
 

Załącznik nr 13 Stawki jednostkowe obowi ązujące w konkursie na projekty mobilno ści 
ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizacj ę zawodow ą osób młodych 
zagro żonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA   

Stawki jednostkowe mają zastosowanie do rozliczania kosztów związanych z realizacją 
trzeciego etapu realizacji projektu – Pobyt uczestników za granicą. 

Stawki zdefiniowane dla poszczególnych kosztów wskazane w niniejszym dokumencie 
wynikają z Aktu Delegowanego na stawki jednostkowe w projektach mobilności 
ponadnarodowej, który Polska złożyła do Komisji Europejskiej.  

Stawki jednostkowe mają zastosowanie wyłącznie do następujących kategorii kosztów: 

1) koszty związane z pobytem uczestników za granicą, 

2) koszty związane z pobytem za granicą uczestników ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności,  

3) koszty związane z pobytem mentora z Polski za granicą, 

4) koszty wsparcia ze strony partnera ponadnarodowego.  

 

1) Stawka za pobyt uczestników za granic ą 

a) Zestawienie stawek jednostkowych obowiązujących w poszczególnych krajach: 

Kraj 

Stawka jednostkowa – 
dzienna dla 1 uczestnika, 

wyra żona w PLN 

Austria 241,28 

Belgia 241,28 

Bułgaria 241,28 

Chorwacja 189,92 

Cypr 250,74 

Czechy 241,28 

Dania 279,03 

Estonia 189,92 

Finlandia 250,74 

Francja 260,16 

Grecja 227,64 

Hiszpania 218,22 

Holandia 269,57 

Irlandia 260,16 

Litwa 189,92 



 

Łotwa 218,22 

Luksemburg 250,74 

Malta 218,22 

Niemcy 218,22 

Portugalia 208,76 

Rumunia 227,64 

Słowacja 218,22 

Słowenia 189,92 

Szwecja 269,57 

Węgry 227,64 

Wielka Brytania 292,67 

Włochy 241,28 

 

b) Pobyt uczestników za granicą trwa od 45 do 60 dni. Powyższe stawki jednostkowe 
obejmują jeden dzień pobytu jednego uczestnika za granicą w celu realizacji 
programu mobilno ści ponadnarodowej  (minimalne wymagania w zakresie pobytu 
uczestników za granicą opisane są w regulaminie konkursu – podrozdz. 2.4). 

c) W ramach stawki jednostkowej pokrywane są następujące koszty:  

- wyżywienie: co najmniej trzy pełnowartościowe posiłki dziennie; 

- zakwaterowanie zgodnie z poniższymi wymogami: 

o w obiekcie z pełnym zapleczem sanitarnym,  
o dostęp do własnych lub współdzielonych pomieszczeń: łazienka, pokój 

dzienny/świetlica, kuchnia/aneks kuchenny (wyposażony: kuchenka elektryczna lub 
gazowa, lodówka, przybory kuchenne, sztućce, stół i krzesła),  

o w pokojach z dostępem do światła dziennego, 
o co najmniej podstawowe wyposażenie pokoi: łóżko, szafa, stolik/biurko,  
o umiejscowione w odległości umożliwiającej dotarcie do miejsca odbywania 

stażu/praktyk pieszo lub środkiem komunikacji miejskiej w czasie nie dłuższym niż 1 
godzina w jedną stronę (według rozkładu jazdy). 

- transport lokalny za granicą: przede wszystkim wynikający z konieczności 
przemieszczania się pomiędzy miejscem zakwaterowania a miejscem/ami realizacji 
programu mobilności ponadnarodowej; 

- ubezpieczenie: od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych 
wypadków na czas pobytu za granicą; 

- ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją programu mobilności oraz IPD 
uczestnika (np. udział w wydarzeniach, udział w projektach na rzecz społeczności 
lokalnej, bilety wstępu itp.). 

