia, głównie dzięki partnerskiemu uczeniu się; wzmocnienie takich wartości jak solidarność, 
demokracja, przyjaźń itp. Proces uczenia się podczas wymiany młodzieży jest efektem metod kształcenia pozaformalnego. 
Dość krótki czas trwania działania sprawia, że zaangażowanie młodych ludzi o mniejszych szansach jest właściwe. Wymiana 
młodzieży oferuje międzynarodowe doświadczenie mobilności zapewniającej bezpieczeństwo grupy, z możliwością 
posiadania odpowiedniej liczby liderów grup dbających o bezpieczeństwo uczestników. Wymiana młodzieży może być 
również dobrą okazją do rozmów i poznawania zagadnień z zakresu integracji i różnorodności. Wymiana młodzieży opiera się 
na współpracy transnarodowej między co najmniej dwiema organizacjami uczestniczącymi z różnych krajów Unii Europejskiej 
i spoza niej. 
 
Następujące działania nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach wymiany młodzieży: akademickie wyjazdy studyjne; 
wymiana, której celem jest osiągnięcie zysków finansowych; wymiana, którą można zaklasyfikować jako wyjazd turystyczny; 
festiwale; wyjazdy wakacyjne; tournée z występami artystycznymi. 
 
 Wolontariat europejski:  
Dzięki temu działaniu osoby młode w wieku 17–30 lat mogą wyrazić swoje osobiste zaangażowanie poprzez udział w 
nieodpłatnym i prowadzonym w pełnym wymiarze czasu pracy wolontariacie przez okres do 12 miesięcy w innym kraju Unii 
Europejskiej lub spoza niej. Młodzi wolontariusze mają możliwość uczestniczyć w codziennej pracy organizacji, zajmując się 
informacją i polityką młodzieżową, rozwojem osobistym i społeczno-oświatowym osób młodych, aktywnością obywatelską, 
opieką społeczną, integracją osób defaworyzowanych, środowiskiem, programami w zakresie edukacji pozaformalnej, 
umiejętnością korzystania z TIK i mediów, kulturą i kreatywnością, współpracą na rzecz rozwoju itp. Młodzi ludzie o 
mniejszych szansach mogą otrzymać dodatkowe wsparcie, aby umożliwić im udział w działaniu, oraz udział w wolontariacie 
krótkoterminowym (od dwóch tygodni wzwyż). 
 
Dzięki partnerstwu między programami Erasmus+ a LIFE młodzi wolontariusze będą mieli dalsze możliwości przyczyniania 
się do ochrony środowiska i klimatu przez angażowanie się w działania takie jak monitorowanie gatunków i siedlisk, udział w 
badaniach i obserwacji, ponownym zalesianiu i opiece nad drzewami, inicjatywach służących zwiększaniu świadomości 
społecznej, zapobiegania pożarom lasów, identyfikacji i eliminacji inwazyjnych gatunków obcych, odbudowie środowiska, 
budowie szlaków oraz oczyszczaniu środowiska (np. usuwanie odpadów morskich). 
 
Projekt może obejmować od 1 do 30 wolontariuszy, którzy mogą realizować działania wolontariackie samodzielnie lub w 
grupie. 
 
Organizacje uczestniczące są odpowiedzialne za:  
 
o zapewnienie utrzymania, zakwaterowania i lokalnego transportu wolontariuszy;  
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o planowanie zadań i działań dla wolontariuszy, które są zgodne z jakościowymi zasadami wolontariatu europejskiego, 
jak opisano w Karcie wolontariatu europejskiego; 

o zapewnienie wolontariuszom bieżącego wsparcia w zakresie wykonywanych zadań, wsparcia językowego, osobistego 
i administracyjnego w trakcie całego okresu trwania działania. 

 
Na potrzeby mobilności w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (tj. służby trwającej od 2 do 12 miesięcy i odbywanej 
w kraju programu) zdecydowanie zachęca się uczestniczące organizacje, aby wybierały wolontariuszy w ramach 
wolontariatu europejskiego przy wykorzystaniu bazy danych Europejskiego Korpusu Solidarności, gdzie zakładają swoje 
profile młodzi ludzie pragnący zostać wolontariuszami. 
 
Udział wolontariuszy w działaniu w ramach wolontariatu europejskiego musi być dla nich nieodpłatny, z wyjątkiem 
ewentualnego wkładu w koszty podróży (jeżeli dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ nie pokrywa w pełni tych 
kosztów) i kosztów dodatkowych niepowiązanych z realizacją działania. Podstawowe koszty udziału wolontariuszy w działaniu 
w ramach wolontariatu europejskiego pokrywa się z dofinansowania w ramach programu Erasmus+ lub z innych środków 
przeznaczonych przez organizacje uczestniczące. 
 
Oprócz wsparcia zapewnionego wolontariuszom przez organizacje uczestniczące, agencje narodowe lub regionalne centra 
SALTO organizują cykl szkoleń i ewaluacji4, w którym uczestniczą wszyscy wolontariusze i który obejmuje: a) szkolenie 
wprowadzające dla wolontariatu trwającego 2 miesiące i dłużej; b) ewaluację śródokresową w przypadku wolontariatu 
trwającego 6 miesięcy i dłużej. 
 
Za wolontariat europejski w ramach programu Erasmus+ nie uznaje się następujących działań: wolontariatu sporadycznego, 
niezorganizowanego, w niepełnym wymiarze godzin; praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie; płatnej pracy; rekreacji lub 
działalności turystycznej; kursu językowego; działań prowadzących do wykorzystania taniej siły roboczej; okresu studiów lub 
szkolenia zawodowego za granicą. 
 
Mobilność osób pracujących z młodzieżą:  
 
 Szkolenie osób pracujących z młodzieżą i tworzenie sieci:  
W ramach tego rodzaju działania wspiera się doskonalenie zawodowe osób pracujących z młodzieżą poprzez realizację takich 
działań jak transnarodowe/międzynarodowe seminaria, kursy szkoleniowe, wydarzenia mające na celu nawiązanie 
kontaktów, wizyty studyjne itp. lub praktyczne doświadczenia edukacyjne typu job shadowing/okresy obserwacji za granicą 
w organizacji prowadzącej działalność na rzecz młodzieży. Wszystkie te działania są organizowane przez organizacje 
uczestniczące w projekcie. Udział osób pracujących z młodzieżą w tego rodzaju działaniach przyczynia się do budowania 
potencjału ich organizacji i powinien mieć wyraźny wpływ na codzienną pracę tych osób z młodzieżą. Efekty kształcenia / 
uczenia się powinny być dalej upowszechniane w dziedzinie młodzieży. 
 
 

 

JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE W TYM PROJEKCIE? 

o Organizacje uczestniczące zaangażowane w projekt mobilności podejmują się następujących ról i zadań:  

 
 koordynator projektu mobilności osób młodych: składa wniosek na cały projekt w imieniu wszystkich organizacji 

partnerskich. 
 organizacja wysyłająca: odpowiada za wysyłanie za granicę osób młodych i osób pracujących z młodzieżą (w tym: 

dokonywanie praktycznych ustaleń; przygotowanie uczestników przed wyjazdem; zapewnienie wsparcia 
uczestnikom na wszystkich etapach projektu).  

 organizacja przyjmująca: odpowiada za zorganizowanie działania w swoim kraju, opracowanie programu działań 
dla uczestników we współpracy z uczestnikami i organizacjami partnerskimi, zapewnienie wsparcia uczestnikom na 
wszystkich etapach projektu. 

 
Młodzi wolontariusze uczestniczący w wolontariacie europejskim trwającym dwa miesiące lub dłużej kwalifikują się do 
otrzymania wsparcia językowego. W trakcie trwania programu stopniowo wdrażane jest wsparcie językowe on-line. Komisja 
Europejska udostępnia to wsparcie uprawnionym uczestnikom, aby mogli oni ocenić swoje kompetencje w zakresie języków 
obcych oraz aby w razie potrzeby otrzymali najbardziej odpowiednie szkolenie językowe przed rozpoczęciem mobilności lub 
w jej trakcie (więcej szczegółowych informacji można znaleźć w załączniku I do niniejszego przewodnika). 
 

                                                            
4 Szczegółowe informacje dostępne są w dokumencie „EVS Training and Evaluation Cycle Guidelines and minimum quality standards”:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library//evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
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JAKIE SĄ KRYTERIA STOSOWANE DO OCENY TAKIEGO PROJEKTU?  

Poniżej przedstawiono formalne kryteria, jakie musi spełnić projekt mobilności, aby kwalifikować się do otrzymania 
dofinansowania w ramach programu Erasmus+ grant: 

OGÓLNE KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI 

Uprawnione działania 

Projekt mobilności osób młodych musi obejmować jedno lub większą liczbę następujących 
działań:  

 Wymiany młodzieży; 

 Wolontariat europejski; 

 Szkolenie osób pracujących z młodzieżą i tworzenie sieci. 

Uprawnione organizacje 
uczestniczące 

Organizacją uczestniczącą może być:  

 organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa; 

 europejska młodzieżowa organizacja pozarządowa; 

 przedsiębiorstwo społeczne;  

 organ publiczny na szczeblu lokalnym; 

 grupa młodych osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą, lecz niekoniecznie w 
ramach organizacji młodzieżowych (tj. nieformalna grupa młodych osób);  

jak również: 

 organ publiczny na szczeblu regionalnym lub krajowym5; 

 stowarzyszenie regionów; 

 europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej; 

 organizacja komercyjna aktywnie działająca w ramach społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw. 

ustanowione w kraju programu lub w kraju partnerskim sąsiadującym z UE (regiony 1–4; zob. 
podrozdział „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika). 

Kto może złożyć 
wniosek? 

Wnioskodawcą może być organizacja uczestnicząca lub grupa6 ustanowiona w kraju programu. 
Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany 
projekt.  

Projekt mobilności osób młodych finansuje się w określony sposób (zob. podrozdział „Zasady 
finansowania”), jeżeli wnioskodawcą jest: 

 organ publiczny na szczeblu regionalnym lub krajowym7; 

 stowarzyszenie regionów; 

 europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej; 

 organizacja komercyjna aktywnie działająca w ramach społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw. 

