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Zasady realizacji mobilności i rozliczenia przyznanego dofinansowania  
w ramach projektu PROM 2019 

 

 

Krok 1. 

Przekazanie danych uczestnika i podpisanie umowy 

 Biuro Projektu prześle do Kandydata/tki zakwalifikowanego/ej do udziału w projekcie (na adres mailowy) 
Formularz danych do umowy (zał. 7 do Regulaminu). Wypełniony i podpisany formularz należy wydrukować 
w kolorze i dostarczyć do Biura Projektu (osobiście, pocztą lub mailowo) w ciągu 10 dni roboczych od 
otrzymania decyzji o zakwalifikowania do udziału w Projekcie.  
Uwaga! Niespełnienie tego wymogu oznacza rezygnację z udziału w Projekcie. 

 

 

Uwaga! 
Wszystkie dokumenty zawierające flagę polską, logo UE i logo funduszy strukturalnych 

powinny być wydrukowane w kolorze. 
 

Istnieje możliwość wydrukowania dokumentów w kolorze w Biurze Projektu. 
 

 

 Biuro Projektu przygotuje dokumenty, które Kandydat/ka jest zobowiązany/a podpisać, przystępując do 
projektu, tj.: 
 

o Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (zał. 10 do Regulaminu) 
 

o Oświadczenie Uczestnika Projektu do celów przetwarzania danych w systemie teleinformatycznym 
NAWA oraz zgoda na przesyłanie przez NAWA informacji o programach i działaniach (zał. 9 do 
Regulaminu) 

 
o Umowa z Uczestnikiem Projektu (zał. 8 do Regulaminu) 

 
o Oświadczenie Uczestnika Projektu o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną odnośnie celu i 

zakresu przetwarzania danych osobowych w programie POWER (zał. 4 do Umowy z Uczestnikiem 
Projektu) 
 

 Podpisanie dokumentów – jest warunkiem udziału w projekcie oraz otrzymania dofinansowania. 
Niedopuszczalne jest rozpoczęcie mobilności bez podpisania dokumentów. 

o Doktorant/ka Politechniki Łódzkiej - podpisuje dokumenty w Biurze Projektu (w terminie 
uzgodnionym mailowo lub telefonicznie, ale nie później niż 20 dni roboczych od daty otrzymania 
informacji o przygotowaniu dokumentów) 
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o Doktorant/ka z instytucji zagranicznej – uzgadnia z Biurem Projektu jeden z poniższych trybów 
podpisania dokumentów: 

 
 Biuro Projektu prześle drogą mailową do Kandydata/tki przygotowane dokumenty w wersji 

elektronicznej, które należy wydrukować w kolorze, podpisać i odesłać pocztą tradycyjną na 
adres Biura Projektu, lub 

 w wyjątkowych sytuacjach dokumenty mogą zostać podpisane przez Kandydata/kę w 
pierwszym dniu realizacji formy kształcenia w siedzibie Biura Projektu. 
Uwaga! Dofinansowanie zostanie przelane na konto dopiero po podpisaniu wymaganych 
dokumentów. 

 
 Wymogi wizowe 

o jeśli w celu przyjazdu do Polski Uczestnik/czka z zagranicy musi uzyskać wizę, prosimy o kontakt z 
Biurem Projektu w celu uzyskania stosownego zaproszenia/potwierdzenia, jeśli jest ono wymagane 
w procedurze wizowej;  

o jeśli Doktorant/ka z PŁ musi uzyskać wizę w celu wyjazdu do państwa docelowego, prosimy o 
skontaktowanie się z przedstawicielem instytucji goszczącej w celu otrzymania stosownych 
zaproszeń. Biuro Projektu może natomiast wystawić stosowne zaświadczenie potwierdzające 
zakwalifikowanie Doktoranta/ki do udziału w Projekcie. 

 

 Opłaty konferencyjne – jeśli Uczestnikowi/Uczestniczce zostało przyznane dodatkowe dofinansowanie, np. 
kosztów opłat konferencyjnych, szkół letnich, opłat związanych z wykonaniem pomiarów itp., sposób ich 
zapłaty i rozliczenia Uczestnik/czka ustala indywidualnie z Biurem Projektu.  
 
Biuro Projektu opłaca powyższe koszty przelewem bezpośrednio z konta Projektu na konto organizatora 
konferencji, szkoły letniej itp. na podstawie przedstawionych przez Uczestnika/Uczestniczkę danych 
potrzebnych do przelewu bankowego: 

 nazwa i adres beneficjenta, 
 nazwa i adres banku, 
 numer rachunku (lub IBAN w przypadku krajów europejskich), 
 kod SWIFT/BIC, 
 tytuł przelewu. 