d) W umowie zawieranej pomiędzy uczestnikiem a projektodawcą obowiązkowo 
wskazana jest wysokość stawki przypadającej na jeden dzień pobytu jednego 
uczestnika w danym kraju. Dodatkowo, w umowie obowiązkowo wskazany jest sposób 
wydatkowania danej kwoty, tzn. jakie koszty z wymienionych w pkt c) pokrywa w 



 

imieniu uczestnika projektodawca (zapewniając i opłacając np. zakwaterowanie lub 
wyżywienie), a jakie środki uczestnik otrzymuje i na co powinien je przeznaczyć.  

e) Koszty podróży uczestników za granicę (tj. do miejsca zakwaterowania) i z powrotem 
do Polski nie są wliczone w powyższe stawki. Koszty te będą rozliczane na podstawie 
kosztów rzeczywiście poniesionych. Zalecana jest podróż publicznymi/zbiorowymi 
środkami transportu oraz zakup biletów podróży z możliwością zwrotu lub wymiany 
(np. w zakresie zmiany terminu podróży lub nazwiska osoby podróżującej) na wypadek 
nieoczekiwanych sytuacji. 

f) Dokumenty, jakie beneficjent zobowiązany jest przedstawić w celu potwierdzenia 
poniesienia wydatków z zastosowaniem ww. stawki to co najmniej: 

- umowy zawarte pomiędzy uczestnikami a beneficjentem, 

- listy obecności podpisywane codziennie przez uczestników w miejscu stażu i 
potwierdzone podpisem pracodawcy oraz w dni wolne od stażu, listy obecności 
potwierdzone podpisem przedstawiciela partnera ponadnarodowego, 

- umowa o współpracy ponadnarodowej pomiędzy partnerami, 

- deklaracja partnera ponadnarodowego w zakresie długości pobytu za granicą 
każdego z uczestników. UWAGA! Deklaracja ta może być elementem certyfikatu, o 
którym mowa w pkt 5 załącznika nr 13, w związku z czym nie ma potrzeby 
sporządzania odrębnego dokumentu, jeżeli uczestnik po zakończeniu mobilności 
otrzymał certyfikat zgodny z pkt 5. Deklaracja jest wymagana jedynie w odniesieniu 
do uczestników, którzy nie otrzymali certyfikatu (n p. z uwagi na przedwczesne 
zakończenie pobytu za granic ą).  

g) Kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe, jest 
ustalana na podstawie przemnożenia ustalonej stawki jednostkowej przez liczbę 
aktywności faktycznie zrealizowanych w trakcie pobytu za granicą spełniających 
warunki określone w regulaminie konkursu.  

h) W sytuacji zakończenia mobilności wcześniej niż pierwotnie zakładano IOK 
każdorazowo analizuje taki przypadek i kwalifikuje poniesione wydatki jedynie wtedy, 
gdy mobilność została zakończona z przyczyn losowych (tzw. „siła wyższa”), a nie z 
winy projektodawcy i/lub partnera ponadnarodowego (np. przez jego rażące 
zaniedbania lub niewywiązywanie się z obowiązków względem uczestnika). Dotyczy to 
jednak wyjątkowych sytuacji, które każdorazowo muszą zostać dokładnie uzasadnione. 
Za taką sytuację uznaje się np. wypadek losowy i konieczność wcześniejszego 
powrotu do kraju w związku z wypadkiem, nagłym zachorowaniem uczestnika lub 
członka jego najbliższej rodziny, śmiercią członka najbliższej rodziny, podjęciem 
zatrudnienia, powrotem do systemu edukacji, koniecznością stawienia się na wezwanie 
polskiej instytucji publicznej, znaczną szkodą w mieniu uczestnika lub członka jego 
najbliższej rodziny w miejscu zamieszkania powstałą w wyniku zdarzenia losowego lub 
w następstwie przestępstwa itp.  

i) Jeśli wcześniejsze zakończenie udziału uczestnika w projekcie (przedwczesny powrót 
z programu zagranicznej mobilności), spowodowane jest zaniedbaniem lub 
zaniechaniem ze strony beneficjenta lub któregokolwiek z partnerów w projekcie, 
wydatki związane z pobytem uczestnika za granicą mogą zostać uznane za 
niekwalifikowalne.   

