
                   Zasady ubiegania się o grant w projekcie Erasmus+  
                                                 Akcja 1. Mobilność edukacyjna 
 
                                        MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ  



                     
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O GRANT? 
 
 Szkoły: podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne 
 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 
 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 
 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 
 
UWAGA!  
Jeśli dana placówka jest już w trakcie realizacji projektu Erasmus+ Mobilność Kadry Edukacyjnej, 
może ubiegać się o kolejny grant, ale tylko jeśli nowy projekt będzie zupełnie nowym pomysłem na 
projekt lub kontynuacją właśnie trwającego projektu i nie będzie wiernym powtórzeniem projektu 
trwającego lub zakończonego.  



                     
KTO NIE MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O GRANT? 
 
 Osoba fizyczna  prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą 
 Spółka cywilna nie posiadająca odrębnej osobowości prawnej 
 
 



                     
Główną grupę docelową uczestników programu stanowią: 
- nauczyciele języków obcych 
- nauczyciele innych przedmiotów (w tym zawodowych oraz nauczanych w systemie 
CLIL) 
- nauczyciele wychowania przedszkolnego 
- członkowie kadry kierowniczej szkół  
- pracownicy niedydaktyczni szkół (np. bibliotekarze, psycholodzy i pedagodzy szkolni, 
opiekunowie świetlic itp.)  
- pracownicy administracyjni szkół  

 
W przypadku nauczycieli biorących udział w projekcie nie ma znaczenia ich sposób 
zatrudnienia w szkole (typ umowy o pracę nie jest istotny) - jedynym ograniczeniem 
jest to, że muszą być zatrudnieni w placówce w trakcie rozpisywania i trwania projektu.  
 
 



                     
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 1/3 (w rozliczeniu na uczestnika) 
 
 Wsparcie na kurs:  

koszty bezpośrednio związane z opłatą za udział w kursie: 700EUR (dla wyjazdów 2-tygodniowych) 

 
 Wsparcie organizacyjne* 

koszty związane z realizacją działań w zakresie mobilności, w tym koszty przygotowania monitorowania i 
wspierania uczestników w trakcie mobilności, koszty poświadczenia efektów kształcenia, koszty działań 
upowszechniających (organizacja warsztatów, konferencji, druk materiałów itp.): 350EUR 
 

* Kwota ta liczona jest na uczestnika mobilności, jednak wydatkowanie jej przypisane jest szkole, z której 
nauczyciel ubiega się o grant.  
 



                     
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 2/3 (w rozliczeniu na uczestnika) 
 
 Wsparcie na podróż:  

dofinansowanie kosztów podróży uczestników uzależnione jest od odległości z miejsca lokalizacji organizacji 
do miejsca działania i z powrotem. Dla odległości wynoszących: 

 Od 100 do 499km:  180EUR 
 Od 500 do 1 999km: 275EUR 
 Od 2 000 do 2 999km: 360EUR 
 Od 3 000 do 3 999km: 530EUR 
 4 000 do 7 999km: 820EUR 
 Od 8 000 lub więcej: 1 300EUR 

 
Dokładną odległość można obliczyć  na oficjalnej stronie Erasmus+ Mobilność: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4 
 
 



                     
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 3/3 (w rozliczeniu na uczestnika) 
 
 Wsparcie indywidualne:  

Koszty bezpośrednio związane z utrzymaniem uczestników w trakcie działania (np. zakwaterowanie, 
wyżywienie). Koszty te rozliczane są przez Narodową Agencję ryczałtem w zależności od kraju. Przykładowe 
kwoty wsparcia indywidualnego przewidziane na 2 tygodnie:   
 

 Wielka Brytania, Irlandia: 1 568EUR 
 Austria, Francja, Włochy, Cypr: 1 372EUR 
 Malta, Niemcy, Hiszpania,:  1 176EUR 



                     
DOFINANSOWANIE 

 
Pieniądze w ramach grantu przyznanego przez UE w pierwszej kolejności wędrują 

na konto Organu Prowadzącego.  
 

Dalsze dyspozycje względem grantu zależne są od wewnętrznych ustaleń pomiędzy 
Organem Prowadzącym a instytucją, która realnie grant otrzymała. Także rozliczenia z 
uczestnikiem mobilności mogą się różnić  (np. rozliczenie ryczałtem, pokrycie kosztów 

poszczególnych wydatków przez szkołę, delegacja itd.). 



info@erasmusplusmobilnosc.pl; info@comenius.pl; tel. 12 429 40 51 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POŚREDNICTWA SJO GLOSSA W 
PRZYGOTOWANIU WNIOSKU? 

 
Szkoła może przygotować wniosek o grant Erasmus+ samodzielnie, jednak ze względu 
na jego złożoność, specyficzny język tego rodzaju dokumentów i rozbudowane 
wymagania formalne, wiele szkół decyduje się, aby skorzystać z pośrednictwa 
doświadczonych konsultantów. Samodzielne przygotowywanie wniosku jest niezwykle 
czasochłonne i, przy braku doświadczenia, zwykle łatwo jest popełnić błędy, w wyniku 
których wniosek nie spełnia wymagań formalnych i zostaje automatycznie odrzucony.  
 
Od 2004 roku z sukcesem opracowaliśmy wnioski w ramach programu Comenius (a 
następnie Erasmus+) dla kilku tysięcy nauczycieli z całej Polski. Około 90% z nich 
otrzymało wnioskowane dofinansowanie. 
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JAKIE KOSZTY ZWIĄZANE SĄ Z POŚREDNICTWEM SJO GLOSSA W PISANIU 
WNIOSKU I KTO JE PONOSI? 