Potwierdzenie transferu bankowego będzie można otrzymać po ok. 3 dniach od jego wykonania. 
 
Jeśli z jakiś względów Uczestnik/czka musi we własnym zakresie opłacić powyższe koszty, należy ustalić 
sposób ich zapłaty i rozliczenia z Biurem Projektu. 
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Uwaga! 
Warunkiem rozliczenia kosztów opłat konferencyjnych, szkół letnich,  

opłat związanych z wykonaniem pomiarów itp., jest przedstawienie prawidłowo 
sporządzonej faktury, która musi być wystawiona na Politechnikę Łódzką 

 
Politechnika Łódzka 
ul. Żeromskiego 116 

90-924 Łódź 
NIP: 727-002-18-95 

 
Na fakturze muszą zostać również umieszczone dane Uczestnika/Uczestniczki 

 (imię i nazwisko) 
 

 

 Podanie o wyjazd za granicę – Doktorant/ka PŁ zobowiązany/a jest złożyć dodatkowo „Podanie o wyjazd za 
granicę”, obowiązujące w przypadku każdego wyjazdu służbowego za granicę. 
 
Podanie należy złożyć za pomocą uczelnianego systemu SAPort. 
Jeśli złożenie podania poprzez ww. system okaże się niemożliwe (np. z uwagi na brak konta w systemie) 
prosimy o kontakt z Biurem Projektu, które udostępni Państwu podanie w formie papierowej. 
 

 Podanie o przyjęcie gościa – W przypadku przyjazdu Uczestnika/czki z zagranicy, jednostka PŁ, w ramach 
której realizowany będzie pobyt, zobowiązana jest złożyć do Sekcji Mobilności Kadry CWM PŁ podanie o 
przyjęcie gościa. 

Wzór podania jest dostępny w portalu WIKAMP - https://adm.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=88  
 

 Ubezpieczenie – Uczestnik/czka Projektu musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne, od odpowiedzialności 
cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, obowiązujące na terytorium kraju, w którym odbywa 
się mobilność. 
 
Doktoranci/tki PŁ są objęci ubezpieczeniem PŁ pod warunkiem złożenia podania o wyjazd za granicę. Prosimy 
o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia dostępnymi w portalu Wikamp - 
https://adm.edu.p.lodz.pl/mod/page/view.php?id=3068  

 

Krok 2. 

Wypłata zaliczki dofinansowania 

 Wypłata zaliczki dofinansowania – w ciągu 14 dni roboczych od daty podpisania umowy oraz pozostałych 
dokumentów w Biurze Projektu lub od daty wpłynięcia oryginałów podpisanej umowy i dokumentów 
przesłanych pocztą tradycyjną, Biuro Projektu dokona wypłaty dofinansowania kosztów dojazdu i utrzymania 
w wysokości 80% przysługującej kwoty, przelewem na wskazane przez Uczestnika/Uczkę konto bankowe.  
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Uwaga! W wyjątkowej sytuacji zaliczka dofinansowania dla osoby przyjeżdzającej do PŁ z zagranicy może 
zostać wypłacona w kasie Politechniki Łódzkiej w gotówce, w PLN. Wypłata gotówkowa będzie możliwa 
jedynie po uprzednim ustaleniu tego faktu z Biurem Projektu oraz jedynie w sytuacji gdy na wskazane konto 
bankowe Uczestnika/czki nie może zostać zrealizowany przelew w PLN, EUR lub USD. 

 

 

Uwaga! 
 
Dofinansowanie na koszty dojazdu i utrzymania jest wypłacane w formie kwot 
ryczałtowych. PŁ nie będzie wymagała od Uczestnika/czki dowodów księgowych 
potwierdzających poniesione wydatki, np. faktur za hotel lub bilety. 
 
Rozliczenie dodatkowo przyznanych środków na pokrycie kosztów udziału w 
konferencji, szkole letniej itp. będzie wymagało przedstawienia faktury (wystawionej 
na PŁ). Dofinansowanie jest rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych 
wydatków. 
 
Niedozwolone jest podwójne finansowanie kosztów utrzymania i podróży tj. 
zaistnienie sytuacji, w której w ramach realizowanego mobilności Uczestnikowi/czce 
zapewniono ww. koszty z innych źródeł niż Projekt. W przypadku ujawnienia faktu 
podwójnego finansowania Uczestnik/czka będzie zobowiązany/a do zwrotu całości 
przyznanego dofinansowania. 
 