                                                            
5 W tym kontekście organ publiczny na szczeblu krajowym lub regionalnym uznaje się za organ publiczny, który 1) świadczy usługi lub posiada administracyjny 
obszar kompetencji obejmujący terytorium całego kraju lub regionu oraz b) posiada monopol, co oznacza, że nie ma innego organu pełniącego te same funkcje 
w kraju lub regionie (typowe przykłady: ministerstwa, agencje państwowe, regionalne organy publiczne itd.). W tym sensie szkoły, uczelnie lub inne instytucje, 
nawet jeżeli zostały ustanowione prawem krajowym, są wyłączone z tej kategorii i uznawane za organy publiczne na szczeblu lokalnym.  
6 W przypadku grupy nieformalnej jeden z członków grupy, w wieku co najmniej 18 lat, przejmuje rolę przedstawiciela i odpowiedzialność w imieniu grupy. 
7 Zob. poprzednia uwaga.  
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Liczba i profil organizacji 
uczestniczących 

Działanie w zakresie mobilności ma charakter transnarodowy i biorą w nim udział co najmniej 
dwie organizacje uczestniczące (organizacja wysyłająca i przyjmująca) z różnych krajów. Jeżeli 
w projekcie mobilności osób młodych przewiduje się tylko jeden rodzaj działania, koordynator 
musi również pełnić rolę organizacji wysyłającej lub przyjmującej – z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
działaniem jest wolontariat europejski. Jeżeli w projekcie mobilności osób młodych przewiduje 
się więcej rodzajów działań, koordynator projektu może, ale niekoniecznie musi, pełnić rolę 
organizacji wysyłającej lub przyjmującej. We wszystkich przypadkach koordynatorem nie może 
być organizacja z kraju partnerskiego sąsiadującego z UE. 

Działania z udziałem krajów programu: wszystkie organizacje uczestniczące muszą pochodzić z 
kraju programu. 

Działania z udziałem krajów partnerskich sąsiadujących z UE: w działaniu musi brać udział co 
najmniej jedna organizacja uczestnicząca z kraju programu i jedna organizacja uczestnicząca z 
kraju partnerskiego sąsiadującego z UE. 

Czas trwania projektu Od 3 do 24 miesięcy. 

Gdzie należy złożyć 
wniosek?  

Do Narodowej Agencji kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca. 

Kiedy należy złożyć 
wniosek? 

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie najpóźniej do: 

 dnia 2 lutego do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w 
przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 maja a 30 
września tego samego roku; 

 dnia 26 kwietnia do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w 
przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 sierpnia a 31 
grudnia tego samego roku; 

 dnia 4 października do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) 
w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 stycznia a 31 
maja następnego roku. 

Jak należy złożyć 
wniosek? 

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego 
przewodnika. 

Pozostałe kryteria 
Do formularza wniosku należy załączyć harmonogram dotyczący każdego działania 
zaplanowanego w projekcie.  

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI W ODNIESIENIU DO WYMIANY MŁODZIEŻY 

Czas trwania działania Od 5 dni do 21 dni, z wyłączeniem czasu podróży.  

Miejsce (miejsca) 
działania 

Działanie musi być realizowane w kraju jednej z organizacji uczestniczących w działaniu.  

Uprawnieni uczestnicy 
Osoby młode w wieku od 13 do 30 lat8 mieszkające w krajach będących siedzibą organizacji 
wysyłającej i przyjmującej. Liderzy grupy9 zaangażowani w wymianę młodzieży muszą mieć co 
najmniej 18 lat. 

Liczba uczestników i 
skład grup krajowych 

Co najmniej 16 i maksymalnie 60 uczestników (nie uwzględniając lidera(ów) grupy). 

Co najmniej 4 uczestników na grupę (nie uwzględniając lidera(ów) grupy). 

Każda grupa krajowa musi mieć co najmniej jednego lidera grupy.  

                                                            
8 Należy wziąć pod uwagę:  

 dolny limit wieku – do dnia rozpoczęcia działania uczestnicy muszą osiągnąć wiek minimalny. 

 górny limit wieku – w dniu złożenia wniosku uczestnicy nie mogą przekroczyć wskazanego maksymalnego wieku. 
9 Liderem grupy jest osoba dorosła, która towarzyszy osobom młodym uczestniczącym w wymianie młodzieży w celu zapewnienia im skutecznego uczenia się, 
ochrony i bezpieczeństwa. 
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Pozostałe kryteria 

Aby utrzymać wyraźne powiązanie z krajem, w którym znajduje się narodowa agencja, co 
najmniej jedna organizacja wysyłająca lub organizacja przyjmująca w odniesieniu do każdego 
działania musi pochodzić z kraju narodowej agencji, do której składa się wniosek. 

Wizyta przygotowawcza:  

Jeżeli w projekcie przewiduje się wizytę przygotowawczą, należy wówczas przestrzegać 
następujących kryteriów kwalifikowalności: 

 czas trwania wizyty przygotowawczej: maksymalnie 2 dni (z wyłączeniem czasu 
podróży); 

 liczba uczestników: 1 uczestnik na grupę. Liczbę uczestników można zwiększyć do 2 
pod warunkiem, że drugi uczestnik jest osobą młodą biorącą udział w działaniu, 
która nie pełni roli lidera grupy ani osoby prowadzącej szkolenie. 

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI DLA WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO 

Akredytacja 

Wszystkie organizacje uczestniczące zaangażowane w działanie w ramach wolontariatu 
europejskiego muszą posiadać ważną akredytację wolontariatu europejskiego w odpowiednim 
terminie składania wniosków (więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale 
dotyczącym wolontariatu europejskiego w załączniku I do niniejszego przewodnika).  

Czas trwania działania 

Długoterminowy wolontariat europejski: od 210 do 12 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.  

Krótkoterminowy wolontariat europejski: od 2 tygodni do 2 miesięcy11, z wyłączeniem czasu 
podróży. Warunek: krótkoterminowy wolontariat europejski może być organizowany w 
przypadku działań angażujących co najmniej 10 wolontariuszy, realizujących działanie razem 
(działanie grupowe), lub tam, gdzie jest równy udział lub większość młodych ludzi o mniejszych 
szansach. 

Miejsce (miejsca) działań 

Wolontariusz z kraju programu musi prowadzić swoje działanie w innym kraju programu lub w 
kraju partnerskim sąsiadującym z UE. 
 
Wolontariusz z kraju partnerskiego sąsiadującego z UE musi prowadzić swoje działanie w kraju 
programu. 

Uprawnieni uczestnicy 

Osoby młode w wieku od 17 do 30 lat12 mieszkające na stałe w kraju będącym siedzibą 
organizacji wysyłającej.  

Wolontariusz może wziąć udział tylko w jednym wolontariacie europejskim13. Wyjątek: 
wolontariusze, którzy realizowali działanie w ramach krótkoterminowego wolontariatu 
europejskiego, mogą wziąć udział w dodatkowym wolontariacie europejskim. 

Liczba uczestników Maksymalnie 30 wolontariuszy na cały projekt.   

Pozostałe kryteria 

Aby utrzymać wyraźne powiązanie z krajem, w którym znajduje się narodowa agencja, co 
najmniej jedna organizacja wysyłająca lub organizacja przyjmująca w odniesieniu do każdego 
działania musi pochodzić z kraju narodowej agencji, do której składa się wniosek. 

Wizyta przygotowawcza: jedynie w odniesieniu do wolontariatu europejskiego angażującego 
osoby młode o mniejszych szansach. 
Jeżeli w projekcie przewiduje się wizytę przygotowawczą, należy wówczas przestrzegać 
następujących kryteriów kwalifikowalności: 

 czas trwania wizyty przygotowawczej: maksymalnie 2 dni (z wyłączeniem czasu 
podróży); 

 liczba uczestników: 1 uczestnik na organizację wysyłającą. Liczbę uczestników można 
zwiększyć, pod warunkiem że wszyscy dodatkowi uczestnicy są wolontariuszami o 
mniejszych szansach biorącymi udział w działaniu.  

                                                            
10 Długoterminowy wolontariat europejski liczy się od co najmniej 60 dni, z wyłączeniem czasu podróży. 
11 Krótkoterminowy wolontariat europejski wynosi maksymalnie 59 dni, z wyłączeniem czasu podróży. 
12 Zob. uwaga powyżej dotycząca ograniczeń wiekowych. 
13 Ma to zastosowanie do wolontariatu europejskiego w ramach programu Erasmus+ i poprzednich programów. 
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DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI DLA MOBILNOŚCI OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ 

Czas trwania działania 
Od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.  

Działanie musi trwać co najmniej dwa następujące po sobie dni. 

Miejsce (miejsca) 
działania 

Działanie musi być realizowane w kraju jednej z organizacji uczestniczących w działaniu.  

Uprawnieni uczestnicy 
Brak ograniczeń wiekowych. Uczestnicy (z wyjątkiem osób prowadzących szkolenia i osób 
wspomagających proces kształcenia) muszą mieszkać na stałe w kraju będącym siedzibą ich 
organizacji wysyłającej lub przyjmującej.  

Liczba uczestników 
Do 50 uczestników (w tym, w razie potrzeby, osoby prowadzące szkolenia i osoby 
wspomagające proces kształcenia) w każdym działaniu zaplanowanym w ramach projektu.  

Pozostałe kryteria 
Aby utrzymać wyraźne powiązanie z krajem, w którym znajduje się narodowa agencja, co 
najmniej jedna organizacja wysyłająca lub organizacja przyjmująca w odniesieniu do każdego 
działania musi pochodzić z kraju narodowej agencji, w której składa się wniosek. 

 
Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W 
celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.  

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA 

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów: 
 

Adekwatność projektu 
(maksymalnie 30 punktów) 
 

 Adekwatność wniosku w odniesieniu do: 

- celów danej akcji (zob. podrozdział „Jakie są cele projektu 
mobilności?”); 

- potrzeb i celów organizacji uczestniczących i poszczególnych 
uczestników. 

 Zakres, w jakim wniosek jest odpowiedni do:  

- dotarcia do młodych ludzi o mniejszych szansach, włącznie z 
uchodźcami, osobami ubiegającymi się o azyl i migrantami; 

- promowania różnorodności, dialogu międzykulturowego i 
międzyreligijnego, wspólnych wartości wolności, tolerancji i 
poszanowania praw człowieka oraz na projekty zwiększające 
umiejętności korzystania z mediów, krytyczne myślenie i zmysł 
inicjatywy u młodych ludzi, 

- wyposażenia osób pracujących z młodzieżą w kompetencje i metody 
potrzebne do przekazywania wspólnych podstawowych wartości 
naszego społeczeństwa, w szczególności młodym ludziom, do których 
dotarcie jest utrudnione, i zapobieganie gwałtownej radykalizacji 
postaw młodych ludzi. 

 Zakres, w jakim wniosek jest odpowiedni do: 

- generowania wysokiej jakości efektów kształcenia uczestników; 

- wzmacniania potencjału i międzynarodowego zasięgu organizacji 
uczestniczących. 
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Jakość planu projektu i jego realizacji 
(maksymalnie 40 punktów) 
 
 

 Przejrzystość, kompletność i jakość wszystkich etapów przedstawionych 
we wniosku (przygotowanie, realizacja działań w zakresie mobilności i 
działania po zakończeniu projektu). 

 Spójność celów projektu i proponowanych działań. 

 Jakość praktycznych ustaleń, procesów zarządzania i mechanizmów 
wsparcia. 

 Jakość przygotowania zapewnianego uczestnikom. 

 Jakość metod uczenia się pozaformalnego opartych na uczestnictwie i 
aktywne zaangażowanie osób młodych na wszystkich poziomach projektu. 

 Jakość ustaleń dotyczących uznawania i poświadczania efektów kształcenia 
uczestników oraz spójnego stosowania unijnych narzędzi przejrzystości i 
uznawalności. 

