
ZADASY SKŁADANIA WNIOSKÓW KA107

JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ 



KRAJE PROGRAMU



CZYM JEST KA 107

 Akcja KA107 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ polega na wymianie

studentów i pracowników z krajów programu (UE) z uczelniami partnerskimi

z innych regionów świata

 Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi obejmuje przyjazdy i wyjazdy:

 Studenci

 Doktoranci

 Pracownicy 



OKRES MOBILNOŚCI

2-12 miesięcy studenci, studia

5 dni- wyjazdy pracowników (+dni na podróż)

Czas trwania umowy: 12, 24, 36 miesięcy (do wyboru)



CEL WSPÓŁPRACY

Wymiana akademicka (studenci, doktoranci, nauczyciele 
akademiccy, pracownicy administracji)

Doświadczenie w pracy, studiach w zagranicznej jednostce 
akademickiej- wzrost kompetencji 

Korzystanie z dobrych praktyk partnera w macierzystej uczelni

Wzrost w rankingach umiędzynarodowienia

Szanse na uzyskanie lepszej oceny PKA

Szanse na uzyskanie lepszej kategorii naukowej



FINANSOWANIE

STAWKI STYPENDIALNE

PRZYJAZDY STUDENTÓW               

DO POLSKI

800 Euro

WYJAZDY SUDENTÓW                       

Z POLSKI

700 Euro

PRZYJAZDY PRACOWNIKÓW          

DO POLSKI

140 E dziennie przy pobycie do 14 dni

WYJAZDY PRACOWNIKÓW                

Z POLSKI

180 E dziennie przy pobycie do 14 dni



Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskim (KA107) 

Regiony, koperty budżetowe, kraje  Konkurs wniosków 2019 r.

Region
Koperta

budżetowa
Kraje wchodzące w skład puli (koperty)

Ograniczenia, o których należy pamiętać składając

wniosek

Prognozowana 
wysokość budżetu
dla Polski konkurs

2019

Region 1 Bałkany

Zachodnie

IPA Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo Brak
2 332 029 €

Region 2

Partnerstwo
Wschodnie

ENI East Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, terytorium

Ukrainy zgodne z prawem międzynarodowym

Brak
1 887 415 €

Region 3 Południe 

Basenu Morza 

Śródziemnego

ENI South Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Autonomia

Palestyńska, Syria, Tunezja

Brak
2 145 354 €

Region 4 Rosja Russia Terytorium Rosji zgodne z prawem międzynarodowym Brak 873 930 €

Region 6 Azja DCI Asia Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Chiny, Filipiny, Indie, Indonezja, Kambodża,

Korea Północna, Laos, Malediwy, Malezja, Mjanma, Mongolia, Nepal, Pakistan,

Sri Lanka, Tajlandia i Wietnam

Wyjazdy z PL studentów studiów pierwszego i

drugiego stopnia – nieuprawnione.

Co najmniej 25% funduszy należy przeznaczyć na mobilność z
krajami słabiej rozwiniętymi (Afganistan, Bangladesz, Bhutan,
Kambodża, Laos, Mjanma, Nepal).

Maksymalnie 30% funduszy można przeznaczyć na mobilność

z Indiami i Chinami.

1 837 720 €

Region 7 Azja

Centralna

DCI Central

Asia

Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan Wyjazdy z PL studentów studiów pierwszego i

drugiego stopnia – nieuprawnione.
440 793 €

Region 8 Ameryka
Łacińska

DCI Latin
America

Argentyna, Boliwia, Brazylia, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kolumbia,
Kostaryka, Kuba, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Salwador,
Wenezuela

Wyjazdy z PL studentów studiów pierwszego i
drugiego stopnia – nieuprawnione.

Co najmniej 25% funduszy należy przeznaczyć na mobilność z

krajami słabiej rozwiniętymi (Boliwia, Gwatemala,

Honduras, Paragwaj, Salwador).

Maksymalnie 35% funduszy można przeznaczyć na 

mobilność z Brazylią i Meksykiem.

