
 

 

Zasady konkursu wniosków: Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego między państwami członkowskimi UE lub 

państwami trzecimi stowarzyszonymi z Programem Erasmus+, a państwami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem Erasmus+ - czyli 

projekty mobilności wspierane z funduszy polityki zewnętrznej 

KA171-HED-2023 (wniosek składany indywidualnie przez uczelnię oraz w imieniu konsorcjum1) 

Powiązanie z zaproszeniem do składania 
wniosków ogłoszonym  

przez Komisję Europejską 

Zaproszenie do składania wniosków 2023 – EAC/A10/2022 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN ) 

Jakie działania mogą być finansowane  
w projekcie „Mobilność studentów  
i pracowników instytucji szkolnictwa 
wyższego wspieranych z funduszy polityki 
zewnętrznej”  
(symbol: KA171) 

Działania finansowane:  

• Wyjazdy/przyjazdy studentów na studia (krótko- i długoterminowe) 

• Wyjazdy/przyjazdy studentów na praktykę (krótko- i długoterminowe) 

• Wyjazdy/przyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  

• Wyjazdy/przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 

• Wyjazdy/przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych 

Uwaga! 

• Wyjazdy studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z polskich uczelni do uczelni w krajach 
partnerskich wchodzących w skład regionów: 2- 112 znajdujących się na ODA-list3 nie będą finansowane 

• Wyjazdy/przyjazdy studentów i/lub pracowników z krajów regionu 13 i 14 są nieuprawnione 

Szczegółowy opis czasu trwania poszczególnych działań oraz możliwości realizacji mobilności mieszanych 
(wyjazdów połączonych z częścią programu kształcenia zrealizowanego w formie wirtualnej) są opisane w 
„Przewodniku po programie Erasmus+ 2023” (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-
guide/erasmusplus-programme-guide). 

Termin składania wniosków Do 23 lutego 2023 r. do godziny 12:00 w południe (czasu obowiązującego w Brukseli). 

Forma złożenia wniosku 

Wniosek ma formę online i jest dostępny do wypełnienia na platformie EESC (Erasmus+ and European Solidarity 
Corps) w sekcji Erasmus+: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/. Informacje o konkursie wniosków 
są dostępne na stronie: http://erasmusplus.org.pl (sekcja „Jak złożyć wniosek – Szkolnictwo wyższe – Akcja 1. 
Mobilność edukacyjna). 

 
1 Konsorcjum musi przed złożeniem wniosku o dofinansowanie złożyć wniosek o akredytację KA130-2023 
2 Podział krajów partnerskich na grupy jest zawarty na str. 32-34 wersji angielskiej Przewodnika po Programie Erasmus+ 2023 
3 DAC List of ODA Recipients for reporting 2021 flows June 2021.xlsx (oecd.org) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
http://erasmusplus.org.pl/
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
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Jak złożyć wniosek? 

Poszczególne etapy składania wniosku są opisane w części C „Przewodnika po programie Erasmus+ 2023” oraz są 
zawarte w komentarzach pojawiających się w formularzu wniosku. Wniosek ma formę online i jest dostępny do 
wypełnienia na platformie EESC w sekcji Erasmus+: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ 
Instrukcje techniczne opublikowane są na stronie KE:  

− dotyczące działania KA171: Formularze wniosków KA171  

− ogólne: Układ, elementy menu i nawigacja Erasmus+ and European Solidarity Corps platform 
 

Kryteria formalne 

Wniosek niespełniający co najmniej jednego z poniższych kryteriów zostanie odrzucony z przyczyn formalnych: 

− Złożenie wniosku w wymaganym terminie; 

− Poprawna forma złożenia, w tym wykorzystanie właściwego formularza elektronicznego wniosku; 

− Poprawny język złożenia: wniosek można złożyć w każdym oficjalnym języku UE. Jednak w przypadku 
złożenia wniosku w innym języku niż polski lub angielski, Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia 
tłumaczenia części opisowych wniosku na język polski lub angielski nie później niż 14 dni od terminu 
złożenia wniosku. W przypadku niezłożenia tłumaczenia we wskazanym terminie wniosek może nie zostać 
poddany ocenie; 

− Wniosek złożony przez instytucję posiadającą Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for 
Higher Education) lub konsorcjum krajowe ubiegające się o akredytację; 

− Załączenie do wniosku Declaration of Honor - DoH (Oświadczenia) podpisanego przez przedstawiciela 
prawnego instytucji wnioskującej (w formie skanu); 

W przypadku podpisania DoH (Oświadczenia) przez inną osobę niż osoba wynikająca z reprezentacji prawnej, 
należy załączyć do wniosku także skan pełnomocnictwa do podpisania wniosku, np. na wzorze udostępnio-
nym przez FRSE (zalecany wzór pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie https://erasmusplus.org.pl/  
w sekcji „Komunikaty i dokumenty NA - Instrukcje”. 

