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DOKUMENTACJA

➢ Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2021

➢ Warunki szczegółowe umowy finansowej

➢ Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej

➢ Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu

➢ Załącznik III: Postanowienia finansowe i umowne



ZASADY FINANSOWANIA

Dwie możliwe kwoty ryczałtowe – całkowita kwota dofinansowania projektu:

- 30 000 EUR 
- 60 000 EUR 

We wniosku znajduje się plan budżetowy z uwzględnieniem działań planowanych w 
ramach projektu ze wskazaniem części dofinansowania przeznaczonego na każde z 
działań.



ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA
Warunkiem otrzymania pełnej kwoty dofinansowania jest ukończenie wszystkich działań z wniosku.

Jeżeli działanie nie zostanie ukończone lub zostanie ukończone tylko częściowo lub jego ocena jakości

będzie niesatysfakcjonująca, wówczas kwota dofinansowania może zostać odpowiednio obniżona.

Istnieje możliwość zastąpienia niezrealizowanego działania innym równoważnym.

Obniżenie dofinansowania z uwagi na niską jakość (niezadowalającą, niepełną lub spóźnioną

realizację):

- 10% - punktacja od co najmniej 50 punktów, ale mniej niż 60 punktów,

- 25% - punktacja od co najmniej 40 punktów, ale mniej niż 50 punktów,

- 50% - punktacja od co najmniej 25 punktów, ale mniej niż 40 punktów,

- 75 % - punktacja poniżej 25 punktów.

Maksymalnie w ocenie jakościowej projektu można uzyskać 100 punktów. 



POLITYKA KURSOWA

Przelewy z NA będą dokonane w walucie EUR.

Rachunki bankowe koordynatora mogą być prowadzone w EUR lub PLN.

Sprawozdanie finansowe będzie przedstawiane w walucie EUR.



KONTROLE FINANSOWE W SIEDZIBIE NA

Kontrola raportu końcowego:

✓ dotyczy wszystkich umów;

✓ ma na celu ustalenie wysokości ostatecznego dofinansowania (płatność końcowa
lub wezwanie do zwrotu).

Kontrola szczegółowa tzw. kontrola zza biurka:

✓ dotyczy wylosowanych umów;

✓ ma miejsce po zakończeniu kontroli rutynowej raportu końcowego;

✓ obejmuje analizę raportu końcowego wraz z kopią dokumentacji potwierdzającej.



KONTROLE FINANSOWE W SIEDZIBIE BENEFICJENTA LUB INNYM 

MIEJSCU ISTOTNYM DLA REALIZACJI PROJEKTU
Kontrola na miejscu podczas działania:
✓ dotyczy wylosowanych umów;

✓ ma na celu sprawdzenie realności i poprawności realizacji działań.

Kontrola na miejscu po zakończeniu działania:
✓ dotyczy wylosowanych umów;

✓ ma na celu ustalenie wysokości ostatecznego dofinansowania i potwierdzenie ujęcia kosztów
projektu w księgach rachunkowych;

✓ obejmuje raport końcowy wraz z oryginalną dokumentacją potwierdzającą, a także ewidencję
księgową dotyczącą realizacji projektu.

NA i KE mają prawo przeprowadzić dodatkowe kontrole i audyty. NA może zażądać dla każdego
rodzaju kontroli także dodatkowych dokumentów lub dowodów, które są zazwyczaj wymagane
dla innego rodzaju kontroli.



PRZEPISY KRAJOWE

Wytyczne NA, odnoszące się do specyfiki dofinansowania programu Erasmus+,

nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, ustawy

o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się

do kontroli podatkowej i skarbowej.



DANE KONTAKTOWE

Zespół Rozliczeń Finansowych Projektów Partnerskich:

Sylwia Stanios tel. 510-385-521, sstanios@frse.org.pl

Dorota Wojdyga tel. 510-387-163, dwojdyga@frse.org.pl

Joanna Kaszewska tel. 797-011-863, jkaszewska@frse.org.pl

Katarzyna Zabielska tel. 510-387-247, kzabielska@frse.org.pl

Marcin Żółcik tel. 797-011-885, mzolcik@frse.org.pl

Zastępca Głównego Księgowego:

Małgorzata Sztarbała    msztarbala@frse.org.pl
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