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INFORMACJA 
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie! 
 
Gratulujemy otrzymania dofinansowania z projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej 
kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” realizowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
 
Ze względu na finansowanie Pani/Pana umowy ze środków krajowych dofinansowane 
będzie przyznane w polskich złotych, dlatego też rachunek bankowy, na który 
przekazane zostanie dofinansowanie musi być prowadzony wyłącznie w walucie PLN. 
Pragniemy wyjaśnić, iż może to być zwykły rachunek bankowy, jakim posługuje  
się Pani/Pan na co dzień. FRSE nie wymaga otwarcia nowego rachunku, wyłącznie  
do obsługi projektu. 
 
Zalecamy podjęcie następujących kroków: 
 

1. Rejestracja na stronie http://online.frse.org.pl w bazie „FRSE-System 
dokumentów OnLine” (rejestracja jest wymagana dla każdego Uczestnika projektu w celu 

wypełnienia ankiety i pobrania umowy). 
 

2. Wypełnienie ankiety „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej  
w ramach projektów indywidualnych-ankieta. Dane beneficjenta do umowy”, 
następnie wydrukowanie, podpisanie i przesłanie pocztą tradycyjną ankiety oraz 
kserokopii dowodu osobistego potwierdzonej za zgodność z oryginałem (napis 

„zgodne z oryginałem”, data oraz czytelny podpis są wymagane) na adres FRSE. 
Dane z ankiety oraz dowodu osobistego posłużą FRSE do przygotowania umowy finansowej.  
W związku z powyższym prosimy o dokładne wypełnianie ankiety i stosowanie się do zaleceń FRSE. 
 

3. Potwierdzenie u organizatora udziału w szkoleniu. 
 

4. Otrzymanie od organizatora potwierdzenia pisemnego (np. e-mailem),  
że szkolenie będzie miało miejsce. Rekomendujemy niedokonywanie żadnych kroków 

finansowych (np. zakup biletów czy opłata za szkolenie) przed ostatecznym potwierdzeniem 
organizatora. 

 
Wszystkie szczegóły oraz pomocne instrukcje znajdą Państwo w zakładce 
„Instrukcje” na stronie http://pokl.frse.org.pl/projekty-indywidualne. 
 
Umowy finansowe będą realizowane w kolejności terminów zbliżających się wyjazdów 
od styczniowych do kwietniowych. 
 
 
Bardzo prosimy w korespondencji kierowanej pocztą zawsze pamiętać o wpisaniu nazwy 
naszego działania: 
(ESF02) Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów 
indywidualnych  
oraz indywidualnym Państwa numerze projektu np. 2013-3-PL1-COM02-XXXXX 
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