584 882 €



Region 9

Iran, Irak, Jemen

DCI

Middle East

Irak, Iran, Jemen Wyjazdy z PL studentów studiów pierwszego i

drugiego stopnia – nieuprawnione.
225 610 €

Region 10 Afryka

Południowa

DCI South

Africa

Republika Południowej Afryki Wyjazdy z PL studentów studiów pierwszego i

drugiego stopnia – nieuprawnione.
168 955 €

Region 11 Afryka, 
Karaiby, Pacyfik

EDF Angola, Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina

Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Demokratyczna Republika

Timoru Wschodniego, Dominika, Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Fidżi, Gabon, Gambia,

Ghana, Grenada, Gujana, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Haiti, Jamajka, 

Kamerun, Kenia, Kiribati, Komory, Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi,

Mali, Mauretania, Mauritius, Mikronezja, Mozambik, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria,

Niue, Palau, Papua-Nowa Gwinea, Republika Dominikańska, Republika Gwinei,

Republika Środkowoafrykańska, Republika Zielonego Przylądka, Rwanda, Saint

Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Samoa, Senegal, Seszele, Sierra
Leone, Somalia, Suazi, Sudan, Sudan Południowy, Surinam, Tanzania, Togo, Tonga,
Trinidad i Tobago, Tuwalu, Uganda, Vanuatu, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy
Cooka, Wyspy

Marshalla, Wyspy Salomona, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca,

Zambia, Zimbabwe

Wyjazdy z PL studentów studiów pierwszego i
drugiego stopnia – nieuprawnione.

443 225 €

Region 13.1

Ameryka – kraje

uprzemysłowione

PI Americas Chile, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Urugwaj Brak
499 222 €

Region 13.2 Azja –
kraje uprzemysłowione

PI Asia Australia, Brunei, Hongkong, Japonia, Republika Korei, Makao, Nowa
Zelandia, Singapur, Tajwan

Brak

453 194 €

Region 14 Wyspy Owcze, Szwajcaria Jedyny uprawniony rodzaj mobilności to wyjazdy

studentów z Polski na praktykę w celu podniesienia

umiejętności cyfrowych.

Nie określono 

kwoty 

dofinansowania.

Ogółem
11 892 334 €



TE REGIONY NIE UCZESTNICZĄ

REGION 5: Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San 

Marino, Szwajcaria

REGION 12: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, 

Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie



PIC NUMBER

 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/fp7/fp7-
ict-2013-sme-dca/32991-obtaining_pic_and_ecas_en.pdf

 https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/fp7/fp7-ict-2013-sme-dca/32991-obtaining_pic_and_ecas_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
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Przykład 

Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i 
krajami partnerskimi 

 

  

Erasmus+ 

Formularz wniosku 
Konkurs: 2017 

KA1 - Mobilność edukacyjna 

KA107 - Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami 
partnerskimi 

 

Wersja formularza: 3.01 
 

 

Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: 

- Informacje  o  projekcie:  w  tej  części  należy  podać  podstawowe  informacje  dotyczące  projektu,  jaki  zostanie  
złożony,  oraz Narodowej Agencji, która otrzyma wniosek, dokona jego oceny i zaakceptuje go lub odrzuci; 

- Organizacja wnioskująca: w tej części należy podać informacje dotyczące organizacji wnioskującej; 

- Główne działania (mobilności): w tej części należy podać informacje dotyczące działań związanych z mobilnością; 

- Budżet:  w  tej  części  należy  podać  informacje  dotyczące  kwoty  dofinansowania  ze  środków  Unii  Europejskiej,  
o  jaką  się wnioskuje; 

- Aspekty jakościowe: w tej części należy wykazać - dla każdego kraju partnerskiego - znaczenie/adekwatność 
zaplanowanych mobilności, jakość umów o współpracę, jakość planu projektu, a także opisać wpływ projektu i 
upowszechnienie jego rezultatów; 

- Lista kontrolna/Uwaga o ochronie danych/Oświadczenie: w tych częściach formularza wnioskodawca został 
poinformowany o istotnych warunkach związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie; 

- Załączniki:   w tej części należy dołączyć do wniosku w formie elektronicznej wszelkie wymagane dokumenty 
niezbędne do weryfikacji danych zawartych we wniosku; 

- Złożenie wniosku: w tej części wnioskodawca będzie mógł zatwierdzić informacje podane we wniosku i złożyć wniosek 
online. 

W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku należy zapoznać się z instrukcją "Technical Guidelines for e-Forms". 

