
Program POKL (project na zasadach LLP) 
 

Akcja Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów 
instytucjonalnych (VETPRO_COM) 

Cele i opis akcji 
 

Celem akcji jest zwiększenie mobilności zagranicznej kadry edukacyjnej. 
 
Cele szczegółowe akcji to: 
 
- Zapewnienie wsparcia instytucji działających w obszarze kształcenia i 

doskonalenia zawodowego 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. 

 
 
Mobilność zagraniczna może być realizowana w formie kursów szkoleniowych, 
seminariów, praktyk, staży, wizyt studyjnych, hospitacji oraz innych form 
podwyższania kwalifikacji profesjonalnych z zastosowaniem międzynarodowej 
wymiany doświadczeń. W ten sposób przyszli nauczyciele, nauczyciele i kadra 
edukacyjna mają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania 
nowych, praktycznych doświadczeń w systemie edukacji innych państw europejskich. 
Przeszkolone osoby oraz instytucje wysyłające współpracują przy wdrożeniu nowych 
rozwiązań do praktyki zawodowej wszystkich nauczycieli w swoim otoczeniu 
lokalnym oraz włączając się aktywnie we współpracę ze środowiskiem na poziomie 
regionalnym.    
 
Instytucje uprawnione współpracują między sobą w ramach projektu. Ich rola oraz 

zaangażowanie w kolejne etapy realizacji działań związanych z mobilnością powinny 
być jasno określone, szczególnie w sytuacji udziału organizacji pośredniczących. 
Jakość ich działania można ocenić na podstawie dotychczasowych osiągnięć i 
satysfakcji beneficjentów i uczestników poprzednich projektów. 
 
Indywidualni uczestnicy otrzymują dofinansowanie w ramach projektu mobilności 
zorganizowanego przez instytucję wysyłającą. Nie mogą oni bezpośrednio ubiegać się 
o dofinansowanie od FRSE. 
 
Beneficjent projektu, czyli instytucja wysyłająca, będzie musiał zapewnić, że poniższe 
kryteria jakościowe zostaną spełnione: 
 Jasny opis celów, treści i czasu trwania mobilności zagranicznej; 
 Wyraźna zgodność między potrzebami szkoleniowymi uczestnika, jego 

przygotowaniem zawodowym i treścią szkolenia; 
 W razie konieczności, zapewnienie przygotowania uczestnika; 
 Uznanie kompetencji i kwalifikacji zdobytych przez uczestnika i ocena ogólnych 

wyników w dziedzinie, której dotyczyła mobilność; 
 Zapewnienie aspektów organizacyjnych mobilności; 
 Wykonanie działań polegających na upowszechnianiu rezultatów. 

Kto może być 
beneficjentem 

Przyszli nauczyciele (studenci kierunków pedagogicznych), nauczyciele i kadra 
edukacyjna 

Kto może złożyć 
wniosek? 

 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  

PRIORYTETY Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK Wnioski należy przesyłać do FRSE na adres: 
 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Narodowa Agencja Programu “Uczenie się przez całe życie” 
ul. Mokotowska 43 
00-551 Warszawa 

Procedura selekcyjna: Zgodnie z zasadami LLP 
 

 

Termin składania 
wniosku: 

 
kwiecień 2013, czerwiec 2013, październik 2013 



Czas trwania 

Minimalny czas trwania 
mobilności: 

1 tydzień – wymagane 5 pełnych dni roboczych programu merytorycznego 

Maksymalny czas 
trwania mobilności: 

6 tygodni 

Uwagi dot. czasu 
trwania projektu: 

Maksymalnie 2 lata (działania projektowe włącznie ze złożeniem raportu końcowego 
do FRSE muszą zakończyć się do 30 czerwca 2015 r.) 
 

PRZEPISY FINANSOWE 

Obowiązująca 
tabela(e) finansowa(e): 

Stawki krajowe wg. tabeli na stronie internetowej akcji 

Maksymalne 
dofinansowanie w EUR: 

Prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową akcji. 

Uwagi dot. 
finansowania: 

Dla uczestników: koszty utrzymania, podróży, przygotowania pedagogicznego, 
językowego i kulturowego 
Dla organizacji: koszty organizacji mobilności. 

PROCEDURY EWALUACJI I SELEKCJI 
Informacje na stronie internetowej akcji 
Kryteria formalne oceny wniosków 
Ogólne kryteria formalne: 
Informacje na stronie internetowej akcji 

Szczegółowe kryteria 
formalne: 

Wniosek mogą składać instytucje publiczne i niepubliczne posiadające osobowość 
prawną lub instytucje nieposiadające osobowości prawnej (w tym osoby prowadzące 
działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne).  
 
Mobilność ma miejsce w kraju uczestniczącym w programie „Uczenie się przez całe 
życie”, którego uczestnik nie jest rezydentem. 

Min. liczba państw 
uczestniczących: 

2 

Min. liczba Partnerów: 2 

Uwagi dot. 
uczestników: 

Uczestnicy powinni  
 posiadać obywatelstwo kraju uczestniczącego w programie „Uczenie się przez 

całe życie” 
 być obywatelami innych krajów, pod warunkiem, że są stałymi rezydentami lub 

zostali zarejestrowani jako bezpaństwowcy lub posiadają status uchodźcy 

Kryteria przyznawania 
dofinansowania: 

1. Jakość planu działań 

Cele projektu są jasno określone, realistyczne i adekwatne do potrzeb. Plan działań 
pozwala na osiągnięcie celów. Zadania są zdefiniowane i rozdzielone pomiędzy 
partnerów w taki sposób, że zapewniona jest jakość doświadczeń zdobywanych przez 
uczestników. 

3. Europejska wartość dodana 

Udział w mobilności zagranicznej zapewni wartość dodaną dla uczestników i ich 
organizacji. Przewidywane jest wykorzystanie dokumentu Europass. 

4. Treść i czas trwania 

Program mobilności jest jasny i uzasadniony; czas trwania jest realistyczny i 
odpowiedni. 

5. Wpływ i adekwatność 

Przewiduje się, że mobilność zagraniczna będzie miała znaczący wpływ na 
uczestników i instytucje beneficjenta. 

4. Jakość planu waloryzacji (upowszechniania i wykorzystania rezultatów) 

Działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów projektu są 
odpowiednie i dobrze zdefiniowane oraz będą mieć pozytywny wpływ na organizację 
beneficjenta. 

PROCEDURY ZAWIERANIA UMÓW 

Przewidywana data przesłania wstępnych informacji dot. rezultatów procesu 
kwalifikacji 

maj 2013, sierpień 
2013, grudzień 2013 

Przwidywana data przesłania umów do beneficjentów maj 2013, sierpień 
2013, grudzień 2013 

Przewidywana data rozpoczęcia działania 1 czerwca 2013 

 


