
SPOTKANIE INFORMACYJNE 

Warszawa 29.01.2020 

Finanse w projekcie 



Spis treści 

1. Kategorie budżetowe w projekcie; 

2. Przesunięcia budżetowe; 

3. Polityka kursowa. 

 



Kategoria budżetowa Mechanizm finansowania Kwota / dokumentacja 

Koszty podróży do/z miejsca 
realizacji projektu (dotyczy 
również kosztów podróży    
do/z miejsca wizyty 
przygotowawczej) 

Koszty ryczałtowe 
• stawka 0,17 EUR/km/osoba 
 

Koszty przygotowań Koszty ryczałtowe  

• 10% przyznanej sumy  kosztów zakwaterowania  
i wyżywienia oraz kosztów działań (po 5%      
dla każdego kraju) 
 

Koszty wyżywienia  
i zakwaterowania  

Koszty ryczałtowe 

• wysokość stawki: 
- 20,00 EUR/dzień/osoba miejsce realizacji PL;  
- 15,00 EUR/dzień/osoba miejsce realizacji UKR. 

 

Kategorie budżetowe w projekcie 



Kategoria budżetowa Mechanizm finansowania Kwota / dokumentacja 

Koszty działań Koszty ryczałtowe 

• wysokość stawek: 
- 10,00 EUR/dzień/osoba miejsce realizacji PL;  
- 10,00 EUR/dzień/osoba miejsce realizacji UKR. 

 

Koszty upowszechniania Koszty rzeczywiste 

• maksymalnie do 15% przyznanej sumy  kosztów 
przygotowań, zakwaterowania i wyżywienia               
oraz kosztów działań 
 

Koszty specjalne Koszty rzeczywiste 

• 100%, nie więcej jednak niż kwota przyznana                
na ten cel w umowie finansowej. Maksymalnie       
1500,00 EUR na projekt 
 

Kategorie budżetowe w projekcie c.d. 



Kategoria budżetowa Mechanizm finansowania Kwota / dokumentacja 

Wizyta przygotowawcza – 
koszty działań 

Koszty ryczałtowe  

• wysokość stawek: 
- 20,00 EUR/dzień/osoba miejsce realizacji PL;  
- 15,00 EUR/dzień/osoba miejsce realizacji UKR. 
 

Koszty projektów 
promocyjno-informacyjnych 

Koszty rzeczywiste 
• maksymalnie 1300,00 EUR na projekt 
 

Kategorie budżetowe w projekcie c.d. 



Koszty podróży do/z miejsca realizacji projektu 

(dotyczy również kosztów podróży                  

do/z miejsca wizyty przygotowawczej) 

• stawka ryczałtowa wynosi 0,17 EUR/km/osoba; 

• stawka obejmuje podróż w dwie strony. Odległość jest liczona w linii 

prostej z punktu A (miejsce wyjazdu) do punktu B (miejsce 

przyjazdu/działania) na podstawie kalkulatora (link poniżej): 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

We wniosku należy wpisać liczbę km z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Koszty przygotowań działań 

• wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 10% sumy kosztów 

naliczonych w ramach przyznanej kwoty na koszty zakwaterowania i wyżywienia 

oraz kosztów działań; 

• każdy z krajów będzie mógł wykorzystać maksymalnie po 5% wyżej 

wymienionych kosztów. Nie będzie możliwości dokonywania przesunięć tych 

środków pomiędzy krajami; 

• kwoty przeznaczone dla organizacji partnerskiej beneficjent winien będzie 

bezwzględnie przekazać organizacji partnerskiej przed rozpoczęciem działań. 



Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji działania, liczby osób 

oraz liczby dni działania (dni roboczych): 

 

• wysokość stawki dla projektów realizowanych w Polsce wynosi 20 EUR na osobę 

na dzień; 

• wysokość stawki dla projektów realizowanych na Ukrainie wynosi 15 EUR na osobę 

na dzień. 

 

Koszty poniesione wyłącznie na zakwaterowanie  
oraz wyżywienie uczestników i opiekunów ! 
 

 

Koszty wyżywienia i zakwaterowania 



Koszty działań 
Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji działania, liczby osób   oraz liczby 

dni działania (dni roboczych): 

• wysokość stawki dla projektów realizowanych w Polsce wynosi 10 EUR na osobę      

na dzień; 

• wysokość stawki dla projektów realizowanych na Ukrainie wynosi 10 EUR na osobę 

na dzień. 

