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STAWKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH 
konkurs 2023 

 
AKCJA1 - MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I KADRY  

W RAMACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

  
1. Podróż 

 

Odległość Podróż standardowa - kwota 
Podróż ekologicznymi środkami 

transportu - kwota 

pomiędzy 10 a 99 km: 23 EUR na uczestnika - 

pomiędzy 100 a 499 km: 180 EUR na uczestnika 210 EUR na uczestnika 

pomiędzy 500 a 1999 km: 275 EUR na uczestnika 320 EUR na uczestnika 

pomiędzy 2000 a 2999 km: 360 EUR na uczestnika 410 EUR na uczestnika 

pomiędzy 3000 a 3999 km 530 EUR na uczestnika 610 EUR na uczestnika 

pomiędzy 4000 a 7999 km: 820 EUR na uczestnika - 

8000 km i więcej: 1500 EUR na uczestnika - 

 
Uwaga: „Odległość” określa dystans pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu do miejsca docelowego (w jedną 

stronę), a „Kwota” - ryczałt na podróż w obie strony (do i z miejsca docelowego). 
 
 

2. Wsparcie indywidualne 
 
Uwaga: „dzienna stawka” jest obliczona w następujący sposób:  

do 14. dnia działania: kwota na dzień, przypadająca na uczestnika, jak określono w poniższej tabeli 
+  
od 15. dnia: 70% kwoty przypadającej na uczestnika, jak określono w poniższej tabeli. 

 

Kraje należące do danej grupy 

Mobilność osób 
uczących się: 

dzienna stawka EUR 
(1-14 dni) 

Mobilność osób 
uczących się :  

dzienna stawka EUR 
(od 15. dnia) 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, 
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja  108 76 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 

94 66 

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, 
Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, 
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 

 79 55 
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Kraje należące do danej grupy 

Mobilność kadry: 
dzienna stawka EUR 

(1-14 dni) 

Mobilność kadry:  
dzienna stawka EUR 

(od 15. dnia) 

Grupa 11 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, 
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja  144 101 

Grupa 22 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 

 128 90 

Grupa 33 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, 
Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, 
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 

 112 78 

 
Stawki dla kadry mają również zastosowanie do osób towarzyszących. 
 
 

3. Wsparcie organizacyjne 
 

100 EUR: 

− na uczestnika mobilności kadry w celu udziału w kursach i szkoleniach 

− na zaproszonego eksperta 

− na przyjmowanego szkolącego się nauczyciela lub edukatora 

− na uczestnika biorącego udział w  konkursach umiejętności w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
zawodowego 

Do 100 uczestników: 350 EUR,  powyżej 100. uczestnika uczestniczącego w działaniu tego samego rodzaju: 200 EUR: 

− na uczestnika krótkoterminowej mobilności osób uczących się w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
zawodowego 

− na uczestnika mobilności kadry w celu obserwacji pracy oraz wyjazdów  w celu nauczania lub szkolenia 

 

500 EUR: 

− na uczestnika długoterminowej mobilności osób uczących się w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
zawodowego (ErasmusPro) 

− na uczestnika każdego działania z udziałem krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem 

 

Uwaga: osoby towarzyszące ani uczestnicy wizyt przygotowawczych nie są uczestnikami mobilności i nie są 

brani pod uwagę przy obliczaniu Wsparcia organizacyjnego. 
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4. Opłaty za  udział w kursie 

80 EUR na dzień na uczestnika, przy czym uczestnik należący do kategorii „kadra” może otrzymać w ramach 
jednej umowy maksymalnie 800 EUR na opłatę za kurs. 

 

5. Wsparcie włączenia dla organizacji 

100 EUR na uczestnika na koszty związane z organizacją mobilności uczestników z mniejszymi szansami. 

 

6. Wizyty przygotowawcze 

575 EUR na uczestnika, przy maksymalnie trzech uczestnikach na jedną wizytę. 

 

7. Wsparcie językowe 

150 EUR na uczestnika uprawnionego do skorzystania z Online Linguistic Support (OLS), który nie może 

skorzystać z OLS z powodu braku dostępności w OLS właściwego języka lub poziomu języka. 

Dodatkowo: 150 EUR na uczestnika ErasmusPro 

Uwaga: Indywidualne wsparcie językowe nie dotyczy kadry realizującej mobilność krótszą niż 31 dni. 

 


