Załącznik 3

KOMUNIKAT NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+
WPROWADZENIE KOREKTY W ZAŁĄCZNIKACH III DO UMÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
PROGRAMU ERASMUS+ KONKURSÓW 2015-2018

Errata
typu:




do załączników III pt. Zasady finansowe i umowne dotyczy następujących rodzajów umów

MULTI2 Akcji 1 sektora: Młodzież KA105;
MULTI2 Akcji 2 sektora: Młodzież KA205;
MONO1 i MULTI2 Akcji 3 sektora: Młodzież KA347;

podpisanych z Beneficjentami konkursów 2015-2018. Miejscem publikacji erraty jest strona internetowej FRSE:
http://erasmusplus.org.pl/dokumenty.
Uzasadnienie i wskazanie miejsca dokonania korekty:
Załącznik III do Umów finansowych programu Erasmus + Młodzież określa, że działania w zakresie mobilności
w dziedzinie młodzieży powinny mieć charakter ponadnarodowy i wymagają, aby działania projektowe były
prowadzone "za granicą". Oznaczałoby to, że w każdym przypadku od Beneficjentów wymagane byłyby dokumenty
wykazujące prowadzenie mobilności „za granicą” w ramach działań projektowych. Przewodnik po programie
Erasmus + nie ograniczył jednak zakresu działania jedynie do uczestników wyjazdów zagranicznych i zezwolił
na udział w nim również uczestników z kraju przyjmującego. W związku z tym, wbrew temu, co wskazano
w postanowieniach Załącznika III do Umów finansowych programu Erasmus + Młodzież, NA akceptuje jako
kwalifikowalne koszty mobilności uczestników, którzy nie wyjechali za granicę. Wprowadzona zmiana jest zmianą
na korzyść Beneficjentów, wprowadzoną do Załącznika III na polecenie Komisji Europejskiej (nota z dn. 31.01.2018)
i pozwala na uspójnienie zapisów Załącznika III ze stosowaną praktyką uznawania za kwalifikowalne kosztów
mobilności krajowych w realizowanych projektach.
Przed korektą w pkt. I.2 Ustalenie udziału ryczałtowego i dokumenty potwierdzające jednostkowe stawki
ryczałtowe, pkt. A) Podróż był następujący zapis:
(c) Dokumenty potwierdzające:
-

W przypadku podróży z miejsca siedziby jednej spośród organizacji uczestniczących do miejsca działania:
potwierdzenie uczestnictwa w działaniu za granicą w formie oświadczenia podpisanego przez uczestnika
i organizację przyjmującą, z podaniem miejsca i daty rozpoczęcia i zakończenia działania oraz imienia
i nazwiska uczestnika.

Po wprowadzonej korekcie jest:
(c) Dokumenty potwierdzające:
-

W przypadku podróży z miejsca siedziby jednej spośród organizacji uczestniczących do miejsca działania:
potwierdzenie uczestnictwa w działaniu za granicą w formie oświadczenia podpisanego przez uczestnika
i organizację przyjmującą, z podaniem miejsca i daty rozpoczęcia i zakończenia działania oraz imienia
i nazwiska uczestnika.
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Dodatkowo, przed korektą w pkt. II.2 Obliczanie kosztów rzeczywistych, pkt. B) Koszty nadzwyczajne był
następujący zapis:
(b) Koszty kwalifikowalne:
-

-

-

Koszty związane ze złożeniem przez beneficjenta gwarancji finansowej wymaganej przez NA, jak określono
w art. I.4.2;
Koszty związane z konsultacjami (online) i sondażami adresowanymi do młodzieży,
w przypadkach niezbędnych do celów realizacji projektu;
Koszty związane z rozpowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów;
Koszty
uczestników
podróżujących
z/do najbardziej oddalonych regionów oraz krajów
i terytoriów zamorskich, w odniesieniu do których standardowa zasada finansowania nie pokrywa
przynajmniej 70% kosztów kwalifikowanych;
Koszty niezbędne w celu umożliwienia młodzieży z mniejszymi szansami uczestnictwa w projekcie
(z wyłączeniem kosztów w kategorii Podróż i Wsparcie organizacyjne przeznaczonych dla uczestników
i osób towarzyszących);
Koszty związane z otrzymaniem wizy, pozwolenia na pobyt, szczepieniami uczestników mobilności
za granicą.

Po wprowadzonej korekcie jest:
(b) Koszty kwalifikowalne:
-

-

-

Koszty związane ze złożeniem przez beneficjenta gwarancji finansowej wymaganej przez NA, jak określono
w art. I.4.2;
Koszty związane z konsultacjami (online) i sondażami adresowanymi do młodzieży,
w przypadkach niezbędnych do celów realizacji projektu;
Koszty związane z rozpowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów;
Koszty
uczestników
podróżujących
z/do najbardziej oddalonych regionów oraz krajów
i terytoriów zamorskich, w odniesieniu do których standardowa zasada finansowania nie pokrywa
przynajmniej 70% kosztów kwalifikowanych;
Koszty niezbędne w celu umożliwienia młodzieży z mniejszymi szansami uczestnictwa w projekcie
(z wyłączeniem kosztów w kategorii Podróż i Wsparcie organizacyjne przeznaczonych dla uczestników
i osób towarzyszących);
Koszty związane z otrzymaniem wizy, pozwolenia na pobyt, szczepieniami uczestników mobilności
za granicą.
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1
2

Umowa podpisana z pojedynczym beneficjentem.
Umowa podpisana z wieloma beneficjentami, reprezentowanymi przez koordynatora Umowy.
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