W przypadku konsorcjum dodatkowo:  
o jeśli konsorcjum nie posiada ważnej akredytacji - złożenie wniosku o akredytację (wniosek: „Akredytacja” 

KA130-2023) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (KA171-2023) w terminie do 23 lutego 2023 r. 
do godziny 12:00 w południe (czasu obowiązującego w Brukseli), celem otrzymania numeru wniosku; 

o załączenie do wniosku o dofinansowanie (KA171) pełnomocnictw (mandates) od wszystkich partnerów 
wchodzących w skład krajowego konsorcjum utworzonego w celu realizacji mobilności. 

Kryteria jakościowe 

Wniosek będzie oceniany pod kątem trzech kryteriów jakościowych: 

1. Jakość planu projektu i ustaleń dotyczących współpracy (maksymalnie 40 punktów) – opis dla wszystkich 
regionów zawartych we wniosku. 

2. Adekwatność strategii (maksymalnie 40 punktów) – opis dla każdego regionu, o który uczelnia wnioskuje. 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=36700711&preview=/36700711/40706479/2022_Application%20Forms%20KA171(pl).pdf
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=36700711&preview=/36700711/36700741/How%20to%20use%20the%20Erasmus%2B%20and%20ESC%20platform_no%20external%20links%20(PL).pdf
https://erasmusplus.org.pl/
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3. Wpływ i upowszechnianie (maksymalnie 20 punktów) – opis dla każdego regionu, o który uczelnia wnioskuje. 

Dofinansowanie może otrzymać projekt, który uzyska w ocenie jakościowej co najmniej 60 punktów łącznie w 
odniesieniu do każdego uwzględnionego regionu oraz co najmniej 50% punktów dla każdego kryterium. 
Narodowa Agencja może podwyższyć liczbę punktów niezbędną do otrzymania dofinansowania, jeżeli wysokość 
wnioskowanego budżetu dla projektów, które osiągną wymaganą minimalną liczbę punktów będzie przewyższała 
kwotę środków dostępną dla Polski. Więcej informacji znajduje się w „Przewodniku po programie Erasmus+ 
2023” (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide). Zgodnie z 
informacją tam zawartą Narodowa Agencja może finansować mobilności do kraju partnerskiego znajdującego się 
niżej w rankingu, jeżeli konieczne jest zapewnienie równowagi geograficznej w obrębie regionu zgodnie z 
przedstawionymi w Przewodniku po programie celami geograficznymi. Ponadto NA nie ma obowiązku 
finansowania wszystkich wnioskowanych mobilności w przypadku danego państwa trzeciego niestowarzyszonego 
z Programem, jeżeli wniosek zostanie uznany za zbyt kosztowny w stosunku do dostępnego budżetu. 

Potencjalni wnioskodawcy powinni zapoznać się z informacjami zawartymi w Guidelines for experts on quality 
assessment of grant applications for actions managed by National Agencies, który jest dostępny na stronie 
https://erasmusplus.org.pl/dokumenty w sekcji „zaproszenie do składania wniosków” 2022. 
 

Zasady obliczenia dofinansowania 

Zasady obliczenia dofinansowania są opisane w „Przewodniku po programie Erasmus+” oraz w dokumencie 
„Regiony, koperty budżetowe, kraje KA171-2023” dostępnym na stronie https://erasmusplus.org.pl/dokumenty 
(sekcja „Jak złożyć wniosek – Szkolnictwo wyższe – Akcja 1. Mobilność edukacyjna). 

Stawka miesięcznego stypendium na koszty utrzymania dla: 

− studentów z krajów partnerskich przyjeżdżających do polskich uczelni wynosi 800 euro, 

− studentów polskich uczelni wyjeżdżających do uczelni w krajach partnerskich wynosi 700 euro. 

Stawka dziennego stypendium na koszty utrzymania dla: 

− pracowników z krajów partnerskich przyjeżdżających do polskich uczelni wynosi 140 euro (pobyty do 14 dni 
włącznie) lub 98 euro (pobyt od 15-ego dnia), 

− dla pracowników z polskich uczelni wyjeżdzających do uczelni w krajach partnerskich wynosi 180 euro 
(pobyty do 14 dni włącznie) lub 126 euro (pobyt od 15-ego dnia). 

Ryczałt na koszty podróży będzie obliczany dla każdego uczestnika mobilności zgodnie z zasadami opisanymi  
w „Przewodniku po programie Erasmus+ 2023”. 

