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ZAGADNIENIA:

Kategorie budżetowe w projekcie
Przesunięcia budżetowe

Polityka kursowa



KATEGORIE BUDŻETOWE
W PROJEKCIE C.D.

MECHANIZM FINANSOWANIAKATEGORIA BUDŻETOWA KWOTA/STAWKA

KOSZTY PODRÓŻY 

KOSZTY PRZYGOTOWAŃ

KOSZTY WYŻYWIENIA I

ZAKWATEROWANIA

Mechanizm finansowaniakoszty ryczałtowe

25 EUR/osoba/dzień/ Polska

22 EUR/osoba/dzień/Ukraina

10% przyznanej sumy  kosztów

zakwaterowania  i wyżywienia

oraz kosztów działań (po 5%  dla kraju)

do/z miejsca  realizacji

 ( dotyczy też wizyty przygotowawczej)

koszty ryczałtowe

koszty ryczałtowe

 0,17 EUR/km/osoba



KATEGORIE BUDŻETOWE
W PROJEKCIE C.D.

MECHANIZM FINANSOWANIAKATEGORIA BUDŻETOWA KWOTA/STAWKA

KOSZTY DZIAŁAŃ

KOSZTY UPOWSZECHNIANIA

REZULTATÓW

KOSZTY SPECJALNE

Mechanizm finansowaniakoszty ryczałtowe

koszty rzeczywiste

koszty rzeczywiste

10 EUR/osoba/dzień/ Polska

10 EUR/osoba/dzień/Ukraina

maksymalnie do 15% przyznanej sumy 

 kosztów przygotowań, zakwaterowania

i wyżywienia oraz kosztów działań

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/STAWKA

wizyta przygotowawcza-

koszty działań

koszty projektów

promocyjno-informacyjnych

koszty ryczałtowe

koszty rzeczywiste

25 EUR/osoba/dzień/ Polska

22 EUR/osoba/dzień/Ukraina

maksymalnie 1300 EUR na

projekt



KOSZTY PODRÓŻY

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

działań projektowych



KOSZTY PRZYGOTOWAŃ
DZIAŁAŃ 

02

•wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 10% sumy kosztów naliczonych

w ramach przyznanej kwoty na koszty wyżwienia i zakwaterowania oraz kosztów

działań;

•każdy z krajów będzie mógł wykorzystać maksymalnie połowę 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.



KOSZTY WYŻYWIENIA I  ZAKWATEROWANIA  

Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji działania, liczby osób

oraz liczby dni działania :

•wysokość stawki dla projektów realizowanych w Polsce wynosi 25 EUR na

osobę na dzień;

•wysokość stawki dla projektów realizowanych na Ukrainie wynosi 22 EUR na

osobę na dzień.

Koszty poniesione wyłącznie na zakwaterowanie  oraz wyżywienie uczestników 

 i opiekunów !



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
UPOWSZECHNIANIA
REZULTATÓW

Wysokość dofinansowania wynosi

maksymalnie do 15% sumy kosztów

naliczonych w ramach

przyznanej kwoty na koszty przygotowania,

wyżywienia i zakwaterowania oraz

kosztów działań.

Koszty służące upowszechnianiu rezultatów,

które zostały wypracowane przez

uczestników. 

W tych kosztach nie można zawrzeć kosztów

promujących projekt



KOSZTY SPECJALNE

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

W ramach kosztów specjalnych istnieje możliwość

dofinansowania kosztów testów w kierunku Sars-Cov-2

Dla grupy przyjeżdżającej: 

1 os x 2 (przyjazd oraz wyjazd) x 20 EUR= 40 EUR

Tylko



WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA
(KOSZTY DZIAŁAŃ)

Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji działania, liczby

osób oraz liczby dni działania:

•wysokość stawki dla projektów realizowanych w Polsce wynosi 25 EUR

na osobę na dzień;

•wysokość stawki dla projektów realizowanych na Ukrainie wynosi 22 EUR

na osobę na dzień.

Koszty związane z organizacją wizyty przygotowawczej, w tym koszty

zakwaterowania i wyżywienia oraz inne koszty niezbędne do jej realizacji.



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 grudzien 2021 r

1EUR = 4.6962 PLN

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 należy 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.



Zespół Rozliczeń
i Kontroli Finansowych

Marcin Żółcik:  

tel. 797 011 885

mzolcik@frse.org.pl

Justyna Krześniak:  

tel. 505 428 977

jkrzesniak@frse.org.pl

Kontakt:


