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STAWKI WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW ZA OCENĘ WNIOSKÓW I RAPORTÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ 
KONKURSY WNIOSKÓW 2021 ROKU 

 
WNIOSKI O AKREDYTACJĘ W SEKTORACH: EDUKACJA SZKOLNA, KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE, EDUKACJA 

DOROSŁYCH, MŁODZIEŻ 
 

▪ 400 PLN za ocenę jednego wniosku. 
▪ 60 zł dodatkowo za ocenę wniosku w języku angielskim. 
▪ 60 zł za konsolidację oceny wniosku. 

 
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE 
Sektor i rodzaj projektu Wysokość dofinansowania w 

ocenianym wniosku  
Kwota wynagrodzenia brutto za 
ocenę jednego wniosku 

Edukacja szkolna, Edukacja 
dorosłych, Kształcenie i szkolenia 
zawodowe, Młodzież – projekty 
mobilności krótkoterminowe  

n/d 300 PLN  

Szkolnictwo wyższe – projekty 
mobilności z krajami partnerskimi  

n/d o wysokości wynagrodzenia 
decydować będzie liczba regionów 
geograficznych uwzględnionych w 
ocenianym wniosku 

350 PLN za wniosek obejmujący do 
trzech regionów geograficznych   
70 PLN za każdy dodatkowy region 
geograficzny zawarty we wniosku 

Edukacja szkolna, Edukacja 
dorosłych, Kształcenie i szkolenia 
zawodowe, Młodzież – projekty 
partnerskie na małą skalę   

n/d 300 PLN 
 

Edukacja szkolna, Edukacja 
dorosłych, Kształcenie i szkolenia 
zawodowe, Szkolnictwo wyższe, 
Młodzież – projekty współpracy  

Przedział dofinansowania od 
100.000 do 249.999 euro 

360 PLN  
 

Edukacja szkolna, Edukacja 
dorosłych, Szkolnictwo wyższe, 
Kształcenie i szkolenia zawodowe, 
Młodzież – projekty współpracy 

Przedział dofinansowania od 
250.000 do 400.000 euro  

700 PLN 
 

   

Konsolidacja oceny wniosków 
mobilności z krajami partnerskimi 
w sektorze Szkolnictwo wyższe 

n/d o wysokości wynagrodzenia 
decydować będzie liczba regionów 
geograficznych uwzględnionych w 
ocenianym wniosku 

60 PLN za wniosek obejmujący do 
trzech regionów geograficznych 
120 PLN za wniosek obejmujący 
powyższej trzech regionów 
geograficznych 

   

Dodatek za ocenę wniosku w 
języku angielskim 

 60 zł 

Konsolidacja wniosku  - projekty 
mobilności 

 60 zł 

Konsolidacja wniosku – projekty 
współpracy  

 100 zł  
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RAPORTY KOŃCOWE 
 

Sektor i rodzaj projektu Charakterystyka ocenianego 
raportu/ Wysokość 
dofinansowania w ocenianym 
raporcie 

Kwota wynagrodzenia brutto za 
ocenę jednego raportu 

Edukacja szkolna, Edukacja 
dorosłych, Kształcenie i szkolenia 
zawodowe, Szkolnictwo Wyższe, 
Młodzież – projekty mobilności  

n/d 400 PLN  

Edukacja szkolna, Edukacja 
dorosłych, Kształcenie i szkolenia 
zawodowe, Szkolnictwo Wyższe, 
Młodzież – projekty na małą skalę  

Bez rezultatów pracy 
intelektualnej 

500 PLN 
 

Edukacja szkolna, Edukacja 
dorosłych, Kształcenie i szkolenia 
zawodowe, Szkolnictwo wyższe, 
Młodzież – projekty współpracy 

Przedział dofinansowania od 
100.000 do 249.999 euro  

1000 zł  
 

Edukacja szkolna, Edukacja 
dorosłych, Kształcenie i szkolenia 
zawodowe, Szkolnictwo wyższe, 
Młodzież – projekty współpracy 