 Odpowiedniość środków w odniesieniu do wyboru uczestników mobilności 
lub angażowania ich w takie działania. 

 W przypadku działań wolontariatu europejskiego w ramach Europejskiego 
Korpusu Solidarności przy wyborze wolontariuszy wykorzystywana jest 
baza danych Europejskiego Korpusu Solidarności. 

 W przypadku działań z krajami partnerskimi sąsiadującymi z UE, 
zrównoważona reprezentacja organizacji z krajów programu i krajów 
partnerskich. 

 Jakość współpracy i komunikacji między organizacjami uczestniczącymi 
oraz z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami. 

Wpływ i upowszechnianie 
(maksymalnie 30 punktów) 
 

 Jakość środków służących do oceny rezultatów projektu. 

 Potencjalny wpływ projektu: 

- na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji 
projektu i po jego zakończeniu; 

- na inne podmioty niż organizacje i osoby indywidualne bezpośrednio 
uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, 
krajowym lub europejskim. 

 Odpowiedniość i jakość środków mających na celu upowszechnianie 
rezultatów projektu wśród organizacji uczestniczących i poza nimi. 

 
Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co 
najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania 
dofinansowania (tj. co najmniej 15 punktów w przypadku kryterium „Adekwatność projektu” i „Wpływ i upowszechnianie” 
oraz 20 punktów w przypadku kryterium „Jakość planu projektu i jego realizacji”). 
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PROJEKTY MOBILNOŚCI OSÓB MŁODYCH DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ W RAMACH WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO: 
STRATEGICZNE PROJEKTY WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO 

Projekty tego rodzaju zapewnią wsparcie dla doświadczonych organizacji zajmujących się koordynacją wolontariatu 

europejskiego przy pracy nad projektami wywołującymi systemowe skutki na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym 

i/lub europejskim. Strategiczny projekt wolontariatu europejskiego będzie wykorzystywał w sposób strategiczny działania 

prowadzone w ramach wolontariatu europejskiego w odpowiedzi na określony problem zgodnie z priorytetami programu 

Erasmus+. Uzupełniając działania prowadzone w ramach wolontariatu europejskiego, projekt ten może prowadzić do 

nawiązania relacji z partnerami stowarzyszonymi, które przyczynią się do poprawy jakości wdrożenia i pomogą w realizacji 

celów strategicznych projektu. Ważnymi elementami strategicznego projektu wolontariatu europejskiego są również 

zwiększanie świadomości zalet wolontariatu dla młodych ludzi i społeczności oraz ułatwianie uznawania zdobytych 

umiejętności i kompetencji. 

CZYM JEST STRATEGICZNY PROJEKT WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO?  

Wspierane projekty będą składały się z następujących etapów:  

 przygotowań (w tym praktycznych ustaleń, wyboru uczestników, przygotowania uczestników pod kątem 

językowym/międzykulturowym oraz pod kątem danego zadania przed wyjazdem);  

 realizacji działań w ramach wolontariatu europejskiego i działań uzupełniających;  

 działań następczych, tj. kontynuacji (w tym oceny działań w ramach wolontariatu europejskiego, formalnego 

uznania, w stosownych przypadkach, efektów kształcenia osiągniętych przez uczestników podczas działań oraz 

upowszechniania i wykorzystywania efektów projektu w celu lepszego strategicznego wykorzystania wolontariatu 

w organizacji i wśród partnerów). 

 

JAKIE DZIAŁANIA WSPIERA SIĘ W RAMACH TEJ AKCJI?  

Wolontariat Europejski  

Strategiczny projekt wolontariatu europejskiego będzie polegał na realizacji standardowych działań w ramach wolontariatu 

europejskiego.14  

Dzięki temu działaniu osoby młode w wieku 17–30 lat mogą wyrazić swoje osobiste zaangażowanie przez udział w 

nieodpłatnym i odbywanym w pełnym wymiarze czasu pracy wolontariacie przez okres do 12 miesięcy w innym kraju Unii 

Europejskiej lub spoza niej. Młodym ludziom o mniejszych szansach może zostać przyznane dodatkowe wsparcie, aby 

umożliwić im udział w działaniu; mogą oni również wziąć udział w wolontariacie krótkoterminowym (od dwóch tygodni 

wzwyż). Młodzi wolontariusze mają możliwość uczestnictwa w codziennej pracy organizacji działających w dziedzinie 

informacji i polityki młodzieżowej, rozwoju osobistego i społeczno-oświatowego osób młodych, aktywności obywatelskiej, 

opieki społecznej, integracji osób defaworyzowanych, programów w zakresie edukacji pozaformalnej, umiejętności 

korzystania z ICT i mediów, kultury i kreatywności, współpracy na rzecz rozwoju itp. 

Dzięki partnerstwu pomiędzy programami Erasmus+ i LIFE młodzi wolontariusze będą mieli dalsze możliwości 

przyczyniania się do ochrony środowiska i klimatu, poprzez angażowanie się w działania takie, jak monitorowanie gatunków 

i siedlisk, udział w badaniach i obserwacji, ponownym zalesianiu i opiece nad drzewami, inicjatywach w obszarze 

zwiększania świadomości społecznej, zapobiegania pożarom lasów, identyfikacji i eliminacji inwazyjnych gatunków obcych, 

odbudowie środowiska, budowie szlaków oraz oczyszczaniu środowiska (np. usuwanie odpadów morskich).  

Aby zapewnić trwałe, systemowe skutki, w projekcie powinno uczestniczyć co najmniej kilku wolontariuszy. Mogą oni 

realizować działania wolontariackie samodzielnie lub w grupie. 

Organizacja wnioskująca odpowiada (ewentualnie za pośrednictwem pozostałych organizacji uczestniczących) za: 

                                                            
14 Dokładny opis tego działania znajduje się w podrozdziale „Projekty mobilności osób młodych i osób pracujących z młodzieżą, które mogą polegać na 

wymianach młodzieży, wolontariacie europejskim i/lub działalności osób pracujących z młodzieżą”. 
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 zapewnienie utrzymania, zakwaterowania i lokalnego transportu wolontariuszy; 

 planowanie zadań i działań dla wolontariuszy, które są zgodne z jakościowymi zasadami wolontariatu 

europejskiego, jak opisano w Karcie wolontariatu europejskiego; 

 zapewnienie wolontariuszom bieżącego wsparcia w zakresie wykonywanych zadań, wsparcia językowego, 

osobistego i administracyjnego w trakcie całego okresu trwania działania w ramach wolontariatu europejskiego 

przy pomocy mentora; 

 prowadzenie działań upowszechniająco-informacyjnych; 

 angażowanie partnera stowarzyszonego w realizację odpowiednich zadań w ramach projektu (w tym działań 

uzupełniających). 

W przypadku działań odpowiadających obszarom tematycznym i zakresowi działań Europejskiego Korpusu Solidarności (tj. 
służby trwającej od 2 do 12 miesięcy odbywanej w kraju programu), zdecydowanie zachęca się do wyboru wolontariuszy 
przy użyciu bazy danych Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Działania uzupełniające  

Projekt może obejmować organizację odpowiednich działań uzupełniających zmierzających do realizacji celów projektu oraz 

wzmocnienia jego skutków systemowych. Do działań uzupełniających mogą należeć job shadowing, spotkania, warsztaty, 

konferencje, seminaria, kursy szkoleniowe, coaching itp. 

 

JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE W TYM PROJEKCIE?  

 Organizacje uczestniczące zaangażowane w działania w ramach wolontariatu europejskiego podejmują się 

następujących ról i zadań:  
 

 Organizacja wnioskująca: odpowiada za złożenie wniosku, podpisanie umowy finansowej i zarządzanie 
nią oraz za sprawozdawczość i koordynowanie całego projektu. Organizacja wnioskująca bierze na siebie 
jednocześnie ogólną odpowiedzialność za realizację działań prowadzonych w ramach wolontariatu 
europejskiego. Wnioskodawca może również, ale nie musi, działać w charakterze organizacji wysyłającej 
lub przyjmującej. 
 

 Organizacje wysyłające i przyjmujące: realizują działania w ramach wolontariatu europejskiego oraz 
udzielają wsparcia wolontariuszom na wszystkich etapach projektu.  
 

Partnerzy stowarzyszeni: Oprócz organizacji formalnie uczestniczących w działaniach w ramach wolontariatu europejskiego 
i posiadających ważną akredytację wolontariatu europejskiego w strategiczny projekt wolontariatu europejskiego mogą być 
również zaangażowani partnerzy stowarzyszeni z sektora publicznego lub prywatnego, którzy uczestniczą w realizacji 
określonych zadań/działań w ramach projektu lub pomagają upowszechniać wyniki projektu i zapewniać jego trwałość. W 
przypadku kwestii dotyczących zarządzania umowami, „partnerów stowarzyszonych” nie uznaje się za partnerów projektu i 
nie otrzymują oni dofinansowania. Jednakże należy jasno przedstawić ich udział i rolę w projekcie oraz pozostałych 
działaniach oraz opisać, w jaki sposób mogą wnieść wartość dodaną do planowanych działań poprzez inwestowanie 
własnych środków i know-how. 
 

JAKIE SĄ KRYTERIA STOSOWANE DO OCENY TAKIEGO PROJEKTU?  

Poniżej przedstawiono formalne kryteria, jakie musi spełnić projekt, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w 

ramach programu Erasmus+: 

 
OGÓLNE KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI  

 

Uprawnione 
organizacje 
uczestniczące 

Organizacją uczestniczącą może być:  

 organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa; 

 europejska młodzieżowa organizacja pozarządowa; 
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 przedsiębiorstwo społeczne;  

 organ publiczny na szczeblu lokalnym;  

jak również: 

 organ publiczny na szczeblu regionalnym lub krajowym15; 

 stowarzyszenie regionów; 

 europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej; 

 organizacja komercyjna aktywnie działająca w ramach społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw. 

 

ustanowione w kraju programu lub w kraju partnerskim sąsiadującym z UE (regiony 1–4; zob. 
podrozdział „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika). 

Kto może złożyć 
wniosek? 

 
O dofinansowanie może wnioskować Każda organizacja uczestnicząca ustanowiona w kraju 
programu, posiadająca ważną akredytację dla organizacji koordynującej wolontariat europejski 
w odpowiednim terminie składania wniosków. 
 
Organizacja wnioskująca musi posiadać udokumentowany dorobek w postaci skutecznie 
zrealizowanych działań w ramach wolontariatu europejskiego w projektach mobilności 
młodzieży, przy czym przynajmniej w jednym przypadku musi występować w roli organizacji 
koordynującej. Wnioskodawca musi wykazać, że był zaangażowany w zakończone projekty 
Młodzież w działaniu lub Erasmus+ w okresie trzech lat przed terminem składania wniosków, 
obejmujące łącznie co najmniej 6 wolontariuszy działających w ramach wolontariatu 
europejskiego. 