Więcej informacji na temat kryteriów przyznawania dofinansowania oraz kryteriów oceny jakościowej, według których 
wniosek będzie oceniany, można znaleźć w "Przewodniku po programie Erasmus+" (Programme Guide) oraz w 
dokumencie "Wskazówki dla ekspertów" (Guide for Experts). 

 

 
 

Program Erasmus+   
 

Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna   
 

Akcja Mobilność osób uczących się i pracowników   

Typ akcji 

 

Konkurs 2017   
 

Runda selekcyjna Runda 1   

Termin złożenia wniosku (dd-mm-rrrr 
godz/ min/sek - czasu brukselskiego, 
Belgia) 

 

 
 

Data rozpoczęcia projektu (dd-mm-rrrr) 01-06-2017   

Łączny czas trwania projektu (w miesiącach) 

Data zakończenia projektu (dd-mm-rrrr) 
 

Pełna oficjalna nazwa organizacji 
wnioskującej (znaki łacińskie) 

polski Język, w jakim zostanie wypełniony wniosek 

B.1. Dane identyfikacyjne projektu 

B. Informacje o projekcie 

A. Informacje ogólne 

02-02-2017 12:00:00 

UNIWERSYTET KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE 

 Składamy 1 wniosek jako uczelnia z 

uwzględnieniem wszystkich krajów o jakie się 

staramy

 Indywidualnie dla każdego kraju należy 

wypełnić sekcję „F” „ASPEKTY 

JAKOŚCIOWE”

 Większość wniosku dostępna jest dopiero po 

uzupełnieniu wcześniejszych stron

 Wniosek uzupełnia Zespół do Spraw 

Współpracy z Zagranicą po uzyskaniu opisu 

sekcji „F” od zainteresowanych jednostek



LOGIKA PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

CEL

GRUPA 

DOCELOWA

ANALIZA 

POTRZEB

KORZYŚCI I 

WPŁYW

PRIORYTETY I 

CELE

UPOWSZECHNIANIE

ZASOBY

PLNAN 

DZIAŁAŃ

REZULTATY

TRWAŁOŚĆ



!!! CO JEST PUNKTOWANE !!!

1. ZNACZENIE I ADEKWATNOŚĆ STRATEGII/ 
REVELANCE AND THE STRATEGY

„Prosimy jasno wyjaśnić w jakim stopniu planowany projekt 
mobilnościowy wpisuje się w strategię umiędzynarodowienia 

uczestniczących w nim instytucji szkolnictwa wyższego zarówno w 
kraju programu jak i w kraju partnerskim (Znaczenie, adekwatność 

projektu dla umiędzynarodowienia. Prosimy uzasadnić proponowane 
typy mobilności studentów/ pracowników etc.)”



Jaki jest CEL współpracy
Dlaczego ten kraj został wybrany
Czy mamy już z tym partnerem współpracę

Jak odnieśliśmy się do strategii (naszej i partnera)
Jak nawiązaliśmy do strategii internacjonalizacji
Czy opisaliśmy uczelnie partnerską (rozmiar, role w regionie, rolę 

w medycynie etc.)

Jak uzupełniamy się z partnerem
Czy właściwie uzasadniliśmy wybór poszczególnych grup do 

mobilności (np. dlaczego wnioskujemy o studentów, dlaczego o 
pracowników naukowych/ dydaktycznych, dlaczego o 
pracowników administracyjnych)

Czy opisaliśmy podobieństwa i różnice w naszych programach 
studiów



2. JAKOŚĆ USTALEŃ DOTYCZĄCYCH 
WSPÓŁPRACY/ QUALITY OF THE COOPERATION 

ARRANGEMENTS

„Prosimy szczegółowo opisać wcześniejsze doświadczenia 
wynikające z udziału w podobnych projektach z uczelniami         
z danego kraju partnerskiego- jeśli taka współpraca miała 

miejsce, oraz wyjaśnić, jak w przypadku planowanego projektu 
zostaną określone w umowie międzynarodowej role, zadania        
i odpowiedzialności organizacji uczestniczących w projekcie.”