 
 Po bezpłatnym wstępnym zarejestrowaniu szkoły i uzupełnieniu informacji, o które 

prosimy, dokonujemy weryfikacji szkół, z którymi będziemy współpracować. Jeśli 
szkoła przejdzie pozytywnie naszą weryfikację, prosimy nauczycieli, aby wybrali 
dokładne kursy i przesłali nam deklarację szkolenia. Dopiero wówczas każdy 
nauczyciel, z wyjątkiem koordynatora projektu, wnosi opłatę administracyjną w 
wysokości 95PLN. 

Jest to kwota bezzwrotna, płatna z prywatnych funduszy nauczyciela i pokrywa 
formalności związane z pisaniem wniosku. Jeśli Państwa szkoła nie otrzyma grantu w 
danej edycji projektu Erasmus+, w ramach tej wpłaconej kwoty, poprawimy wniosek w 
kolejnej edycji Erasmus+, jeśli szkoła wyrazi taką chęć.  
 
 W dalszych etapach, jeśli szkoła otrzyma grant z UE, SJO GLOSSA pobiera opłatę 

495PLN od każdego uczestnika - z puli środków unijnych. 
Jeśli szkoła nie otrzyma grantu, jedyną opłatą, jaką pobiera SJO GLOSSA, jest kwota 
95PLN, pobierana na etapie pisania wniosku.  
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INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Przed przystąpieniem do projektu każda szkoła powinna poinformować swój Organ 
Prowadzący o planowanym przystąpieniu do projektu Erasmus+, gdyż na dalszych 
etapach będzie konieczne uzyskanie od Organu Prowadzącego  kilku dokumentów, 
niezbędnych do złożenia wniosku. 
 

2.    Prosimy wziąć pod uwagę, że wniosek o grant opiera się na przygotowaniu 
Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Plan ten opracowuje szkoła/instytucja 
wnioskująca, przy współpracy wszystkich zaangażowanych uczestników i dyrekcji 
placówki, na podstawie udostępnionej przez SJO GLOSSA platformy internetowej. 
Plan ten jest dość szczegółowy, co pozwala nam na dokładne poznanie szkoły  i 
późniejsze przygotowanie wniosku przez SJO GLOSSA. 
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INFORMACJE DODATKOWE 
 

3.    W projekcie Erasmus+, wniosek o dofinansowanie składa szkoła, a nie pojedynczy 
nauczyciel. 

 
4.    Aby SJO GLOSSA mogła nawiązać z Państwem współpracę, szkoła musi zgłosić do 

projektu min. 7 chętnych pracowników szkoły. Mogą być to:  
 - nauczyciele językowi, którzy pojadą na kursy metodyczne 
 - pozostali nauczyciele, którzy pojadą na kursy językowe 
 - dyrekcja i pozostali pracownicy szkoły, których uczestnictwo zostanie 
 odpowiednio uzasadnione.  
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JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ W BAZIE SJO GLOSSA?  
 

1. Wjedź na naszą stronę i zapoznaj się z podstawowymi informacjami:  
http://erasmusplusmobilnosc.pl/erasmus/jak-zlozyc-wniosek-w-programie-erasmus-
plus/ 
2.   Złóż wniosek wstępny: 
http://a.erasmusplusmobilnosc.pl/index.php?action=ErasmusWindow_register 
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami.  
 
Pamiętaj, że jeśli kiedyś rejestrowałeś już w naszej bazie swój adres e-mail, musisz użyć 
innego adresu e-mail, aby wszystko zostało poprawnie wprowadzone na nowo! 
 
 
W razie pytań , niejasności lub problemów technicznych radzimy:  
1. Zapoznać się z sekcją „pytania i odpowiedzi” na naszej stronie: 

http://erasmusplusmobilnosc.pl/pytania-odpowiedzi-program-erasmus-plus/ 
2. Skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie (szczegóły w stopce). 
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JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ NASZA DROGA DO SUKCESU?  
 

1. Zgłoszenie szkoły na stronie 
http://a.erasmusplusmobilnosc.pl/index.php?action=ErasmusWindow_register 

2. Poinformowanie Organu Prowadzącego o planowanym udziale w programie Erasmus+. 
3. Proces weryfikacji zgłoszenia szkoły przez SJO GLOSSA. 
4. Podpisanie umowy pomiędzy SJO GLOSSA, a placówką. 
5. Uzupełnienie EPRS przez szkołę. 
6. Gromadzenie dokumentacji, niezbędnej do złożenia wniosku oraz opracowanie wniosku przez 

SJO GLOSSA.  
7. Akceptacja wniosku przez szkołę i jego złożenie w Agencji Narodowej (początek lutego). 
8. Po wynikach (przełom kwietnia/maja) obsługa wyjazdów mobilności przez SJO GLOSSA. 
9. Bieżące raportowanie mobilności przez uczestników projektu w systemach unijnych do AN 

(samodzielne rozliczanie przez uczestników). 
10. Raport końcowy dla Agencji Narodowej i SJO GLOSSA, napisany przez szkołę. 

 
--------------- 
Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie danych udostępnionych przez Agencję Narodową oraz rozmów i 
korespondencji prowadzonej z jej przedstawicielami. Przedstawione dane mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty, 
ani też części umowy, zawieranej między SJO GLOSSA, a nauczycielem czy też szkołą aplikującą o grant w ramach programu Erasmus 
Plus. W celu uzyskania najświeższych informacji, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami. 
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ZAPRASZAMY DO 

WSPÓŁPRACY  
 

 
 