Liczba organizacji 
uczestniczących  
 

 

Liczba organizacji w formularzu wniosku wynosi jeden (wnioskodawca).  
 
Podczas realizacji działań w zakresie mobilności zaangażowane muszą być co najmniej dwie 
organizacje (przynajmniej jedna organizacja wysyłająca i przynajmniej jedna przyjmująca) z 
różnych krajów.  

Działania z udziałem krajów programu: wszystkie organizacje uczestniczące muszą pochodzić z 
kraju programu. 

Działania z udziałem krajów partnerskich sąsiadujących z UE: w działaniu musi brać udział co 
najmniej jedna organizacja uczestnicząca z kraju programu i jedna organizacja uczestnicząca z 
kraju partnerskiego sąsiadującego z UE. 
 

Akredytacja 
Organizacje uczestniczące, z wyjątkiem wnioskodawcy, muszą posiadać ważną akredytację w 
pierwszym dniu działania w ramach wolontariatu europejskiego, w którym bierze udział dana 
organizacja.  

Czas trwania projektu  
Od 12 do 36 miesięcy. 

W każdym przypadku projekty muszą się kończyć nie później niż dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Czas trwania działania  

 
Długoterminowy wolontariat europejski: od 216 do 12 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.  
 
Krótkoterminowy wolontariat europejski: od 2 tygodni do 2 miesięcy17, z wyłączeniem czasu 
podróży. Warunek: krótkoterminowy wolontariat europejski może być organizowany w 
przypadku działań angażujących co najmniej 10 wolontariuszy, realizujących działanie razem 
(działanie grupowe), lub tam, gdzie jest równy udział lub większość młodych ludzi o mniejszych 
szansach.  
 

                                                            
15 W tym kontekście organ publiczny na szczeblu krajowym lub regionalnym uznaje się za organ publiczny, który 1) świadczy usługi lub posiada administracyjny 
obszar kompetencji obejmujący terytorium całego kraju lub regionu oraz b) posiada monopol, co oznacza, że nie ma innego organu pełniącego te same funkcje 
w kraju lub regionie (typowe przykłady: ministerstwa, agencje państwowe, regionalne organy publiczne itd.). W tym sensie szkoły, uczelnie lub inne instytucje, 
nawet jeżeli zostały ustanowione prawem krajowym, są wyłączone z tej kategorii i uznawane za organy publiczne na szczeblu lokalnym.  
16 Długoterminowy wolontariat europejski liczy się od co najmniej 60 dni, z wyłączeniem czasu podróży. 
17 Krótkoterminowy wolontariat europejski wynosi maksymalnie 59 dni, z wyłączeniem czasu podróży. 
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Miejsce (miejsca) działań  

 
Wolontariusz z kraju programu musi prowadzić swoje działanie w innym kraju programu lub w 
kraju partnerskim sąsiadującym z UE.  
Wolontariusz z kraju partnerskiego sąsiadującego z UE musi prowadzić swoje działanie w kraju 
programu.  
 

Uprawnieni uczestnicy  

 
Osoby młode w wieku od 17 do 30 lat mieszkające na stałe w kraju będącym siedzibą 
organizacji wysyłającej. Wolontariusz może wziąć udział tylko w jednym wolontariacie 
europejskim. 
Wyjątek: wolontariusze, którzy realizowali działanie w ramach krótkoterminowego 
wolontariatu europejskiego, mogą wziąć udział w dodatkowym wolontariacie europejskim.  
 

Gdzie należy złożyć 
wniosek?  

Do Narodowej Agencji kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca. 

Kiedy należy złożyć 
wniosek? 

Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 26 kwietnia do godz. 12.00 (w 
południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów rozpoczynających się 
pomiędzy 1 września tego samego roku a 31 stycznia grudnia roku następnego.  
 
Nie wszystkie agencje narodowe mogą prowadzić tę akcję. Wnioskodawcy proszeni są o 
sprawdzenie strony internetowej swojej Narodowej Agencji w celu uzyskania szczegółowych 
informacji. 
 

Możliwy dodatkowy termin składania wniosków:  

Jeżeli pozostaną niewykorzystane fundusze, Narodowe Agencje mogą zorganizować drugą 
rundę naboru wniosków, do której mają zastosowanie zasady określone w niniejszym 
przewodniku. Narodowe Agencje poinformują o takiej możliwości na swoich stronach 
internetowych.  

Jeśli zostanie zorganizowana druga runda naboru, wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o 
dofinansowanie do dnia 4 października do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w 
Brukseli) w przypadku projektów rozpoczynających się pomiędzy 1 lutego a 31 maja 
następnego roku. 
 

Jak należy złożyć 
wniosek? 

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego 
przewodnika. 

Pozostałe kryteria  

 
Wniosek należy złożyć w agencji narodowej w kraju wnioskodawcy. 
W przypadku strategicznych projektów wolontariatu europejskiego, każda organizacja może 
odpowiedzieć na dane zaproszenie do składania wniosków tylko jeden raz.  

Aby utrzymać wyraźne powiązanie z krajem, w którym znajduje się narodowa agencja, co 
najmniej jedna organizacja wysyłająca lub organizacja przyjmująca w odniesieniu do każdego 
działania w ramach wolontariatu europejskiego musi pochodzić z kraju narodowej agencji, do 
której składa się wniosek. 

Wizyta przygotowawcza: jedynie w odniesieniu do wolontariatu europejskiego angażującego 
osoby młode o mniejszych szansach.  
Jeżeli w projekcie przewiduje się wizytę przygotowawczą, należy wówczas przestrzegać 
następujących kryteriów kwalifikowalności: 

 czas trwania wizyty przygotowawczej: maksymalnie 2 dni (z wyłączeniem czasu 
podróży); 

 liczba uczestników: 1 uczestnik na organizację wysyłającą. Liczbę uczestników można 
zwiększyć pod warunkiem, że wszyscy dodatkowi uczestnicy są wolontariuszami o 
mniejszych szansach uczestniczącymi w działaniu. 

 
Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W 
celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.  
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KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA 

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:  
 

Adekwatność projektu 
(maksymalnie 35 punktów) 
 

Adekwatność wniosku w odniesieniu do: 

- celów danej akcji (zob. podrozdział „Jakie są cele projektu 
mobilności?”); 

- potrzeb i celów organizacji uczestniczących i poszczególnych 
uczestników: 

- wykazanej znajomości zasad wolontariatu europejskiego określonych 
w Karcie wolontariatu europejskiego oraz strategicznego 
wykorzystania tego działania do rozwiązania jednego lub więcej 
problemów określonych zgodnie z priorytetami programu Erasmus+. 

Zakres, w jakim wniosek jest odpowiedni do:  

- dotarcia do młodych ludzi o mniejszych szansach, włącznie z 
uchodźcami, osobami ubiegającymi się o azyl i migrantami; 

- promowania różnorodności, dialogu międzykulturowego i 
międzyreligijnego, wspólnych wartości wolności, tolerancji i 
poszanowania praw człowieka oraz na projekty zwiększające 
umiejętności korzystania z mediów, krytyczne myślenie i zmysł 
inicjatywy u młodych ludzi, 

Zakres, w jakim wniosek jest odpowiedni do: 

- generowania wysokiej jakości efektów kształcenia uczestników; 

- wzmacniania potencjału i międzynarodowego zasięgu organizacji 
uczestniczących. 

- W przypadkach zaangażowania partnerów stowarzyszonych: 
uwzględnienia partnerów stowarzyszonych przy wykonywaniu 
odpowiednich zadań. 

Jakość planu projektu i jego realizacji 
(maksymalnie 30 punktów) 
 
 

 Przejrzystość, kompletność i jakość celów strategicznych realizacji 
wolontariatu europejskiego, w tym wszystkich etapów przedstawionych 
we wniosku (przygotowanie, realizacja działań w zakresie mobilności i 
działania następcze). 

 Spójność celów strategicznych projektu i proponowanych działań. 

 Odpowiednie dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy umożliwiające 
osiągnięcie celów działania. 

 Jakość ustaleń dotyczących uznawania i poświadczania efektów kształcenia 
uczestników oraz spójnego stosowania unijnych narzędzi przejrzystości i 
uznawalności. 

 Odpowiedniość środków w odniesieniu do wyboru uczestników mobilności 
lub angażowania ich w takie działania. 

 W przypadku działań wolontariatu europejskiego w ramach Europejskiego 
Korpusu Solidarności przy wyborze wolontariuszy wykorzystywana jest 
baza danych Europejskiego Korpusu Solidarności. 

 Jakość planów w zakresie wyboru partnerów projektu i współpracy z nimi. 

Wpływ i upowszechnianie 
(maksymalnie 35 punktów) 
 

 Jakość środków służących do oceny rezultatów projektu. 

 Potencjalny wpływ projektu: 

- na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji 
projektu i po jego zakończeniu; 

- na inne podmioty niż organizacje i osoby indywidualne bezpośrednio 
uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, 
krajowym lub europejskim. 

 Odpowiedniość i jakość środków mających na celu upowszechnianie 
rezultatów projektu wśród organizacji uczestniczących i poza nimi. 
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Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co 
najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania 
dofinansowania (tj. co najmniej 17,5 punktów w przypadku kryterium „Adekwatność projektu” i „Wpływ i 
upowszechnianie” oraz 15 punktów w przypadku kryterium „Jakość planu projektu i jego realizacji”). 
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CO JESZCZE TRZEBA WIEDZIEĆ O TEJ AKCJI? 

UCZESTNICY Z/DO NAJBARDZIEJ ODDALONYCH REGIONÓW ORAZ KRAJÓW I TERYTORIÓW ZAMORSKICH 

Zgodnie z Rozporządzeniem ustanawiającym Program Erasmus+, które powołuje się na konieczność brania pod uwagę 
ograniczeń wynikających z oddalenia regionów peryferyjnych i krajów oraz terytoriów zamorskich Unii przy wdrażaniu 
Programu, zostały ustalone specjalne zasady finansowania wysokich kosztów podróży uczestników z/do najbardziej 
oddalonych regionów oraz krajów i terytoriów zamorskich w sposób niewystarczający dofinansowanych zgodnie ze 
standardowymi regułami dofinansowania (opartymi na dofinansowaniu kosztów jednostkowych przypadających na dany 
przedział odległości).  
 
Wnioskodawcy w projektach mobilności będą mogli wnioskować o dofinansowanie kosztów podróży uczestników z/do 
najbardziej oddalonych regionów oraz krajów i terytoriów zamorskich w pozycji budżetowej „koszty nadzwyczajne” (do 
kwoty 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych). zob. „Jakie są zasady finansowania?” Powyższy mechanizm będzie 
dozwolony pod warunkiem, że wnioskodawcy będą w stanie wykazać, iż standardowe zasady dofinansowania (oparte na 
dofinansowaniu kosztów jednostkowych przypadających na dany przedział odległości) nie pokrywają przynajmniej 70% 
kosztów podróży uczestników. 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Więcej obowiązkowych kryteriów oraz dodatkowych użytecznych informacji dotyczących niniejszej akcji można znaleźć w 
załączniku I do niniejszego przewodnika. Zainteresowane organizacje zachęca się do dokładnego przeczytania odpowiednich 
rozdziałów powyższego załącznika przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  
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Part B – Mobility project for young people and youth workers 

JAKIE SĄ ZASADY FINANSOWANIA?  