 Czy mamy już współpracę z partnerem i czy właściwie ją opisaliśmy

 Czy wyczerpująco opisaliśmy role partnerów

 Czy wyjaśniliśmy dlaczego akurat tak podzieliliśmy kompetencje

 Kto oferuje co i na jakim etapie

 Czy zapewniamy pomoc wizową, pomoc w zakwaterowaniu, 
ubezpieczeniu uczestników mobilności (jeśli tak to po czyjej to leży 
stronie)

 Kto rekrutuje uczestników mobilności i na jakich zasadach

 Jak będzie uformowany budżet/ po czyjej stronie leży rozliczenie projektu

 Jakich kanałów komunikacji będziemy używać i czy właściwe to 
opisaliśmy

 Kto jest odpowiedzialny za raportowanie w narzędziu Mobility Tool

 Jak się przyczynia nasze doświadczenia do rozwinięcia naszej 
współpracy



3. JAKOŚC PLANU DZIAŁANIA I JEGO REALIZACJI/ 
QUALITY OF THE PROJECT DESIGN AND 

IMPLEMENTATION

 „Prosimy przedstawić etapy projektu mobilnościowego
i podsumować w jaki sposób uczestniczące organizacje 

planują prowadzić selekcję uczestników, zapewnić dla nich 
wsparcie oraz zapewnić uznanie okresów mobilności.”



 Co oferujemy:   
 przed
 w trakcie
 po  

 Jak dokonujemy wyboru kandydatów do mobilności

 Czy uczestnicy otrzymują wsparcie w zakresie ubiegania się o wizę, 
ubezpieczenie, zakwaterowanie etc.

 Jakie inne dogodności oferuje uczelnia np.: korzystanie z biblioteki, zasobów 
laboratoryjnych, kursów językowych, kursów online etc.

 Czy uwzględniliśmy wsparcie dla osób wykluczonych społecznie, pokrzywdzonych 
losowo (np. osoby z niższym dochodem, niepełnosprawne, z rejonów objętych 
działaniami militarnymi etc.)

 Czy zaproponowaliśmy jakąś formę integracji kulturalnej (wycieczki, imprezy etc.)

 Jak będzie uznawana mobilność uczestników (inaczej student, inaczej nauczyciel, 
pracownik akademicki, doktorant)- zasady uznawania mobilności

3 fazy współpracy



4. WPŁYW PROJEKTU I ROZPOWSZECHNIENIE 
REZULTATÓW/ IMPACT AND DISSEMINATION

 „Prosimy wyjaśnić jaki będzie wpływ planowanego projektu 
mobilnościowego na uczestników, organizacje wnioskującą         

i organizacje partnerskie w kontekście lokalnym, regionalnym      
i krajowym. Prosimy opisać działania jakie zostaną podjęte w 
celu rozpowszechnienia rezultatów projektu na wydziale i w 

całej instytucji i ewentualnie poza nią, zarówno w kraju 
programu jak i partnerskim.”



 Czy właściwie opisaliśmy wpływ projektu na wszystkich uczestników

 Jak rozpowszechniamy rezultaty

 Jakich narzędzi użyjemy i jakie czynności wykonamy by rozpowszechnić 

rezultaty

 Kto skorzysta z rezultatów

 Czy wieźliśmy pod uwagę to, że inny wymiar ma zdobycie wiedzy przez 

studenta, doktoranta, pracowników oraz to, że inaczej poszczególne grupy 

będą ją rozpowszechniać

 Jakie nowe umiejętności pozyskano

 Czy użyjemy „ambasadorów” lub „ success story” do promowania rezultatów

 Jaki wpływ będzie miał projekt na wydziały, na naukowców, pozostałych 

studentów/ doktorantów

 Czy zastosujemy „social media” do promocji osiągnięć lub do komunikacji



PUNKTACJA
SEKCJA NAZWA PUNKTACJA

1 ZNACZENIE I ADEKWATNOŚĆ STRATEGII/ REVELANCE AND 

THE STRATEGY

30

2 JAKOŚĆ USTALEŃ DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY/ QUALITY 

OF THE COOPERATION ARRANGEMENTS

30

3 JAKOŚĆ PLANU DZIAŁANIA I JEGO REALIZACJI/ QUALITY OF 

THE PROJECT DESIGN AND IMPLEMENTATION

20

4 WPŁYW PROJEKTU I ROZPOWSZECHNIENIE REZULTATÓW/ 

IMPACT AND DISSEMINATION

20

WNIOSEK
NARODOWA 

AGENCJA
OCENA 

EKSPERTA

ODRZUCA ( odsyłając przesłany jest 

również  komentarza co było źle)