 

Koszty działań obejmują wszelkie koszty wynikające z przedstawionego i realizowanego 

harmonogramu projektu, służące realizacji zaplanowanych działań np. materiały, 

warsztaty, transport lokalny itp. 



Koszty upowszechniania 

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 15% sumy kosztów 

naliczonych w ramach przyznanej kwoty na koszty przygotowania, 

zakwaterowania i wyżywienia oraz kosztów działań. 

 

Koszty służące upowszechnianiu rezultatów, które zostały wypracowane 

przez uczestników. W tych kosztach nie można zawrzeć kosztów 

promujących projekt, tylko jego rezultaty. 

 



Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 1500 EUR. 

 

Koszty specjalne związane są z uczestnictwem w projekcie osób z mniejszymi szansami. 

Koszty muszą wynikać z potrzeb tej grupy i ich celem jest zapewnienie komfortu pracy 

uczestników.  

Koszty specjalne 



Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji działania, liczby osób   oraz liczby 

dni działania (dni roboczych): 

• wysokość stawki dla projektów realizowanych w Polsce wynosi 20 EUR na osobę         

na dzień; 

• wysokość stawki dla projektów realizowanych na Ukrainie wynosi 15 EUR na osobę      

na dzień. 
 

Koszty związane z organizacją wizyty przygotowawczej, w tym koszty zakwaterowania         

i wyżywienia oraz inne koszty niezbędne do jej realizacji. 

 

Wizyta przygotowawcza (koszty działań) 



 
 

Koszty projektów promocyjno-informacyjnych 

Dofinansowanie projektów promocyjno-informacyjnych wynosi maksymalnie                    

do 1300 EUR. 

 

Koszty dedykowane są tylko projektom informacyjno-promocyjnym i służą do realizacji 

celów stricte promocyjno-informacyjnych, np. wydania publikacji, organizacji wystawy, 

realizacji filmu, czy organizacji spotkań promocyjnych. 



W projekcie nie będzie możliwości 

przesunięć środków pomiędzy 

poszczególnymi kategoriami budżetu. 

 

W przypadku przekroczeń kosztów w danej kategorii budżetowej 

różnicę pokrywał będzie beneficjent z innych źródeł niż otrzymane 
dofinansowanie  

Przesunięcia budżetowe 



Polityka kursowa 
Budżet wniosku wypełniany jest w EUR. Kurs EUR po którym zostaną wypłacone 

ewentualne środki, to kurs z miesiąca ogłoszenia konkursu wg kursu InforEuro             

na miesiąc styczeń 2020 r.  

 

 

Wszystkie płatności FRSE na rzecz Beneficjenta będą dokonane w walucie PLN. 

Sprawozdanie finansowe będzie przedstawiane w walucie PLN i EUR. 

Wszelkie koszty udokumentowane dowodami wystawionymi w walutach innych niż 

PLN będzie należało przeliczać na PLN, stosując kurs InforEuro z miesiąca ogłoszenia 

konkursu. 

Uwaga   Dotyczy to również dowodów wystawionych w walucie EUR. Pokrycie 

ewentualnych różnic kursowych leży po stronie beneficjentów i nie stanowi kosztu 

projektu. 

 

1 Euro = 4,2567 PLN 



Wytyczne FRSE, odnoszące się do specyfiki 
dofinansowania projektów w ramach Polsko-
Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży nie zwalniają 
Beneficjenta z obowiązku stosowania przepisów 
prawa krajowego, ustawy o finansach publicznych, 
ustawy o rachunkowości czy przepisów 
odnoszących się do kontroli podatkowej                     
i skarbowej; zawierają jedynie wskazówki, które 
mogą być pomocne przy sporządzaniu wniosków                                      
o dofinansowanie. 
 



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 
tel.: 22 4631 000 
 
 
Zespół Rozliczeń i Kontroli Finansowych: 
 
Marcin Żółcik               tel. 22 4631 141, 

mzolcik@frse.org.pl 
 
Justyna Krześniak        tel. 22 4631 135, 

jkrzesniak@frse.org.pl 
 

 

mailto:mzolcik@frse.org.pl
mailto:jkrzesniak@frse.org.pl


Dziękuję za uwagę ! 