Budżet projektu mobilności należy opracować według następujących zasad finansowania (w euro):  

A) WYMIANA MŁODZIEŻY  

Koszty kwalifikowalne 
Mechanizm 

finansowania 
Kwota Zasada alokacji 

Podróż 

Dofinansowanie kosztów 
podróży uczestników, w 
tym osób towarzyszących, z 
miejsca zamieszkania do 
miejsca działania i z 
powrotem. 

 

Ponadto, w stosownych 
przypadkach, koszty 
podróży związane z 
ewentualną wizytą 
przygotowawczą. 

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

W przypadku odległości 
wynoszących od 10 do 99 km:  
20 EUR na uczestnika. 

Na podstawie 
odległości, jaką musi 
pokonać uczestnik. 
Odległości należy 
obliczać, korzystając z 
kalkulatora odległości 
dostępnego na 
stronach Komisji 
Europejskiej18. Aby 
obliczyć kwotę 
dofinansowania UE na 
podróż w obie strony, 
wnioskodawca musi 
określić odległość 
podróży w jedną 
stronę19. 
 

W przypadku odległości 
wynoszących od 100 do 499 km:  

180 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 500 do 1 999 km:  

275 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 2 000 do 2 999 
km:  

360 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 3 000 do 3 999 
km:  

530 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 4 000 do 7 999 
km:  

820 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących 8 000 km i więcej:  

1300 EUR na uczestnika 

Dopłaty 
uzupełniające 
do wysokich 
kosztów 
podróży 
krajowych 

Dodatkowe wsparcie:  

 na podróż w obie 
strony do głównego 
węzła 
komunikacyjnego/lotni
ska lub dworca 
kolejowego/autobuso
wego w państwie 
pochodzenia  

lub 

 na podróż w obie 
strony do oddalonego 
miejsca docelowego (z 
głównego węzła 
komunikacyjnego/lotni
ska lub dworca 
kolejowego/autobuso
wego) w państwie 
przyjmującym 

 

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

W przypadku kosztów podróży 
krajowej przekraczających 225 
EUR:  

180 EUR na uczestnika (w tym 
osobę towarzyszącą) na podróż w 
obie strony20 

W przypadku kosztów 
podróży krajowej 
przekraczających 225 
EUR (na podróż w 
obie strony) i pod 
warunkiem, że koszty 
te zostaną należycie 
umotywowane i 
uzasadnione na 
formularzu wniosku.  

                                                            
18 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
19 Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca a) oblicza odległość z Madrytu 
do Rzymu (1 365,28 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. między 500 a 1 999 km) i c) oblicza dofinansowanie UE, które będzie stanowiło 
wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Rzymu i z powrotem (275 EUR).  
20 W odpowiednio uzasadnionych (w formularzu wniosku) przypadkach uczestnik może być uprawniony do otrzymania dwukrotnego dofinansowania do 
kosztów podróży krajowej w celu uczestniczenia w tym samym działaniu mobilności: jednego, aby dotrzeć do głównego węzła komunikacyjnego/lotniska lub 
dworca kolejowego/autobusowego w państwie pochodzenia, a drugiego, aby dojechać do oddalonego miejsca docelowego w państwie przyjmującym.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Part B – Mobility project for young people and youth workers 

Wsparcie 
organizacyjne 

Koszty bezpośrednio 
związane z realizacją 
działań w zakresie 
mobilności.  

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

A5.1 na dzień działania na 

uczestnika21 

W zależności od czasu 
trwania działania na 
uczestnika (w 
stosownych 
przypadkach z 
uwzględnieniem 
również jednego dnia 
podróży przed 
rozpoczęciem 
działania i jednego 
dnia podróży 
następującego po 
działaniu). 

Wsparcie 
związane ze 
specjalnymi 
potrzebami 

Koszty dodatkowe 
bezpośrednio związane z 
niepełnosprawnymi 
uczestnikami i osobami 
towarzyszącymi (w tym 
koszty związane z podróżą i 
utrzymaniem, o ile są 
uzasadnione i o ile nie 
wnioskowano o pokrycie 
ich z pozycji budżetu 
„Podróż” i „Wsparcie 
indywidualne”).  

Koszty 
rzeczywiste  

100 % kosztów kwalifikowalnych 

Warunek: wniosek o 
przyznanie wsparcia 
finansowego na 
pokrycie kosztów 
wsparcia związanego 
ze specjalnymi 
potrzebami i kosztów 
nadzwyczajnych 
należy uzasadnić w 
formularzu wniosku. 

Koszty 
nadzwyczajne 

Koszty wizy i związane z 
otrzymaniem wizy, 
zezwolenia na pobyt, 
szczepienia.  

Koszty związane ze 
wsparciem uczestnictwa 
osób młodych o mniejszych 
szansach na takich samych 
warunkach jak inni (z 
wyłączeniem kosztów 
podróży i wsparcia 
organizacyjnego dla 
uczestników i osób 
towarzyszących).  

Koszty związane z 
zakwaterowaniem 
uczestników w trakcie 
wizyty przygotowawczej.  

Koszty dotyczące udzielenia 
zabezpieczenia 
finansowego, w przypadku 
gdy zażąda go agencja 
narodowa. 

Wysokie koszty podróży 
uczestników z/do 
najbardziej oddalonych 
regionów oraz krajów i 
terytoriów zamorskich 
(szczegóły – patrz rozdział 
„Co jeszcze trzeba wiedzieć 
o tej akcji”). 

Koszty 
rzeczywiste  

Koszty dotyczące zabezpieczenia 
finansowego: 75% kosztów 
kwalifikowalnych 
 
Wysokie koszty podróży: 
maksymalnie 80% kosztów 
kwalifikowalnych 
 
Inne koszty: 100% kosztów 
kwalifikowalnych 
 

 

                                                            
21 Włączając liderów grup i osoby towarzyszące.  
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Part B – Mobility project for young people and youth workers 

B) WOLONTARIAT EUROPEJSKI 

Koszty kwalifikowalne 
Mechanizm 

finansowania 
Kwota Zasada alokacji 

Podróż 

Dofinansowanie kosztów 
podróży uczestników, w 
tym osób towarzyszących, z 
miejsca zamieszkania do 
miejsca działania i z 
powrotem.  

 

Ponadto, w stosownych 
przypadkach, koszty 
podróży związane z 
ewentualną wizytą 
przygotowawczą. 

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

W przypadku odległości 
wynoszących od 10 do 99 
km:  
20 EUR na uczestnika. 

Na podstawie odległości, 
jaką musi pokonać 
uczestnik. Odległości należy 
obliczać, korzystając z 
kalkulatora odległości 
dostępnego na stronach 
Komisji Europejskiej22. Aby 
obliczyć kwotę 
dofinansowania UE na 
podróż w obie strony, 
wnioskodawca musi 
określić odległość podróży 
w jedną stronę23.  
 

W przypadku odległości 
wynoszących od 100 do 499 
km:  

180 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 500 do 1 
999 km:  

275 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 2 000 do 2 
999 km:  

360 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 3 000 do 3 
999 km:  

530 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 4 000 do 7 
999 km:  

820 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących 8 000 km i 
więcej:  

1300 EUR na uczestnika 

Dopłaty 
uzupełniające 
do wysokich 
kosztów 
podróży 
krajowych 

Dodatkowe wsparcie:  

 na podróż w obie 
strony do głównego 
węzła 
komunikacyjnego/lotni
ska lub dworca 
kolejowego/autobuso
wego w państwie 
pochodzenia  

lub 

 na podróż w obie 
strony do oddalonego 
miejsca docelowego (z 
głównego węzła 
komunikacyjnego/lotni
ska lub dworca 
kolejowego/autobuso
wego) w państwie 
przyjmującym 

 

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

W przypadku kosztów 
podróży krajowej 
przekraczających 225 EUR:  

180 EUR na uczestnika (w 
tym osobę towarzyszącą) 
na podróż w obie strony24 

W przypadku kosztów 
podróży krajowej 
przekraczających 225 EUR 
(na podróż w obie strony) i 
pod warunkiem, że koszty 
te zostaną należycie 
umotywowane i 
uzasadnione na formularzu 
wniosku.  

                                                            
22 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
23 Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca a) oblicza odległość z Madrytu 
do Rzymu (1 365,28 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. między 500 a 1 999 km) i c) oblicza dofinansowanie UE, które będzie stanowiło 
wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Rzymu i z powrotem (275 EUR).  
24 W odpowiednio uzasadnionych (w formularzu wniosku) przypadkach uczestnik może być uprawniony do otrzymania dwukrotnego dofinansowania do 
kosztów podróży krajowej w celu uczestniczenia w tym samym działaniu mobilności: jednego, aby dotrzeć do głównego węzła komunikacyjnego/lotniska lub 
dworca kolejowego/autobusowego w państwie pochodzenia, a drugiego, aby dojechać do oddalonego miejsca docelowego w państwie przyjmującym.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Wsparcie 
organizacyjne 

Koszty bezpośrednio 
związane z realizacją 
działań w zakresie 
mobilności.  

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

 

A5.2 na dzień na 

wolontariusza25 
 

W zależności od długości 
pobytu uczestnika (w 
stosownych przypadkach z 
uwzględnieniem również 
jednego dnia podróży przed 
rozpoczęciem działania i 
jednego dnia podróży 
następującego po 
działaniu). 

Wsparcie 
indywidualne  

„Kieszonkowe” dla 
wolontariusza na 
dodatkowe wydatki 
osobiste.  

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

 

A5.3 na dzień na 

wolontariusza 
 

W zależności od długości 
pobytu uczestnika (w 
stosownych przypadkach z 
uwzględnieniem również 
jednego dnia podróży przed 
rozpoczęciem działania i 
jednego dnia podróży 
następującego po 
działaniu). 

Wsparcie 
językowe 

Koszty związane ze 
wsparciem oferowanym 
uczestnikom – przed 
wyjazdem lub w trakcie 
trwania działania – w celu 
poprawy znajomości 
języka, jakim będą się 
posługiwali podczas 
wykonywania zadań w 
ramach wolontariatu.  

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

Wyłącznie w przypadku 
działań trwających od 2 do 
12 miesięcy: 
150 EUR na uczestnika 
potrzebującego wsparcia 
językowego. 

Warunek: wnioskodawcy 
muszą złożyć wniosek o 
przyznanie wsparcia w 
języku, w jakim prowadzone 
będzie działanie, na 
podstawie zapotrzebowania 
uczestników na naukę 
języków nieoferowanych w 
ramach Wsparcia 
Językowego Online 
Erasmus+.  