Ryczałt na wsparcie organizacyjne będzie naliczany zgodnie z zasadami opisanymi w „Przewodniku po programie 
Erasmus+ 2023” i będzie wynosił 500 euro na każdego uczestnika. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmusplus.org.pl/dokumenty
https://erasmusplus.org.pl/dokumenty
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Zasady finansowania mobilności z krajami trzecimi niestowarzyszonymi z programem Erasmus+ będą 
szczegółowo opisane w umowie finansowej. 

Informacja na temat budżetu, jaki został przyznany Polsce na dofinansowanie projektów wyłonionych w 
konkursie 2023 jest dostępna w dokumencie „Regiony, koperty budżetowe, kraje KA171-2023” dostępnym na 
stronie https://erasmusplus.org.pl/dokumenty (sekcja „Jak złożyć wniosek – Szkolnictwo wyższe – Akcja 1. 
Mobilność edukacyjna). 

Inne informacje istotne dla wnioskodawcy 

Ocena będzie dokonywana dla każdego regionu oddzielnie. Oznacza to, że w wyniku oceny wniosku uczelnia 
może: 

a) nie otrzymać funduszy na realizację mobilności z żadnym z regionów; 
b) otrzymać fundusze na realizację mobilności tylko z niektórymi regionami (np. jednym lub kilkoma); 
c) otrzymać fundusze na realizację mobilności z konkretnym regionem w liczbie takiej, jak w złożonym wniosku 

lub w liczbie zredukowanej w stosunku do liczby wnioskowanej. 

W „Przewodniku po programie Erasmus+ 2023” m.in. w sekcji „Dodatkowe kryteria kwalifikowalności w 
odniesieniu do projektów mobilności wspieranych z funduszy polityki zewnętrznej” podane są informacje na temat 
czynników, jakie będą musiały być uwzględnione przy obliczeniu wysokości dofinansowania przez Narodową 
Agencję. Polska nie określa żadnych kryteriów dodatkowych (secondary criteria). 

Wyjazdy studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z polskich uczelni do uczelni w krajach partnerskich 
wchodzących w skład regionów: 2- 11 znajdujących się na ODA-list3 nie będą finansowane. 

Wyjazdy/przyjazdy studentów i/lub pracowników z krajów regionu 13 i 14 są nieuprawnione. 

Szczegółowa informacja o przyporządkowaniu krajów do regionów znajduje się w „Przewodniku po programie 
Erasmus+ 2023” (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide) w części  
A, „Kraje uprawnione” oraz w dokumencie „Regiony, koperty budżetowe, kraje KA171-2023”. 

1. Wnioskodawca (instytucja szkolnictwa wyższego lub koordynator danego konsorcjum) może złożyć tylko 
jeden wniosek do jednej agencji narodowej. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku NA będzie 
rozpatrywała ostatni z wniosków złożonych przez wnioskodawcę w wymaganym terminie. 

2. Instytucje posiadające Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE), występujące w roli wnioskodawcy 
lub partnera konsorcjum utworzonego w celu realizacji mobilności, składając wniosek potwierdzają, że będą 
przestrzegać wszystkich wymagań wynikających z Karty ECHE. 

3. Wnioskodawcy niepubliczni - uczelnie niepubliczne i koordynatorzy konsorcjum, dla których kwota 
dofinansowania dla projektu KA171-2023 wyniesie: 

https://erasmusplus.org.pl/dokumenty
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
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a. do 60 tysięcy euro - będą zobowiązani do złożenia przed podpisaniem umowy z FRSE weksla in blanco, 
który zostanie zdeponowany w FRSE do czasu całkowitego rozliczenia danego projektu; jeżeli w trakcie 
trwania projektu, w wyniku redystrybucji środków, kwota dofinansowania przekroczy 60.000 euro, 
uczelnia zostanie poddana badaniu zdolności finansowej (patrz punkt b. poniżej); 

b. powyżej 60 tysięcy euro - będą poddani badaniu zdolności finansowej. Forma wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie uzależniona od wyniku badania wiarygodności 
finansowej. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o sposobie postępowania w celu sprawdzenia ich 
zdolności finansowej w odrębnej korespondencji, która zostanie wysłana na adres osoby do kontaktu dla 
danego projektu, wskazanej we wniosku o dofinansowanie wkrótce po obliczeniu należnej kwoty 
dofinansowania; 

c. dodatkowo, jeżeli kwota dofinansowania przekracza 750 tysięcy euro, NA może zażądać od beneficjenta 
sprawozdania z audytu sporządzonego przez niezależnego biegłego audytora zewnętrznego, 
poświadczającego rachunki za ostatni dostępny rok budżetowy. 

Więcej informacji o zasadach realizacji działań KA-171-HED-2023 znajduje się w „Przewodniku po programie 
Erasmus+ 2023”. 

 


