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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 

PROJEKT „ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW 

INSTYTUCJONALNYCH” REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. 

1. Cele i opis 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako beneficjent projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry 
edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny 
system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe, ogłasza konkurs na projekty instytucjonalne 
dotyczące zagranicznej mobilności szkolnej kadry edukacyjnej (VETPRO_COM).  
 
Projekt realizowany jest na zasadach programu „Uczenie się przez całe życie” ustanowionego Decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1720/2006/WE z dnia 15 listopada 2006 r. 
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności zagranicznej kadry edukacyjnej dla podnoszenia kompetencji 
zawodowych.  
Cele szczegółowe to: 
- Zapewnienie wsparcia instytucji działających w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 
tworzeniu profesjonalnych struktur  organizowania mobilności ponadnarodowej dla nauczycieli, przyszłych nauczycieli 
i kadry edukacyjnej do 2015 r.;  
- Osiągnięcie znacznego wpływu mobilności na znajomość języków obcych wśród uczestników; 
- Osiągnięcie znacznego wpływu mobilności na zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez uczestników. 
 
Szczegółowy opis projektu i warunków uczestnictwa w akcji znajduje się na stronie internetowej 
http://pokl.frse.org.pl/projekty-instytucjonalne w zakładce „Konkurs 2013”, sekcja „Dokumenty konkursowe”. 
 
2. Kwalifikowalność 
Wniosek mogą złożyć instytucje publiczne i niepubliczne posiadające osobowość prawną lub osoby prowadzące szkoły 
jako działalność gospodarczą, spółki cywilne i spółki jawne. Wniosku nie mogą złożyć osoby fizyczne. 
 
 Instytucjami uprawnionymi do składania wniosków są: 
- Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe; 
- Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe; 
- Kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny; 
- Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli; 
- Szkoły wyższe; 
- Stowarzyszenia i organizacje nauczycielskie; 
- Inne instytucje szkoleniowe.  

 
Wnioski składane są przez osoby prawne  zarejestrowane w Polsce.  Mobilności  mogą być realizowane do krajów 
dopuszczonych do programu „Uczenie się przez całe życie”, tj.: 
- 27 państw członkowskich Unii Europejskiej; 
- państwa EOG/EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia; 
- kraje kandydujące: Chorwacja i Turcja; 
- Szwajcaria. 
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3. Budżet i czas trwania projektów 
Całkowity budżet przeznaczony na ten projekt wynosi 9 800 000 PLN. Poziom przyznanych dofinansowań oraz czas 
trwania projektów zależy od liczby mobilności i zaangażowanych państw.  
Stawki krajowe  i zasady przyznania dofinansowania  zostały opublikowane na stronie internetowej projektu. 
 
4. Termin składania wniosków  
Nabór wniosków prowadzony będzie w trzech nieprzekraczalnych terminach: 
- do 02 kwietnia 2013 r. 
- do 28 czerwca 2013 r. 
- do 28 października 2013 r. 
 
5. Szczegółowe informacje  
Wnioski o dofinansowanie projektu należy sporządzić na aktualnym formularzu e-form dostępnym na ww. stronie 
internetowej w zakładce „Konkurs 2013”, sekcja „Dokumenty konkursowe” i złożyć w formie elektronicznej i 
papierowej zgodnie z zamieszczoną tam „Instrukcją składania wniosków”.  
 
Do projektu objętego niniejszym zaproszeniem mają zastosowanie szczegółowe regulacje zawarte w dokumentach 
Komisji Europejskiej, będących częścią Zaproszenia do składania wniosków 2013-EAC/507/12 dla programu „Uczenie 
się przez całe życie” (2012/C/232/04), w szczególności: 
Przewodnik dla beneficjentów program LLP - Lifelong Learning Programme (LLP) Guide 2013, Part I: General provisions 
oraz Part II a Sub-Programmes and Actions z uwzględnieniem zapisów odnoszących sie do programu Leonardo da Vinci 
(akcja VETPRO) oraz programu Comenius oraz Fiszka z opisem akcji (jako uzupełnienie części II b).  
Niniejszy projekt ma charakter pilotażowy dla grupy docelowej programu Comenius z zastosowaniem zasad wdrażania 
akcji VETPRO programu Leonardo da Vinci. 
 