Wsparcie 
związane ze 
specjalnymi 
potrzebami 

Koszty utrzymania osób 
towarzyszących oraz koszty 
związane z podróżą, o ile są 
uzasadnione i o ile nie 
wnioskowano o pokrycie 
ich z pozycji budżetu 
„podróż”. Koszty 
dodatkowe bezpośrednio 
związane z 
niepełnosprawnymi 
uczestnikami (w tym koszty 
związane z podróżą i 
utrzymaniem, o ile są 
uzasadnione i o ile nie 
wnioskowano o pokrycie 
ich z pozycji budżetu 
„podróż” i „wsparcie 
organizacyjne”.  

Koszty 
rzeczywiste  

100 % kosztów 
kwalifikowalnych 

Warunek: wniosek o 
przyznanie wsparcia 
finansowego na pokrycie 
kosztów związanych ze 
specjalnymi potrzebami 
należy uzasadnić w 
formularzu wniosku.  

                                                            
25 Włączając osoby towarzyszące wolontariuszom o mniejszych szansach, uczestniczącym w wolontariacie europejskim  
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Koszty 
nadzwyczajne 

Koszty wizy i związane z 
otrzymaniem wizy, 
zezwolenia na pobyt, 
szczepienia.  

Koszty związane ze 
wsparciem uczestnictwa 
młodych ludzi o mniejszych 
szansach na takich samych 
warunkach jak inni, w tym 
specjalistyczne 
przygotowanie i dodatkowa 
opieka mentora (z 
wyłączeniem kosztów 
podróży i wsparcia 
organizacyjnego dla 
uczestników i osób 
towarzyszących).  

Koszty związane z 
zakwaterowaniem 
uczestników w trakcie 
wizyty przygotowawczej.  

Koszty dotyczące udzielenia 
zabezpieczenia 
finansowego, w przypadku 
gdy zażąda go agencja 
narodowa. 

Wysokie koszty podróży 
uczestników z/do 
najbardziej oddalonych 
regionów oraz krajów i 
terytoriów zamorskich 
(szczegóły – patrz rozdział 
„Co jeszcze trzeba wiedzieć 
o tej akcji”). 

Koszty 
rzeczywiste  

 
Koszty dotyczące 
zabezpieczenia 
finansowego: 75% kosztów 
kwalifikowalnych 
 
Wysokie koszty podróży: 
maksymalnie 80% kosztów 
kwalifikowalnych 
 
Inne koszty: 100% kosztów 
kwalifikowalnych 

 

Warunek: wniosek o 
przyznanie wsparcia 
finansowego na pokrycie 
kosztów nadzwyczajnych 
należy uzasadnić w 
formularzu wniosku.  

 

C) MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ 

Koszty kwalifikowalne 
Mechanizm 

finansowania 
Kwota Zasada alokacji 

Podróż 

Dofinansowanie kosztów 
podróży uczestników, w 
tym osób towarzyszących, z 
miejsca zamieszkania do 
miejsca działania i z 
powrotem. 

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

W przypadku odległości 
wynoszących od 10 do 99 km:  
20 EUR na uczestnika. 

Na podstawie 
odległości, jaką musi 
pokonać uczestnik. 
Odległości należy 
obliczać, korzystając z 
kalkulatora odległości 
dostępnego na 
stronach Komisji 
Europejskiej26. Aby 
obliczyć kwotę 
dofinansowania UE na 
podróż w obie strony, 
wnioskodawca musi 
określić odległość 
podróży w jedną 
stronę27.  
 

W przypadku odległości 
wynoszących od 100 do 499 km:  

180 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 500 do 1 999 
km:  

275 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 2 000 do 2 999 
km:  

360 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 3 000 do 3 999 

                                                            
26 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
27 Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca a) oblicza odległość z Madrytu 
do Rzymu (1 365,28 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. między 500 a 1 999 km) i c) oblicza dofinansowanie UE, które będzie stanowiło 
wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Rzymu i z powrotem (275 EUR).  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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km:  

530 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 4 000 do 7 999 
km:  

820 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących 8 000 km i więcej:  

1300 EUR na uczestnika 

Dopłaty 
uzupełniające 
do wysokich 
kosztów 
podróży 
krajowych 

Dodatkowe wsparcie:  

 na podróż w obie 
strony do głównego 
węzła 
komunikacyjnego/lotni
ska lub dworca 
kolejowego/autobuso
wego w państwie 
pochodzenia  

lub 

 na podróż w obie 
strony do oddalonego 
miejsca docelowego (z 
głównego węzła 
komunikacyjnego/lotni
ska lub dworca 
kolejowego/autobuso
wego) w państwie 
przyjmującym 

 

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

W przypadku kosztów podróży 
krajowej przekraczających 225 
EUR:  

180 EUR na uczestnika (w tym 
osobę towarzyszącą) na podróż 
w obie strony28 

W przypadku kosztów 
podróży krajowej 
przekraczających 225 
EUR (na podróż w obie 
strony) i pod 
warunkiem, że koszty 
te zostaną należycie 
umotywowane i 
uzasadnione na 
formularzu wniosku.  

Wsparcie 
organizacyjne 

Koszty bezpośrednio 
związane z realizacją 
działań w zakresie 
mobilności.  

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

A5.4 na dzień działania na 

uczestnika29 
Maksymalnie 1 100 EUR na 
uczestnika30.  

W zależności od 
długości pobytu 
uczestnika (w 
stosownych 
przypadkach z 
uwzględnieniem 
również jednego dnia 
podróży przed 
rozpoczęciem działania 
i jednego dnia podróży 
następującego po 
działaniu). 

Wsparcie 
związane ze 
specjalnymi 
potrzebami 

Koszty dodatkowe 
bezpośrednio związane z 
niepełnosprawnymi 
uczestnikami i osobami 
towarzyszącymi (w tym 
koszty związane z podróżą i 
utrzymaniem, o ile są 
uzasadnione i o ile nie 
wnioskowano o pokrycie 
ich z pozycji budżetu 
„Podróż” i „Wsparcie 
indywidualne”).  

Koszty 
rzeczywiste  

100 % kosztów kwalifikowalnych 

Warunek: wniosek o 
przyznanie wsparcia 
finansowego na 
pokrycie kosztów 
wsparcia związanego 
ze specjalnymi 
potrzebami i kosztów 
nadzwyczajnych należy 
uzasadnić w 
formularzu wniosku. 

                                                            
28 W odpowiednio uzasadnionych (w formularzu wniosku) przypadkach uczestnik może być uprawniony do otrzymania dwukrotnego dofinansowania do 
kosztów podróży krajowej w celu uczestniczenia w tym samym działaniu mobilności: jednego, aby dotrzeć do głównego węzła komunikacyjnego/lotniska lub 
dworca kolejowego/autobusowego w państwie pochodzenia, a drugiego, aby dojechać do oddalonego miejsca docelowego w państwie przyjmującym.  
29 Włączając osoby prowadzące szkolenie, osoby wspomagające i osoby towarzyszące. 
30 Włączając osoby prowadzące szkolenie, osoby wspomagające i osoby towarzyszące.  
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Koszty 
nadzwyczajne 

Koszty wizy i związane z 
otrzymaniem wizy, 
zezwolenia na pobyt, 
szczepienia. 

Koszty dotyczące udzielenia 
zabezpieczenia 
finansowego, w przypadku 
gdy zażąda go agencja 
narodowa. 

Wysokie koszty podróży 
uczestników z/do 
najbardziej oddalonych 
regionów oraz krajów i 
terytoriów zamorskich 
(szczegóły – patrz rozdział 
„Co jeszcze trzeba wiedzieć 
o tej akcji”). 

Koszty 
rzeczywiste  

Koszty dotyczące zabezpieczenia 
finansowego: 75% kosztów 
kwalifikowalnych 
Wysokie koszty podróży: 
maksymalnie 80% kosztów 
kwalifikowalnych 
Inne koszty: 100% kosztów 
kwalifikowalnych 
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D) STRATEGICZNY WOLONTARIAT EUROPEJSKI 

Koszty kwalifikowalne 
Mechanizm 

finansowania 
Kwota Zasada alokacji 

Podróż 

Dofinansowanie kosztów 
podróży uczestników, w 
tym osób towarzyszących, z 
miejsca zamieszkania do 
miejsca działania i z 
powrotem.  

 

Ponadto, w stosownych 
przypadkach, koszty 
podróży związane z 
ewentualną wizytą 
przygotowawczą. 

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

W przypadku odległości 
wynoszących od 10 do 99 
km:  
20 EUR na uczestnika. 

Na podstawie odległości, 
jaką musi pokonać 
uczestnik. Odległości należy 
obliczać, korzystając z 
kalkulatora odległości 
dostępnego na stronach 
Komisji Europejskiej31. Aby 
obliczyć kwotę 
dofinansowania UE na 
podróż w obie strony, 
wnioskodawca musi 
określić odległość podróży 
w jedną stronę32.  
 

W przypadku odległości 
wynoszących od 100 do 499 
km:  

180 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 500 do 1 
999 km:  

275 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 2 000 do 2 
999 km:  

360 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 3 000 do 3 
999 km:  

530 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 4 000 do 7 
999 km:  

820 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących 8 000 km i 
więcej:  

1300 EUR na uczestnika 

Dopłaty 
uzupełniające 
do wysokich 
kosztów 
podróży 
krajowych 

Dodatkowe wsparcie:  

 na podróż w obie 
strony do głównego 
węzła 
komunikacyjnego/lotni
ska lub dworca 
kolejowego/autobuso
wego w państwie 
pochodzenia  

lub 

 na podróż w obie 
strony do oddalonego 
miejsca docelowego (z 
głównego węzła 
komunikacyjnego/lotni
ska lub dworca 
kolejowego/autobuso
wego) w państwie 
przyjmującym 

 

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

W przypadku kosztów 
podróży krajowej 
przekraczających 225 EUR:  

180 EUR na uczestnika (w 
tym osobę towarzyszącą) 
na podróż w obie strony33 

W przypadku kosztów 
podróży krajowej 
przekraczających 225 EUR 
(na podróż w obie strony) i 
pod warunkiem, że koszty 
te zostaną należycie 
umotywowane i 
uzasadnione na formularzu 
wniosku.  

                                                            
31 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
32 Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca a) oblicza odległość z Madrytu 
do Rzymu (1 365,28 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. między 500 a 1 999 km) i c) oblicza dofinansowanie UE, które będzie stanowiło 
wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Rzymu i z powrotem (275 EUR).  
33 W odpowiednio uzasadnionych (w formularzu wniosku) przypadkach uczestnik może być uprawniony do otrzymania dwukrotnego dofinansowania do 
kosztów podróży krajowej w celu uczestniczenia w tym samym działaniu mobilności: jednego, aby dotrzeć do głównego węzła komunikacyjnego/lotniska lub 
dworca kolejowego/autobusowego w państwie pochodzenia, a drugiego, aby dojechać do oddalonego miejsca docelowego w państwie przyjmującym.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Wsparcie 
organizacyjne 

Koszty bezpośrednio 
związane z realizacją 
działań w zakresie 
mobilności.  