 



 

2) Stawka za pobyt za granic ą uczestników ze znacznym stopniem 
niepełnosprawno ści  

a) W odniesieniu do pobytu za granicą uczestników posiadających udokumentowany 
znaczny stopień niepełnosprawności zastosowanie mają zwiększone stawki 
jednostkowe przedstawione w poniższej tabeli:  

 

Kraj 

 

Stawka jednostkowa – dzienna 
dla 1 uczestnika ze znacznym 
stopniem niepełnosprawno ści, 

wyra żona w PLN  

Austria 312,52 

Belgia 312,52 

Bułgaria 312,52 

Chorwacja 244,95 

Cypr 325,19 

Czechy 312,52 

Dania 363,20 

Estonia 244,95 

Finlandia 325,19 

Francja 337,86 

Niemcy 282,96 

Wielka Brytania 380,10 

Grecja 295,63 

Węgry 295,63 

Irlandia 337,86 

Włochy 312,52 

Łotwa 282,96 

Litwa 244,95 

Luksemburg 325,19 

Malta 282,96 

Holandia 350,53 

Portugalia 270,29 

Rumunia 295,63 

Słowacja 282,96 

Słowenia 244,95 

Hiszpania 282,96 

Szwecja 350,53 
  

b) Pobyt uczestników za granicą trwa od 45 do 60 dni. Powyższe stawki jednostkowe 
obejmują jeden dzień pobytu jednego uczestnika za granicą w celu realizacji 



 

programu mobilno ści ponadnarodowej  (minimalne wymagania w zakresie pobytu 
uczestników za granicą opisane są w regulaminie konkursu – podrozdz. 2.4). 

c) W ramach stawki jednostkowej pokrywane są następujące koszty:  

- wyżywienie: co najmniej trzy pełnowartościowe posiłki dziennie; 

- zakwaterowanie zgodnie z poniższymi wymogami: 

o w obiekcie z pełnym zapleczem sanitarnym,  
o dostęp do własnego lub współdzielonego pomieszczenia np. łazienka, pokój 

dzienny/świetlica, kuchnia/aneks kuchenny (wyposażony: kuchenka elektryczna 
lub gazowa, lodówka, przybory kuchenne, sztućce, stół i krzesła),  

o w pokojach z dostępem do światła dziennego, 
o co najmniej podstawowe wyposażenie pokoi: łóżko, szafa, stolik/biurko,  
o umiejscowione w odległości umożliwiającej dotarcie do miejsca odbywania 

stażu/praktyk pieszo lub środkiem komunikacji miejskiej w czasie nie dłuższym 
niż 1 godzina w jedną stronę (według rozkładu jazdy); 

UWAGA! Miejsca zakwaterowania muszą być dostosowane do potrzeb uczestników 
wynikających z ich niepełnosprawności, w związku z czym może być konieczne zapewnienie 
wyższego standardu niż wskazany powyżej i dodatkowych usprawnień (np. obiekt bez barier 
architektonicznych, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową). 

- transport lokalny za granicą: przede wszystkim wynikający z konieczności 
przemieszczania się pomiędzy miejscem zakwaterowania a miejscem/ami 
realizacji programu mobilności ponadnarodowej; 

- ubezpieczenie: od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych 
wypadków na czas pobytu za granicą; 

- ewentualnie dodatkowe koszty związane z realizacją programu mobilności oraz 
IPD uczestnika (np. udział w wydarzeniach, udział w projektach na rzecz 
społeczności lokalnej, dodatkowe wyjazdy, bilety wstępu itp.). 

d) W umowie zawieranej pomiędzy uczestnikiem a projektodawcą obowiązkowo 
wskazana jest wysokość stawki przypadającej na jeden dzień pobytu jednego 
uczestnika w danym kraju. Dodatkowo, w umowie obowiązkowo wskazany jest 
sposób wydatkowania danej kwoty, tzn. jakie koszty z wymienionych w pkt c) 
pokrywa w imieniu uczestnika projektodawca (zapewniając i opłacając np. 
zakwaterowanie lub wyżywienie), a jakie środki uczestnik otrzymuje i na co powinien 
je przeznaczyć.  

