


Zasady konstrukcji budżetu 
Partnerstwa współpracy 

dla szkolnictwa wyższego
konkurs 2021



Wysokość budżetu

< 100 000 euro - 400 000 euro>

DOFINANSOWANIE, NIE FINANSOWANIE



Wysokość 
budżetu

Czas 
trwania 
projektu

Liczba 
partnerów

Rodzaje i 
liczba 

działań



Jednostkowe stawki 
ryczałtowe

• z góry ustalona stawka 
za zrealizowanie 
danego działania

• niezależna od 
rzeczywiście 
poniesionych kosztów

Koszty rzeczywiste

• Koszt wynikający z 
faktury/rachunku za 
zakup danej 
usługi/towaru



Jednostkowe stawki ryczałtowe

Zarządzanie projektem i jego wdrażanie

Rezultaty projektu
Wydarzenia 

upowszechniające

Wsparcie dla osób 
z mniejszymi 

szansami

Międzynarodowe 
spotkania 

projektowe

Działania 
mobilnościowe



Przykładowy zakres działań/wydatków:

 Koordynowanie projektu

 Komunikacja z partnerami

 Drobne materiały projektowe

 Lokalne działania projektowe 

 Promowanie projektu: broszury, ulotki, strona internetowa projektu itd.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I JEGO WDRAŻANIE



• koordynator

• na każdy miesiąc500 euro

• partner

• na każdy miesiąc250 euro

maks. 10 
instytucji

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I JEGO WDRAŻANIE



Cel - koordynowanie i realizacja projektu
Uczestnicy – realizatorzy projektu

Dofinansowanie do kosztów podróży i utrzymania, bez względu na czas 
trwania spotkania.

Brak minimalnego i maksymalnego czasu trwania działania.

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA PROJEKTOWE



MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA PROJEKTOWE

1 osoba
100 –

1999 km
575 euro

1 osoba >2000 km 760 euro



 Realizowane przez konsorcjum, a nie zlecane na zewnątrz

 Istotne dla sektora szkolnictwa wyższego

 Udostępniane na licencjach otwartych

 Faktycznie wykorzystywane co najmniej przez konsorcjum 

projektowe

REZULTATY PROJEKTU



REZULTATY PROJEKTU

 Stawka za sprawozdany dzień pracy

 Tylko dla pracowników organizacji uczestniczących

 Różne stawki (kraje, kategorie pracowników)

 4 kategorie pracowników (wg ich zadań w projekcie)



Holandia, 
Szwecja, 
Austria… 

157 - 294 euro

Francja, 
Niemcy, 

Włochy…
131 - 280 euro

Hiszpania, 
Czechy, 

Słowenia…
78 - 164 euro

Polska, 
Litwa, 

Chorwacja…
47 - 88 euro

REZULTATY PROJEKTU



88 
euro/dzień

Osoba zarządzająca
Wymaga 

uzasadnienia

74 
euro/dzień

Naukowiec/nauczyciel

55 
euro/dzień

Pracownik techniczny

47 
euro/dzień

Pracownik 
administracyjny

Wymaga 
uzasadnienia

REZULTATY PROJEKTU – STAWKI DLA POLSKI



WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE REZULTATY PROJEKTU

 Upowszechnianie rezultatów - a nie promocja projektu.

 Tylko, jeśli w projekcie są rezultaty.

 Dofinansowanie do kosztów organizacji wydarzenia.



 Stawki naliczane na udział osób spoza konsorcjum.

 Różne formy (konferencje, seminaria, webinaria i in.).

 Miejsce: 

• kraje organizacji uczestniczących, 

• partnerów stowarzyszonych, 

• siedziby instytucji UE, tj.: Bruksela, Frankfurt, Luksemburg, Strasburg i Haga,

• w uzasadnionych przypadkach: w innych krajach 
(w ramach większych wydarzeń).

WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE REZULTATY PROJEKTU



200 euro –
uczestnik 
zagraniczny

100 euro –
uczestnik 
krajowy

Wydarzenia 
tradycyjne 15 euro –

uczestnik 
wirtualny

Wydarzenia 
wirtualne

WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE REZULTATY PROJEKTU



DZIAŁANIA W ZAKRESIE NAUCZANIA, UCZENIA SIĘ I SZKOLENIA

Koszty 
podróży

Wsparcie 
indywidualne

Wsparcie 
językowe 

(jeżeli 
dotyczy)

Wsparcie dla 
uczestnika



 od 0 – 99 km i od 4 000 km – jednostkowe stawki ryczałtowe na podróż 
standardową

 od 100 km do 3 999 km – różne jednostkowe stawki ryczałtowe w 
zależności od środka transportu, np. 100 – 499 km – 180 euro dla 
podróży lotniczej i 210 euro dla podróży np. koleją

DZIAŁANIA W ZAKRESIE NAUCZANIA, UCZENIA SIĘ I SZKOLENIA: PODRÓŻ



pracownik

106 
euro

student

58 
euro

DZIAŁANIA W ZAKRESIE NAUCZANIA, UCZENIA SIĘ I SZKOLENIA: WSPARCIE INDYWIDUALNE

również 
na dni 

podróży

>15 dni 
– 70%

> 60 dni 
– 50%

maks. 
365 dni



DZIAŁANIA W ZAKRESIE NAUCZANIA, UCZENIA SIĘ I SZKOLENIA: WSPARCIE JĘZYKOWE

150 euro
> 2 

miesięcy

MCruz (WMF), CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, Wikimedia Commons



WSPARCIE DLA OSÓB Z MNIEJSZYMI SZANSAMI 
(udział w działaniach mobilnościowych)

uczestnik

100 euro

dla organizacji 



OSOBY Z MNIEJSZYMI SZANSAMI (fewer opportunities)

Osoby o mniejszych szansach to osoby, które ze względów ekonomicznych,
społecznych, kulturowych, geograficznych lub zdrowotnych, ze względu na
pochodzenie ze środowisk migrantów lub z takich powodów, jak
niepełnosprawność i trudności w nauce, lub z jakichkolwiek innych
powodów, w tym tych, które mogą prowadzić do dyskryminacji zgodnie
z art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, napotykają
przeszkody uniemożliwiające im skuteczny dostęp do możliwości w ramach

programu.

Przewodnik po programie Erasmus+



Koszty rzeczywiste

Zakup usług i 
towarów

Koszty gwarancji 
bankowej

Wysokie koszty 
podróży

Wsparcie osób z 
mniejszymi szansami

maks. 50 000 
euro

80% 
dofinansowania



Wsparcie osób z 
mniejszymi szansami

Koszty rzeczywiste

dotyczy uczestników 
wszystkich działań w 

projekcie

100% dofinansowania



Koszty rzeczywiste

kiedy jednostkowa stawka 
ryczałtowa nie pokrywa 

70% rzeczywistych 
kosztów podróży

Wysokie koszty 
podróży



Dziękujemy za uwagę!
he2@erasmusplus.org.pl

mailto:he2@erasmusplus.org.pl