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

 

A5.2 na dzień na 

wolontariusza34 
 

W zależności od długości 
pobytu uczestnika (w 
stosownych przypadkach z 
uwzględnieniem również 
jednego dnia podróży przed 
rozpoczęciem działania i 
jednego dnia podróży 
następującego po 
działaniu). 

Wsparcie 
indywidualne  

„Kieszonkowe” dla 
wolontariusza na 
dodatkowe wydatki 
osobiste.  

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

 

A5.3 na dzień na 

wolontariusza 
 

W zależności od długości 
pobytu uczestnika (w 
stosownych przypadkach z 
uwzględnieniem również 
jednego dnia podróży przed 
rozpoczęciem działania i 
jednego dnia podróży 
następującego po 
działaniu). 

Wsparcie 
językowe 

Koszty związane ze 
wsparciem oferowanym 
uczestnikom – przed 
wyjazdem lub w trakcie 
trwania działania – w celu 
poprawy znajomości 
języka, jakim będą się 
posługiwali podczas 
wykonywania zadań w 
ramach wolontariatu.  

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

Wyłącznie w przypadku 
działań trwających od 2 do 
12 miesięcy: 
150 EUR na uczestnika 
potrzebującego wsparcia 
językowego. 

Warunek: wnioskodawcy 
muszą złożyć wniosek o 
przyznanie wsparcia w 
języku, w jakim prowadzone 
będzie działanie, na 
podstawie zapotrzebowania 
uczestników na naukę 
języków nieoferowanych w 
ramach Wsparcia 
Językowego Online 
Erasmus+.  

Wsparcie 
związane ze 
specjalnymi 
potrzebami 

Koszty utrzymania osób 
towarzyszących oraz koszty 
związane z podróżą, o ile są 
uzasadnione i o ile nie 
wnioskowano o pokrycie 
ich z pozycji budżetu 
„podróż”. Koszty 
dodatkowe bezpośrednio 
związane z 
niepełnosprawnymi 
uczestnikami (w tym koszty 
związane z podróżą i 
utrzymaniem, o ile są 
uzasadnione i o ile nie 
wnioskowano o pokrycie 
ich z pozycji budżetu 
„podróż” i „wsparcie 
organizacyjne”.  

Koszty 
rzeczywiste  

100% kosztów 
kwalifikowalnych 

Warunek: wniosek o 
przyznanie wsparcia 
finansowego na pokrycie 
kosztów związanych ze 
specjalnymi potrzebami 
należy uzasadnić w 
formularzu wniosku.  

                                                            
34 Włączając osoby towarzyszące wolontariuszom o mniejszych szansach, uczestniczącym w wolontariacie europejskim 
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Koszty 
nadzwyczajne 

Koszty wizy i związane z 
otrzymaniem wizy, 
zezwolenia na pobyt, 
szczepienia.  

Koszty związane ze 
wsparciem uczestnictwa 
młodych ludzi o mniejszych 
szansach na takich samych 
warunkach jak inni, w tym 
specjalistyczne 
przygotowanie i dodatkowa 
opieka mentora (z 
wyłączeniem kosztów 
podróży i wsparcia 
organizacyjnego dla 
uczestników i osób 
towarzyszących).  

Koszty związane z 
zakwaterowaniem 
uczestników w trakcie 
wizyty przygotowawczej.  

Koszty dotyczące udzielenia 
zabezpieczenia 
finansowego, w przypadku 
gdy zażąda go agencja 
narodowa. 

Wysokie koszty podróży 
uczestników z/do 
najbardziej oddalonych 
regionów oraz krajów i 
terytoriów zamorskich 
(szczegóły – patrz rozdział 
„Co jeszcze trzeba wiedzieć 
o tej akcji”). 

Koszty 
rzeczywiste  

 
Koszty dotyczące 
zabezpieczenia 
finansowego: 75% kosztów 
kwalifikowalnych 
 
Wysokie koszty podróży: 
maksymalnie 80% kosztów 
kwalifikowalnych 
 
Inne koszty: 100% kosztów 
kwalifikowalnych 

 

Warunek: wniosek o 
przyznanie wsparcia 
finansowego na pokrycie 
kosztów nadzwyczajnych 
należy uzasadnić w 
formularzu wniosku.  
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Koszty działań 
uzupełniających 

Koszty bezpośrednio 
związane z realizacją 
działań uzupełniających 
w ramach projektu.  

 

Koszty pośrednie:  

Kwota zryczałtowana 
nieprzekraczająca 7% 
kwalifikowalnych 
kosztów bezpośrednich 
projektu działań 
uzupełniających 
kwalifikuje się jako 
koszty pośrednie 
stanowiące ogólne 
koszty administracyjne 
beneficjenta, jakimi 
mogą zostać obciążone 
projekt działania 
uzupełniające (np. 
rachunki za energię lub 
Internet, koszty 
związane z wynajmem 
lokalu, koszt stałych 
pracowników itp.). 

Koszty 
rzeczywiste  

maksymalnie 80% kosztów 
kwalifikowalnych 

Warunek: wniosek o 
przyznanie wsparcia 
finansowego należy 
umotywować w formularzu 
wniosku i uzasadnić w związku 
z planowanymi działaniami. 

E) WSPARCIE ORGANIZACYJNE  

Kwoty zależą od kraju, w którym odbywa się dane działanie w zakresie mobilności. W przypadku projektów składanych 
przez: organ publiczny na szczeblu regionalnym lub krajowym; stowarzyszenie regionów; europejskie ugrupowanie 
współpracy terytorialnej; organizację komercyjną aktywnie działającą w ramach społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw – poniższe kwoty zostają obniżone o 50%. 
 

 
 Wymiany młodzieży 

(kwota w euro na 
dzień) 

 
Wolontariat 
europejski 

(kwota w euro na 
dzień) 

 

Mobilność osób 
pracujących z 

młodzieżą 
(kwota w euro na 

dzień) 
 

 A5.1 A5.2 A5.4 

Belgia 37 20 65 

Bułgaria 32 17 53 

Czechy 32 17 54 

Dania 40 21 72 

Niemcy 33 18 58 

Estonia 33 18 56 

Irlandia 39 21 74 

Grecja 38 21 71 

Hiszpania 34 18 61 

Francja 37 19 66 

Chorwacja 35 19 62 

Włochy 39 21 66 

Cypr 32 21 58 

Łotwa 34 19 59 
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Litwa 34 18 58 

Luksemburg 36 21 66 

Węgry 33 17 55 

Malta 37 20 65 

Holandia 39 21 69 

Austria 39 18 61 

Polska 34 18 59 

Portugalia 37 20 65 

Rumunia 32 17 54 

Słowenia 34 20 60 

Słowacja 35 19 60 

Finlandia 39 21 71 

Szwecja 39 21 70 

Zjednoczone Królestwo 40 21 76 

Była Jugosłowiańska 
Republika Macedonii 

28 15 45 

Islandia 39 21 71 

Liechtenstein 39 21 74 

Norwegia 40 21 74 

Turcja 32 17 54 

kraj partnerski 29 15 48 
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F) WSPARCIE INDYWIDUALNE 

Kwoty zależą od kraju, w którym odbywa się dane działanie w zakresie mobilności. 
 

  
Wolontariat europejski 

(kwota w euro na dzień)) 
 

 

 A5.3 

Belgia 4 

Bułgaria 3 

Czechy 4 

Dania 5 

Niemcy 4 

Estonia 3 

Irlandia 5 

Grecja 4 

Hiszpania 4 

Francja 5 

Chorwacja 4 

Włochy 4 

Cypr 4 

Łotwa 3 

Litwa 3 

Luksemburg 4 

Węgry 4 

Malta 4 

Holandia 4 

Austria 4 

Polska 3 

Portugalia 4 

Rumunia 2 

Słowenia 3 

Słowacja 4 

Finlandia 4 

Szwecja 4 

Zjednoczone Królestwo 5 

Była Jugosłowiańska Republika 
Macedonii 

2 

Islandia 5 

Liechtenstein 5 

Norwegia 5 

Turcja 3 

kraj partnerski 2 
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Strona 313 

 

e. WARUNKI UCZESTNICTWA WOLONTARIUSZY WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO  

WYBÓR 

Wyboru wolontariuszy może dokonać każda organizacja zaangażowana w dany projekt (zazwyczaj zadanie to wykonuje 
organizacja wysyłająca lub organizacja koordynująca).  
 
W wolontariacie europejskim mogą brać udział wszystkie osoby młode, w tym osoby o mniejszych szansach. Wolontariuszy 
wybiera się w sposób uczciwy, przejrzysty i obiektywny, bez względu na ich przynależność do określonej grupy etnicznej, 
wyznanie religijne, orientację seksualną, poglądy polityczne itp. Nie można też wymagać od kandydatów posiadania 
wcześniej zdobytych kwalifikacji, określonego poziomu wykształcenia czy doświadczenia ani znajomości języka. Bardziej 
szczegółowe wymagania wobec wolontariuszy można określić w przypadku, gdy jest to uzasadnione ze względu na 
charakter zadań przewidzianych w odniesieniu do działania w ramach wolontariatu europejskiego lub ze względu na 
kontekst projektu. 
 
Dla ułatwienia wyboru wolontariuszy długoterminowego wolontariatu europejskiego do tych działań wolontariatu 
europejskiego, które odbywają się w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (tj. służby trwającej od 2 do 12 miesięcy i 
odbywanej w kraju programu) zdecydowanie zachęca się organizacje akredytowane przy wolontariacie europejskim, aby 
wybierały wolontariuszy z bazy danych Europejskiego Korpusu Solidarności, gdzie zakładają swoje profile młodzi ludzie 
pragnący zostać wolontariuszami. Proces wyboru zawsze powinien się odbywać zgodnie z zasadami i standardami jakości 
wolontariatu europejskiego i Europejskiego Korpusu Solidarności. 

 

POROZUMIENIE Z WOLONTARIUSZEM 

Przed wyjazdem każdy wolontariusz wolontariatu europejskiego musi zawrzeć z organizacją koordynującą porozumienie o 
wolontariacie. W porozumieniu określa się zadania, jakie dany wolontariusz wykona w okresie wolontariatu europejskiego, 
oraz oczekiwane efekty kształcenia itp. Jako część porozumienia organizacja koordynująca przekaże wolontariuszowi EVS 
Info Kit (pakiet informacyjny wolontariatu europejskiego), który zawiera informacje na temat tego, czego można się 
spodziewać po wolontariacie europejskim, jak korzystać z Youthpass i otrzymać świadectwo po zakończeniu działania. 
Porozumienie z wolontariuszem pozostaje wewnętrznym dokumentem między partnerami a wolontariuszami, może jednak 
być wymagane przez agencję narodową przyznającą dofinansowanie. 
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INNE ZMIANY DO PRZEWODNIKA PO PROGRAMIE 

1. Projekty mobilności studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego  

Strona 36 

Przypis 20: W 2016 2017 r. nie przewidziano praktyk (staży) pomiędzy krajami programu a krajami partnerskimi ani w 

ramach dofinansowania programu Erasmus+, ani z dofinansowaniem zerowym.. 