PRZYJMUJE ALE redukuje ilość 

mobilności

PRZYJMUJE w całości



PODSUMOWANIE
 Nie kopiujemy pomiędzy sekcjami

 Zawsze pamiętamy o opisywaniu każdego działania również w kontekście partnera

 Podkreślamy różnice jako potencjalny zasób innowacji, wskazujemy na to co nas łączy jako czynnik 

ułatwiający współpracę

 Nie stosujemy mglistych opisów (ogólników)

 Stosujemy inicjatywy oddolne wynikające z potrzeby stworzenia/ zgłębienia czegoś

 Pamiętamy, że wpływ to nie jest to co byśmy chcieli („dobra wola”, „pobożne życzenia”), ale tylko to co 

faktycznie będzie miało miejsce

 Lepsza ocena w rankingach nie może być celem samym w sobie- celem jest np. zwiększenie kompetencji 

pracowników naukowych, a tym samym lepsza jakość kształcenia lub badań 

 Nie proponujemy działań nierealnych (np. zbyt duża ilość zadań, zbyt duża ilość narzędzi promocyjnych)

 Każda sekcja ma być opisana na 5000 słów (≈2xA4), 4 sekcje= ok 8 stron A4

 W języku polskim

 Składamy  jeden wniosek jako uczelnia a potem rozpisujemy go w sekcjach na poszczególne kraje



RAPORTOWANIE

• PO 
PODPISANIU 
UMOWY

80%
• 70% 

ZREALIZOWA
NYCH 
MOBILNOŚCI

RAPORT 
PRZEJŚCIOWY 

MAJ 2020

• POZOSTAŁA 
CZĘŚĆ 
STYPEDNIUM

20% 



INFORMACJA O WYNIKACH OCENY Z 2019 ROKU

 Złożono 138 wniosków

 Jeden wniosek zawierał średnio 8 krajów

 Największa liczba krajów uwzględniona w jednym wniosku to 40 kraje

 136 wniosków dostało dofinasowanie ( w tym na minimum 1 mobilność

 Dofinansowanie dostały kraje, które pozytywnie przeszły ocenę 

jakościową, a nie tylko te, które uzyskały największą ilość punktów

 Odniesiono się preferencyjnie do mobilności nauczycieli i pracowników 

administracyjnych jako że wcześniejsza realizacja takiego projektu ma 

istotnie znaczenie dla rozwoju dalszej współpracy i przygotowania 

mobilności studenckich

 Statystycznie większe szanse miały mobilności przyjeżdżające do Polski



WYNIKI KONKURSY KA107/2019 DLA UNIWERSYTETU 
MEDYCZNEGO W LUBLINIE

600/600 PKT!!!- MAKSYMALNA MOŻLIWA LICZBA PUNKTÓW 

WNIOSEK REFERENCYJNY

ŁĄCZNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU 86105 E ≈ 376 TYS PLN 
PIERWSZE MIEJSCE WŚRÓD UNIWERSYTETÓW MEDYCZNYCH

 BOSNIA I HERCEGOWINA- 18260 E

CHINY- 5240 E

 EGIPT- 16420 E

GRUZJA- 12645 E

 JAPONIA- 13580 E

 KAZACHSTAN- 5960 E



TERMINY

 1 grudnia - złożenie propozycji projektów do Zespołu ds. 

Współpracy z Zagranicą

 Grudzień/ styczeń- opracowanie projektu całościowego

 21- 30 stycznia- wprowadzenie projektu do systemu i 

zatwierdzenie

 1 luty godz. 12.00- ostateczny termin zatwierdzenia i wysłania 

projektu w systemie



MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

 Erasmus+ International Credit Mobility- Handbook for Hihger Education

Institutions, version 1.0- feb. 2017

 Erasmus+ Akcja 1 (KA 107) Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi-

Instrukcja wypełniania wniosku

 Erasmus+ International Credit Mobility- Frequently Asked Qusteions, nov.2015

 Guidelines for experts on Quality Assessment of Erasmus+ KA 107 

Applications, nov. 2015

 Do’s and Dont’s for applicants in higher education institutions, nov. 2016

 Przewodnik po programie Erasmus+ (strony: 23-25, 43-44, 52, 168-169,       

173-181)



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

IZABELA WITKOWSKA

ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

AL. RACŁAWICKIE 1, pok. 43

20-059 LUBLIN

izabela.witkowska@umlub.pl