 

Krok 3. Realizacja mobilności 

 Promocja i informacja – Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do oznaczenia wszystkich przygotowanych 
utworów, materiałów i dokumentów powstałych w ramach lub w związku z realizacją wymiany 
dofinansowanej w ramach Projektu, które są podawane do wiadomości publicznej, poprzez umieszczenie na 
nich łącznie, w widocznym miejscu: 

a) Logotypu NAWA, 
b) Znaku Funduszy Europejskich, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, 
c) Informacji: „Projekt PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry 

akademickiej”, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa 
wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18. 
lub 

d) Informacji, o której mowa w pkt b) w języku angielskim, 
e) w produktach audio informacja o finasowaniu przez NWA musi zostać odczytana w trakcie 

nagrania. 
f)  

Wzory właściwych logotypów dostępne są na stronie Projektu https://www.ife.p.lodz.pl/pl/promobility w 
zakładce Dokumenty do pobrania. 
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Krok 4. Rozliczenie mobilności 

 Potwierdzenie realizacji mobilności i rozliczenie dofinansowania - w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia 
mobilności, jednak w każdym przypadku nie później niż do 09.10.2020 r., Uczestnik/czka zobowiązany/a jest 
dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub pocztą tradycyjną (listem poleconym) następujące dokumenty: 
 
a) oryginał Certyfikatu poświadczającego odbycie mobilności oraz podniesienie kompetencji lub zdobycie 

kwalifikacji 
 
Dokumentem potwierdzającym odbycie wyjazdu i podniesienie kompetencji/kwalifikacji jest certyfikat.  
Certyfikat wystawiony przez instytucję goszczącą na wzorze własnym powinien zawierać wszystkie 
informację, które są zawarte we wzorze NAWA (zał. 3 do Umowy z Uczestnikiem Projektu) tzn.: 
– imię i nazwisko Uczestnika/czki, tytuł i termin wydarzenia, podpis reprezentanta instytucji goszczącej (1 
strona certyfikatu) oraz 
– opis efektów uczenia się (strona 2). 
 
W przypadku gdy instytucja przyjmująca nie wystawia własnych certyfikatów, Uczestnik/czka Projektu 
jest zobowiązany/a uzyskać potwierdzenie na wzorze NAWA (zał. 3 do Umowy z Uczestnikiem Projektu). 
 
Wzór Certyfikatu w wersji polskiej i angielskiej jest dostępny jest na stronie Projektu 
https://www.ife.p.lodz.pl/promobility w zakładce Dokumenty do pobrania.  

 

Uwaga! Daty realizacji formy kształcenia wskazane na Certyfikacie powinny obejmować jedynie dni 
realizacji działań edukacyjnych, bez doliczonych w umowie dni podróży. 
 
Uwaga! Certyfikat zawierający jedynie informacje z 1. strony wzoru nie zostanie przyjęty przez Biuro 
Projektu.  

 
b) Rozliczenie finansowe – Uczestnik/czka podpisuje formularz rozliczenia finansowego (zał. 1 do Umowy z 

Uczestnikiem Projektu). Dokument przygotowuje wstępnie Biuro Projektu, na podstawie złożonego 
Certyfikatu. Do rozliczenia dodatkowych kosztów opłat konferencyjnych itp. konieczne jest 
przedstawienie poprawnie wystawionej faktury. 
 
Uwaga! Uczestnika/czkę z zagranicy zapraszamy do Biura Projektu przed zakończeniem mobilności w PŁ 
(np. w ostatnim dniu pobytu) w celu osobistego podpisania rozliczenia finansowego. 

 

c) Raport merytoryczny z realizacji mobilności – Uczestnik/czka wypełnia raport z realizacji mobilności na 
wzorze (zał. 11 do Regulaminu) i przekazuje dokument do Biura Projektu. Jednocześnie prosimy o 
przekazanie do Biura Projektu kopii (elektronicznych lub papierowych) wszystkich przygotowanych przez 
Uczestnika/czkę utworów, materiałów i dokumentów powstałych w ramach lub w związku z realizacją 
mobilności. 
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 Elektroniczna ankieta ewaluacyjna - warunkiem rozliczenia mobilności jest wypełnienie w terminie 30 dni 
od zakończenia mobilności, a w każdym przypadku nie później niż do 09.10.2020 r., przez Uczestnika/czkę 
elektronicznej ankiety ewaluacyjnej (zał. 2 do Umowy z Uczestnikiem Projektu), do której dostęp zostanie 
przesłany przez Biuro Projektu drogą elektroniczną po zakończeniu mobilności.  

 

 Wypłata pozostałej kwoty dofinansowania zgodnie z rozliczeniem - w ciągu 10 dni roboczych od 
zaakceptowania przez PŁ rozliczenia finansowego wyjazdu, dostarczenia wszystkich ww. dokumentów oraz 
wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej, Politechnika Łódzka wypłaci Uczestnikowi/Uczce pozostałą część 
dofinansowania, wynikającą z przedstawionego poprawnie dokonanego rozliczenia finansowego 

 

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu. 