Strona 40 

Strona internetowa wspomniana w przypisie 24 powinna mieć brzmienie: 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_pl 

 

2. Jakie są zasady finansowania? 

Strona 47 

W formularzu wniosku wnioskodawcy projektów w zakresie mobilności dla studentów i pracowników szkolnictwa 

wyższego będą musieli przedstawić następujące informacje:: 

 liczbę studentów i pracowników, którzy mają wziąć udział w działaniach w zakresie mobilności; 

 całkowity czas trwania planowanych działań w zakresie mobilności. na jednego uczestnika; 

 liczbę i całkowity czas trwania działań w zakresie mobilności (studentów i pracowników) zrealizowanych w 

poprzednich dwóch latach. 

Na tej podstawie agencje narodowe krajów programu przyznają wnioskodawcom dofinansowanie na określoną liczbę 

działań w zakresie mobilności, do maksymalnej liczby działań, o jaką ubiega się wnioskodawca. 

 
 

3. Dofinansowanie na wsparcie organizacyjne dla beneficjenta (instytucji 

szkolnictwa wyższego lub konsorcjów): 

Strona 48 

Instytucje szkolnictwa wyższego zarówno w krajach programu, jak i w krajach partnerskich, zobowiązują się do 
przestrzegania wszystkich zasad Karty, aby zapewnić mobilność wysokiej jakości, m.in.: „zapewnienia dobrego 
przygotowania wyjeżdżających uczestników projektu mobilności, w tym osiągnięcia przez nich koniecznego poziomu 
biegłości językowej” i „zapewnienia odpowiedniego wsparcia językowego przyjeżdżającym uczestnikom projektu 
mobilności”. Można korzystać z istniejącej infrastruktury w instytucjach szkoleń językowych. Te instytucje szkolnictwa 
wyższego, które będą w stanie zapewnić studentom i kadrze uczestniczącym w projektach w zakresie mobilności wysoką 
jakość, w tym wsparcie językowe, po niższych kosztach (lub ze względu na to, że są one finansowane z innych źródeł niż 
finansowanie UE), będą miały możliwość przeniesienia części 50 % dofinansowania przeznaczonego na wsparcie 
organizacyjne na finansowanie większej liczby działań w zakresie mobilności. Umowa finansowa szczegółowo określa 
poziom elastyczności w tym zakresie. 
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4. C) Dofinansowanie mobilności pracowników 

Strona 52 (dla ułatwienia na następnej stronie przedstawiono pełną tabelę) 

 

W przypadku odległości wynoszących od 10 do 99 km: 
a. Mobilność pracowników pomiędzy krajami programu: 20 EUR na uczestnika 
b. Mobilność pracowników pomiędzy krajami programu a krajami partnerskimi: 0 EUR na uczestnika 
 
W przypadku odległości wynoszących 8 000 km i więcej: 
a. Mobilność pracowników pomiędzy krajami programu:1 300 EUR na uczestnika 
b. Mobilność pracowników pomiędzy krajami programu a krajami partnerskimi: 1 100 EUR na uczestnika 

C) DOFINANSOWANIE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW 

Pracownicy otrzymają dofinansowanie UE jako wkład w koszty podróży i utrzymania ponoszone w czasie pobytu za 
granicą zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Koszty kwalifikowalne 
Mechanizm 

finansowania 
Kwota Zasada alokacji 

Podróż 

Dofinansowanie kosztów 
podróży uczestników z 
miejsca zamieszkania do 
miejsca działania i z 
powrotem. 

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

W przypadku odległości 
wynoszących od 10 do 99 km: 
a) Mobilność pracowników 
pomiędzy krajami programu: 

20 EUR na uczestnika 

b) Mobilność pracowników 
pomiędzy krajami programu a 
krajami partnerskimi: 0 EUR na 
uczestnika 

Na podstawie 
odległości, jaką 
musi pokonać 
uczestnik. 
Odległości należy 
obliczać, 
korzystając z 
kalkulatora 
odległości 
dostępnego na 
stronach Komisji 
Europejskiej35. 
Aby obliczyć 
kwotę 
dofinansowania 
UE na podróż w 
obie strony, 
wnioskodawca 
musi określić 
odległość 
podróży w jedną 
stronę36. 
 

W przypadku odległości 
wynoszących od 100 do 499 km:  

180 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 500 do 1 999 km:  

275 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 2 000 do 2 999 km:  

360 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 3 000 do 3 999 km:  

530 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących od 4 000 do 7 999 km:  

820 EUR na uczestnika 

W przypadku odległości 
wynoszących 8 000 km i więcej:  

a) Mobilność pracowników 
pomiędzy krajami programu:1 300 
EUR na uczestnika 

b) Mobilność pracowników 
pomiędzy krajami programu a 
krajami partnerskimi: 1 100 EUR na 
uczestnika 

Dopłaty Dodatkowe wsparcie:  Dofinansowanie W przypadku kosztów podróży 
W przypadku 
kosztów podróży 

                                                            
35 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
36 Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca a) oblicza odległość z 
Madrytu do Rzymu (1 365,28 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. między 500 a 1 999 km) i c) oblicza dofinansowanie UE, które 
będzie stanowiło wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Rzymu i z powrotem (275 EUR). 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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uzupełniające 
do wysokich 
kosztów 
podróży 
krajowych 
[wyłącznie 
dla 
mobilności 
między 
krajami 
programu] 

 na podróż w obie 
strony do głównego 
węzła 
komunikacyjnego/lotni
ska lub dworca 
kolejowego/autobuso
wego w państwie 
pochodzenia 

lub 

 na podróż w obie 
strony do oddalonego 
miejsca docelowego (z 
głównego węzła 
komunikacyjnego/lotni
ska lub dworca 
kolejowego/autobuso
wego) w państwie 
przyjmującym  

 

kosztów 
jednostkowych 

krajowej przekraczających 225 EUR:  

180 EUR na uczestnika (w tym 
osobę towarzyszącą) na podróż w 
obie strony37 

krajowej 
przekraczających 
225 EUR (na 
podróż w obie 
strony) i pod 
warunkiem, że 
po dokonaniu 
wyboru 
uczestników 
koszty te zostaną 
należycie 
umotywowane i 
uzasadnione.  

Wsparcie 

indywidualne  

Koszty bezpośrednio 
związane z utrzymaniem 
uczestników w trakcie 
trwania działania. 

Dofinansowanie 
kosztów 
jednostkowych 

Do 14. dnia działania: A1.1 w 

przypadku mobilności pomiędzy 

krajami programu lub A1.2 w 

przypadku mobilności pomiędzy 
krajami programu a krajami 
partnerskimi na dzień na uczestnika 

+ 

od 15. do 60. dnia działania: 70% z 

A1.1 w przypadku mobilności 

pomiędzy krajami programu lub 
A1.2 w przypadku mobilności 

pomiędzy krajami programu a 
krajami partnerskimi na dzień na 
uczestnika 

W zależności od 
długości pobytu 
uczestnika (w 
stosownych 
przypadkach z 
uwzględnieniem 
również jednego 
dnia podróży 
przed 
rozpoczęciem 
działania i 
jednego dnia 
podróży 
następującego 
po działaniu). 

 

 

5. Dodatkowe stypendia dla studentów z określonych regionów świata 

Strona 128 

Na proponowane wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus można otrzymać maksymalnie 24 
dodatkowe stypendia studenckie na cały czas prowadzenia studiów magisterskich (trzy nabory). 
Dodatkowe stypendia są oferowane w celu realizacji priorytetowych celów unijnej polityki 
zewnętrznej w zakresie szkolnictwa wyższego i uwzględniają różne poziomy rozwoju 
gospodarczego i społecznego poszczególnych krajów partnerskich. Stypendia są przeznaczone 
wyłącznie dla studentów pochodzących z następujących dziewięciu ośmiu regionów: 

                                                            
37 W odpowiednio uzasadnionych przypadkach uczestnik może być uprawniony do otrzymania dwukrotnego dofinansowania do kosztów podróży krajowej w 
celu uczestniczenia w tym samym działaniu mobilności: jednego, aby dotrzeć do głównego węzła komunikacyjnego/lotniska lub dworca 
kolejowego/autobusowego w państwie pochodzenia, a drugiego, aby dojechać do oddalonego miejsca docelowego w państwie przyjmującym.  
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6. Zasada niełączenia dofinansowań 

Strona 277 

Na każdy projekt finansowany przez UE jednemu beneficjentowi przysługuje prawo do otrzymania tylko jednego 
dofinansowania z budżetu UE. W żadnych okolicznościach te same koszty nie mogą być dwukrotnie finansowane z 
budżetu Unii.  
 
Aby uniknąć ryzyka podwójnego finansowania, wnioskodawca musi wskazać w odpowiedniej części formularza wniosku 
źródła oraz wysokość każdego innego finansowania otrzymanego w danym roku oraz każdego, o jakie w danym roku 
wnioskował, zarówno w odniesieniu do tego samego, jak i każdego innego projektu, włączając w to dotacje na 
działalność. 
 
Identyczne lub bardzo podobne wnioski przedłożone przez tego samego wnioskodawcę lub przez innych partnerów z 
tego samego konsorcjum będą poddawane szczegółowej ocenie w celu wykluczenia ryzyka podwójnego finansowania.  
 
W przypadku akcji zdecentralizowanych zarządzanych przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ wszystkie wnioski 
złożone dwukrotnie lub kilkukrotnie przez tego samego wnioskodawcę lub to samo konsorcjum do tej samej agencji bądź 
do różnych agencji mogą być finansowane tylko jeden raz będą odrzucane. Takie same lub bardzo podobne wnioski 
składane przez innych wnioskodawców lub inne konsorcja będą dokładnie sprawdzane i również mogą zostać odrzucane, 
z tego samego powodu. 

 
 

7. Terminy cyklu trwania projektu i warunki dokonywania płatności 

Strona 286 

Akcja 1 – 
Mobilność 
studentów i 
pracowników 
instytucji 
szkolnictwa 
wyższego 

4 miesiące od 
terminu 
złożenia 
wniosku 

4 miesiące od 
terminu 
złożenia 
wniosku 

W terminie 60 dni 
kalendarzowych od 
otrzymania raportu 
końcowego przez 
agencję narodową 

2 Nie Tak Płatność zal.: 
80%-20% 
Saldo: 0% 

Akcja 2 – 
Partnerstwa 
strategiczne 
trwające do 
dwóch lat 

4 miesiące od 
terminu 
złożenia 
wniosku 

5 miesięcy od 
terminu 
złożenia 
wniosku 

W terminie 60 dni 
kalendarzowych od 
otrzymania raportu 
końcowego przez 
agencję narodową 

1 Tak Nie Płatność zal.: 80 
% 
Saldo: 0 % 

 

8. ECVET 

Strony 20, 300, 304, 358 

Strona internetowa ECVET wspomniana na tych stronach: http://www.ecvet-team.eu/ powinna mieć brzmienie: 
 
http://www.ecvet-secretariat.eu 
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