e) Koszty podróży uczestników za granicę (tj. do miejsca zakwaterowania) i z powrotem 
do Polski nie są wliczone w powyższe stawki. Koszty te będą rozliczane na podstawie 
kosztów rzeczywiście poniesionych. Zalecana jest podróż publicznymi/zbiorowymi 
środkami transportu oraz zakup biletów podróży z możliwością zwrotu lub wymiany 
(np. w zakresie zmiany terminu podróży lub nazwiska osoby podróżującej) na 
wypadek nieoczekiwanych sytuacji. Planując podróż należy zwrócić szczególną 
uwagę na specjalne potrzeby uczestników w tym zakresie wynikające z 
niepełnosprawności.  

f) Dokumenty, jakie beneficjent zobowiązany jest przedstawić w celu potwierdzenia 
poniesienia wydatków z zastosowaniem ww. stawki to co najmniej: 

- umowy zawarte pomiędzy uczestnikami a beneficjentem, 

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 



 

- listy obecności podpisywane codziennie przez uczestników w miejscu stażu i 
potwierdzone podpisem pracodawcy oraz w dni wolne od stażu, listy obecności 
potwierdzone podpisem przedstawiciela partnera ponadnarodowego, 

- umowa o współpracy ponadnarodowej pomiędzy partnerami. 

- deklaracja partnera ponadnarodowego w zakresie długości pobytu za granicą 
każdego z uczestników. UWAGA! Deklaracja ta może być elementem certyfikatu, o 
którym mowa w pkt 5 załącznika nr 13, w związku z czym nie ma potrzeby 
sporządzania odrębnego dokumentu, jeżeli uczestnik po zakończeniu mobilności 
otrzymał certyfikat zgodny z pkt 5. Deklaracja jest wymagana jedynie w 
odniesieniu do uczestników, którzy nie otrzymali ce rtyfikatu (np. z uwagi na 
przedwczesne zako ńczenie pobytu za granic ą).  

g) Kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe, jest 
ustalana na podstawie przemnożenia ustalonej stawki jednostkowej przez liczbę 
aktywności faktycznie zrealizowanych w trakcie pobytu za granicą spełniających 
warunki określone w regulaminie konkursu.  

h) W sytuacji zakończenia mobilności wcześniej niż pierwotnie zakładano IOK 
każdorazowo analizuje taki przypadek i kwalifikuje poniesione wydatki jedynie wtedy, 
gdy mobilność została zakończona z przyczyn losowych (tzw. „siła wyższa”), a nie z 
winy projektodawcy i/lub partnera ponadnarodowego (np. przez jego rażące 
zaniedbania lub niewywiązywanie się z obowiązków względem uczestnika). Dotyczy 
to jednak wyjątkowych sytuacji, które każdorazowo muszą zostać dokładnie 
uzasadnione. Za taką sytuację uznaje się np. wypadek losowy i konieczność 
wcześniejszego powrotu do kraju w związku z wypadkiem, nagłym zachorowaniem 
uczestnika lub członka jego najbliższej rodziny, śmiercią członka najbliższej rodziny, 
podjęciem zatrudnienia, powrotem do systemu edukacji, koniecznością stawienia się 
na wezwanie polskiej instytucji publicznej, znaczną szkodą w mieniu uczestnika lub 
członka jego najbliższej rodziny w miejscu zamieszkania powstałą w wyniku 
zdarzenia losowego lub w następstwie przestępstwa itp.  

i) Jeśli wcześniejsze zakończenie udziału uczestnika w projekcie (przedwczesny powrót 
z programu zagranicznej mobilności), spowodowane jest zaniedbaniem lub 
zaniechaniem ze strony beneficjenta lub któregokolwiek z partnerów w projekcie, 
wydatki związane z pobytem uczestnika za granicą mogą zostać uznane za 
niekwalifikowalne.   

j) W uzasadnionych przypadkach, jeśli wynika to ze stanu zdrowia, istnieje możliwość 
zaangażowania dodatkowej osoby towarzyszącej uczestnikowi z 
niepełnosprawnością (asystenta) i wspierającej go podczas pobytu za granicą. 
Wydatki związane z pobytem asystenta za granicą rozliczane są na podstawie 
stawek wskazanych w pkt 3 b). Co do zasady dotyczy to uczestników ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności. Jeśli jednak osoba posiadająca orzeczony inny 
stopień niepełnosprawności potrzebuje pomocy asystenta do codziennego 
funkcjonowania (i jest w stanie to udokumentować) i wsparcie asystenta jest również 
niezbędnym elementem udziału takiej osoby w programie mobilności 
ponadnarodowej, IOK może dopuścić możliwość sfinansowania tego w projekcie.  

 

3) Stawka za pobyt mentora za granic ą 

a) Poniższe stawki dotyczą pobytu za granicą mentora grupy uczestników 
definiowanej zgodnie z regulaminem konkursu. Mentor spędza z grupą 



 

uczestników co najmniej 14 dni za granicą. W projektach mogą pojawić się 
sytuacje wymagające dłuższego pobytu – każdorazowo pobyt mentora z grupą za 
granicą trwający więcej niż 14 dni musi zostać odpowiednio uzasadniony 
potrzebami uczestników projektu, patrz rozdz. 2.4.2 regulaminu konkursu.  

b) Zestawienie stawek jednostkowych obowiązujących w poszczególnych krajach: 

Kraj 
Stawka jednostkowa – 
dzienna dla 1 mentora, 

wyra żona w PLN 

Austria 320,00 

Belgia 320,00 

Bułgaria 320,00 

Chorwacja 227,64 

Cypr 320,00 

Czechy 320,00 

Dania 362,91 

Estonia 227,64 

Finlandia 320,00 

Francja 320,00 

Grecja 320,00 

Hiszpania 273,80 

Holandia 362,91 

Irlandia 362,91 

Litwa 227,64 

Luksemburg 320,00 

Łotwa 273,80 

Malta 273,80 

Niemcy 273,80 

Portugalia 273,80 

Rumunia 320,00 

Słowacja 273,80 

Słowenia 227,64 

Szwecja 362,91 

Węgry 320,00 



 

Wielka Brytania 362,91 

Włochy 320,00 

 

c) Powyższe stawki jednostkowe obejmują jeden dzień pobytu mentora za granicą w 
celu wykonywania zadań wynikających z projektu (opisanych w regulaminie w 
rozdz. 2.4.2).  

d) W ramach stawki jednostkowej pokrywane są następujące koszty:  

- wyżywienie: co najmniej trzy pełnowartościowe posiłki dziennie; 

- zakwaterowanie zgodnie z poniższymi wymogami: 

o w obiekcie z pełnym zapleczem sanitarnym,  
o dostęp do własnych lub współdzielonych pomieszczeń: łazienka, pokój 

dzienny/świetlica, kuchnia/aneks kuchenny (wyposażony: kuchenka 
elektryczna lub gazowa, lodówka, przybory kuchenne, sztućce, stół i krzesła),  

o w pokojach z dostępem do światła dziennego, 
o co najmniej podstawowe wyposażenie pokoi: łóżko, szafa, stolik/biurko.  

- transport lokalny za granicą: przede wszystkim wynikający z konieczności 
przemieszczania się pomiędzy miejscem zakwaterowania a miejscami 
realizacji programu mobilności ponadnarodowej przez uczestników; 

- ubezpieczenie: od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych 
wypadków na czas pobytu za granicą; 

- ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją programu mobilności 
oraz IPD uczestników (np. udział w wydarzeniach, udział w projektach na 
rzecz społeczności lokalnej, bilety wstępu itp.). 

e) Koszty podróży mentora za granicę i z powrotem nie są wliczone  
w powyższe stawki. Koszty te są rozliczane na podstawie kosztów rzeczywiście 
poniesionych. Zalecana jest podróż publicznymi/zbiorowymi środkami transportu 
oraz zakup biletów podróży z możliwością zwrotu lub wymiany (np. w zakresie 
zmiany terminu podróży lub nazwiska osoby podróżującej) na wypadek 
nieoczekiwanych sytuacji. 

f) Dokumenty, jakie projektodawca zobowiązany jest przedstawić w celu 
potwierdzenia poniesienia wydatków z zastosowaniem ww. stawek to co najmniej: 

- umowy zawarte pomiędzy uczestnikami a beneficjentem, 

- umowa o współpracy ponadnarodowej pomiędzy partnerami; 

- raport, zgodny z załącznikiem nr 14, zawierający wykaz dni spędzonych za 
granicą w związku z wykonywaniem zadań mentora grupy uczestników oraz opis 
zadań zrealizowanych przez mentora w tym czasie, podpisany przez mentora i 
osobę uprawnioną ze strony beneficjenta.    

g) Kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe, 
jest ustalana na podstawie przemnożenia ustalonej stawki jednostkowej przez 
liczbę aktywności faktycznie zrealizowanych w trakcie pobytu za granicą 
spełniających warunki określone w regulaminie konkursu.  



 

h) Minimalna wielkość grupy uczestników wyjeżdżającej za granicę to 4 osoby. 
Jeżeli w dniu wyjazdu grupa liczy mniej niż 4 osoby, żadne wydatki związane z 
pobytem mentora za granicą nie są kwalifikowalne.  

i) W uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość zaangażowania dodatkowej 
osoby towarzyszącej uczestnikowi (asystenta) i wspierającej go podczas pobytu 
za granicą. Może to dotyczyć przede wszystkim uczestników z 
niepełnosprawnością, zgodnie z zapisami pkt 2j). Wydatki związane z pobytem 
asystenta za granicą rozliczane są na podstawie stawek wskazanych w pkt 3 b). 

 

4) Stawka za wsparcie ze strony partnera ponadnarod owego  

a) Zestawienie stawek jednostkowych obowiązujących w poszczególnych krajach: 

1 2 3 

 

Grupa pa ństw 

 

Stawka 
dzienna w 

PLN (w 
przypadku 
grupy 8-12 

uczestników) 

 

Kwota 
odejmowana 

proporcjonalnie 
od 

standardowej 
stawki dziennej 

w przypadku 
grupy licz ącej 

mniej ni ż 8 osób 
(=1/8 stawki)* 

Grupa 1:  

Dania, Irlandia, Luxemburg, Holandia, Austria, 
Szwecja   1017,82 127,23 

Grupa 2:  

Belgia, Francja, Włochy, Finlandia, Wielka 
Brytania, Niemcy 903,79 112,97 

Grupa 3:  

Czechy, Grecja, Hiszpania, Cypr, Malta, 
Portugalia, Słowenia 578,59 72,32 

Grupa 4:  

Bułgaria, Estonia, Chorwacja, Łotwa, Litwa, 
Węgry, Rumunia, Słowacja 312,52 39,07 

*Nie ma zastosowania, gdy grupa uczestników liczy mniej niż 4 osoby, zgodnie z pkt. 4 d)  

 

b) Stawki jednostkowe w zakresie wsparcia ze strony partnera ponadnarodowego 
obejmują kompleksowy koszt zapewnienia personelu merytorycznego 
wspierającego prawidłową realizację projektu za granicą (minimalne wymagania 



 

dot. obowiązków partnera ponadnarodowego finansowanych w ramach stawki 
opisane są w rozdz. 2.4.2 regulaminu). 

c) Każdej grupie uczestników przypisana jest przynajmniej jedna osoba 
zapewniająca opiekę ze strony partnera ponadnarodowego. Jeżeli grupa 
uczestników liczy mniej niż 8 osób w dniu wyjazdu na program mobilności 
ponadnarodowej, wysokość stawki musi zostać pomniejszona o wartość 
wskazaną w kolumnie 3 powyższej tabeli dla każdej osoby „brakującej” do pełnej, 
8-osobowej grupy1. W  kolumnie nr 3 tabeli w pkt a) wskazano wartość  stawki dla 
każdego z państw, która powinna zostać odjęta od odpowiedniej standardowej 
stawki z tabeli w pkt a) w przypadku grupy uczestników mniejszej niż 8 osób w 
dniu wyjazdu na program mobilności ponadnarodowej.  

