
 

 

 
Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych 
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 
Nabór 2018                        Warszawa, 2.01.2018 

Wprowadzenie:  
 
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej                     
IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  

 
Cel projektu: 
 
Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół publicznych                             
i niepublicznych, od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, 
funkcjonujących w systemie edukacji zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.  
 
Głównym założeniem inicjatyw szkół uczestniczących w projekcie są zagraniczne wyjazdy grup 
uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej trwające od 7 do 14 dni dotyczące 
realizacji dowolnych zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową. 

Kwalifikowalność: 
 
Grupę docelową projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” stanowią uczniowie szkół 
publicznych i niepublicznych od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji 
szkolnej. 
 
Do ubiegania się o dofinasowanie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 
uprawnione są szkoły publiczne i niepubliczne zlokalizowane na terenie całej Polski, funkcjonujące 
w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art.2 pkt 2: 
 
Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów 
Unii Europejskiej: 
-instytucja wysyłająca: szkoła działająca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
-instytucja przyjmująca: szkoła z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.  
 
 
 



 

 

Budżet i czas trwania projektu: 
 
Całkowity budżet projektu: 105 289 723 PLN 
 
Czas trwania projektu 1.09.2018 - 30.06.2023 (nabory 2018, 2019, 2020, 2021) 
 
Liczba osób objętych projektem: 14 000 
 
Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania inicjatyw szkół różnią się zależnie od takich 
czynników jak rodzaj projektów, liczba uczestników, zaangażowane kraje. 

Termin składania  zgłoszeń: 
 
Termin  nadsyłania zgłoszeń upływa 25 lutego 2019r. o godz. 23.59 

Szczegółowe informacje: 
 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu: procedury składania i oceny zgłoszeń,  zasad 
finansowych, wymaganych dokumentów, realizacji inicjatyw, zasad raportowania i rozliczania 
dofinansowania, monitorowania inicjatyw można znaleźć na stronie projektu 
http://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow w przewodniku dla instytucji ubiegających się                      
o dofinansowanie wyjazdów zagranicznych uczniów oraz w pozostałych dokumentach. 
 

http://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow

