
    

 

STAWKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH  
konkurs 2022 

 
AKCJA 1-MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA  

  
Edukacja szkolna 

 
 
1. PODRÓŻ 
 

Dystans podróży Standardowa podróż „Zielona” podróż 

pomiędzy 10 a 99 km: 23 EUR na uczestnika -              

pomiędzy 100 a 499 km: 180 EUR na uczestnika 210 EUR na uczestnika 

pomiędzy 500 a 1999 km: 275 EUR na uczestnika 320 EUR na uczestnika 

pomiędzy 2000 a 2999 km: 360 EUR na uczestnika 410 EUR na uczestnika 

pomiędzy 3000 a 3999 km 530 EUR na uczestnika 610 EUR na uczestnika 

pomiędzy 4000 a 7999 km: 820 EUR na uczestnika - 

8000 km i więcej: 1500 EUR na uczestnika - 

 
Prosimy zwrócić uwagę: dystans podróży określa odległość pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu do miejsca 
docelowego, a kwota pokrywa koszty podróży, do i z miejsca docelowego. 
 
 
2. WSPARCIE INDYWIDUALNE 
 

Kraj docelowy Kwota na dzień w walucie EUR 

  
Kadra oraz osoby 

towarzyszące  osoby uczące się 

  do 14 dni od 15 dnia do 14 dni od 15 dnia 
Grupa I: Norwegia, Dania, Luksemburg, 
Islandia, Szwecja, Irlandia, Finlandia, 
Liechtenstein 

117 82 64 45 

Grupa II: Holandia, Austria, Belgia, Francja, 
Niemcy, Włochy, Hiszpania, Cypr, Grecja, 
Malta, Portugalia 

104 73 56 39 

Grupa III: Słowenia, Estonia, Łotwa, 
Chorwacja, Słowacja, Czechy, Litwa, Turcja, 
Węgry, Rumunia, Bułgaria, Macedonia 
Północna, Serbia. 

91 64 48 34 

 
 
 
 
Prosimy zwrócić uwagę:  
 

• do 14. dnia działania dzienne stawki dofinansowania, przypadające na uczestnika, zostały określone w tabeli 

powyżej (kolumna „1-14 dni”);  

• od 15. dnia działania dzienne stawki dofinansowania, przypadające na uczestnika, zostały określone w tabeli 
powyżej (kolumna „od 15 dnia”) i stanowią 70% stawek dziennych dla działań trwających do 14 dni). 

 



    

 

 
3. WSPARCIE ORGANIZACYJNE 
 

• 500 EUR na uczestnika w przypadku długoterminowych mobilności edukacyjnych uczniów 
 

• 350 EUR na uczestnika (do 100 uczestników), a powyżej 100 uczestników: 200 EUR na dodatkowego 
uczestnika tego samego typu działań: 

- w przypadku krótkoterminowych wyjazdów uczniów, 
- w przypadku mobilności kadry edukacji szkolnej typu Job Shadowing oraz Teaching Assignment Abroad (prowadzenie 
zajęć dydaktycznych w szkołach zagranicznych).  
 
 

• 100 EUR na uczestnika w przypadku: 
- grupowych mobilności uczniów (maksymalnie 1000 EUR/grupę),  
- wyjazdów kadry na zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą, 
- zaproszonych ekspertów,  
- goszczonych nauczycieli i edukatorów będących w trakcie szkolenia  
 
 
Prosimy zwrócić uwagę: osoby towarzyszące nie są traktowane jako uczestnicy działań edukacyjnych  
i w związku z tym nie są brane pod uwagę przy obliczaniu Wsparcia organizacyjnego. 
 
 
4. WSPARCIE WŁĄCZENIA 
- 100 EUR na uczestnika z mniejszymi możliwościami. 

 
 
5. WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE 
  
575 EUR na uczestnika  (maksymalnie 3 uczestników może wziąć udział w wizycie przygotowawczej) 
 
 
6. OPŁATA ZA UDZIAŁ W KURSIE 
 
80 EUR na dzień na uczestnika kursu, a maksymalnie 800 EUR na uczestnika w projekcie. 
 
 
7. WSPARCIE JĘZYKOWE 
 
150 EUR na uczestnika: 
- uprawnionego do korzystania ze wsparcia językowego (OLS), który nie może skorzystać z OLS z powodu 
niedostępności kursu w danym języku na danym poziomie. 
*Nie dotyczy kadry w mobilnościach krótszych niż 31 dni oraz uczniów biorących udział w mobilnościach grupowych, 
- w przypadku długoterminowych mobilności uczniów. 

 

 