d) Minimalna wielkość grupy uczestników wyjeżdżającej za granicę to 4 osoby. 
Jeżeli w dniu wyjazdu grupa liczy mniej niż 4 osoby, stawka jednostkowa dla 
partnera ponadnarodowego jest niekwalifikowalna.  

e) Wszelkie wydatki wynikające z realizacji przez uczestników stażu u pracodawcy 
lub przygotowania do niego (np. zakup uniformu służbowego) pokrywane są w 
ramach stawki jednostkowej na koszty wsparcia ze strony partnera 
ponadnarodowego. Wydatki związane z wynagradzaniem pracodawcy za 
przyjęcie uczestnika na staż są niekwalifikowalne. 

f) Dokumenty, jakie projektodawca zobowiązany jest przedstawić w celu 
potwierdzenia poniesienia wydatków z zastosowaniem ww. stawek to co najmniej: 

- okresowe raporty partnera ponadnarodowego na temat działań podjętych w celu 
realizacji wymagań określonych w regulaminie konkursu, zgodne z załącznikiem 
nr 15 do regulaminu, 

- umowa o współpracy ponadnarodowej pomiędzy partnerami; 

g) Kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe, 
jest ustalana na podstawie przemnożenia ustalonej stawki jednostkowej przez 
liczbę aktywności faktycznie zrealizowanych w trakcie pobytu za granicą.  

5) Zasady ogólne dot. wszystkich ww. stawek jednost kowych:  

a) W celu uznania kwalifikowalności wydatków rozliczanych stawkami 
jednostkowymi konieczne jest przedstawienie certyfikatu potwierdzającego 
nabycie kompetencji przez uczestników. Certyfikat wystawiany jest przez 
partnera ponadnarodowego.  

b) Dokument ten musi zostać przekazany na wezwanie IOK na etapie weryfikacji 
wniosku o płatność za okres, w którym uczestnicy (grupa lub kilka grup) 
zakończyli pobyt za granicą.  

c) Certyfikat obowiązkowo zawiera co najmniej następujące elementy:  

- imię i nazwisko uczestnika; 

- data pobytu za granicą; 

- informacje na temat zrealizowanego stażu, tj. daty rozpoczęcia i 
zakończenia, liczba zrealizowanych godzin stażu, wykonywane zadania, 
nazwa pracodawcy, miejscowość i kraj; 

                                                           
1 Przykład: w przypadku grupy 6-osobowej wyjeżdżającej na 2 miesiące (60 dni) do Francji: (903,79 – 2 x 112,97) x 60 = 677,85 PLN 



 

- sprecyzowanie kompetencji, które uczestnik nabył podczas pobytu za 
granicą; 

- podpisy: uczestnika, przedstawiciela beneficjenta i partnera 
ponadnarodowego. 

d) Certyfikat jest wydawany jedynie dla uczestników, którzy zrealizowali pobyt za 
granicą w wymiarze zgodnym z zaplanowaną ścieżką wsparcia (tj. ich pobyt za 
granicą w celu realizacji IPD trwał zakładaną liczbę dni).  

e) Ww. certyfikat nie jest wydawany uczestnikom, którzy nieoczekiwanie zakończyli 
udział w projekcie w trakcie fazy mobilności (pobyt za granicą był krótszy niż 
zaplanowano z uwagi na tzw. „siłę wyższą”) i nie było to wynikiem 
działania/zaniechania beneficjenta lub partnera. W przypadku takich osób 
rozliczenie stawek jednostkowych za dni, które spędzono za granicą odbywa się 
na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 1f), 2f).  

f) Wszystkie dokumenty przekazywane IOK w celu rozliczenia stawek 
jednostkowych muszą być sporządzone w jęz. polskim (dopuszcza się 
tłumaczenie potwierdzone za zgodność z oryginałem). 

 

 

 

 

 