Przedział dofinansowania od 
250.000 do 400.000 euro  

1800 zł  
 

Szkolnictwo wyższe – projekty 
mobilności z krajami partnerskimi  

n/d o wysokości wynagrodzenia 
decydować będzie liczba regionów 
geograficznych uwzględnionych w 
ocenianym raporcie 

350 PLN za projekt obejmujący do 
trzech regionów geograficznych   
70 PLN za każdy dodatkowy region 
geograficzny zawarty w raporcie 

Dodatek za ocenę raportu w 
języku angielskim 

 60 zł 

 

INNE RAPORTY (CZĄSTKOWE/PRZEJŚCIOWE/POSTĘPU – dotyczy tylko raportów, w przypadku których na tym 
etapie realizacji zostaną wypracowane Rezultaty Pracy Intelektualnej). 
 

▪ 400 zł brutto za ocenę jednego raportu w każdym sektorze.   
 
UDZIAŁ W WIZYTACH O CHARAKTERZE MONITORINGOWYM LUB KONTROLNYM, UDZIAŁ W SPOTKANIACH ROBOCZYCH 

ZWOŁYWANYCH NA POTRZEBY NA 
 

▪ 500,00 zł brutto za 1 dzień roboczy (do 8 godzin) 
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WYKAZ STAWEK WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW  

OBOWIĄZUJĄCYCH W PROGRAMIE ERASMUS+  

KONKURSY WNIOSKÓW 2014-2020  (1 sierpnia 2019 r.)   

1. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE. 

 

1.1.Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe: 

250,00 zł brutto za ocenę wniosku złożonego do Akcji 1 obejmującego współpracę z 

pięcioma krajami + 50,00 zł brutto za każdy kraj powyżej pięciu. 

350,00 zł brutto za ocenę wniosku złożonego do Akcji 2  z wnioskowanym 

dofinansowaniem do 60 tys. euro. 

650,00 zł brutto za ocenę wniosku złożonego do Akcji 2 z wnioskowanym 

dofinansowaniem powyżej 60 tyś. 

Dodatkowo 50 zł brutto za konsolidację oceny wniosku złożonego do Akcji 1 oraz 

100 zł brutto za konsolidację oceny wniosku złożonego do Akcji 2 

 

1.2.Erasmus+ sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe: 

300,00 zł brutto za ocenę wniosku złożonego do Akcji 1  

400,00 zł brutto za ocenę wniosku o Kartę Jakości Mobilności 

300,00 zł brutto za ocenę wniosku złożonego do Akcji 2 z wnioskowanym 

dofinansowaniem do 150 tys. euro 

600,00 zł brutto za ocenę wniosku złożonego do Akcji 2 z wnioskowanym 

dofinansowaniem powyżej 150 tyś. Euro  

Dodatkowo 50 zł brutto za konsolidację oceny 

 

1.3.Erasmus+ sektor: Edukacja szkolna: 

 

250,00 zł brutto za ocenę wniosku złożonego do Akcji 1  

300,00 zł brutto za ocenę wniosku złożonego do Akcji 2 z wnioskowanym 

dofinansowaniem do 150 tys. euro  

400,00 zł brutto za ocenę wniosku złożonego do Akcji 2 z wnioskowanym 

dofinansowaniem powyżej 150 tyś. euro  

Dodatkowo 50 zł brutto za ocenę wniosku w języku angielskim 

Dodatkowo 50 zł brutto za konsolidację oceny 

 

1.4.Erasmus+ sektor: Edukacja dorosłych: 

 

250,00 zł brutto za ocenę wniosku złożonego do Akcji 1  

300,00 zł brutto za ocenę wniosku złożonego do Akcji 2 z wnioskowanym 

dofinansowaniem do 150 tys. euro  
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400,00 zł brutto za ocenę wniosku złożonego do Akcji 2 z wnioskowanym 

dofinansowaniem powyżej 150 tyś. euro  

Dodatkowo 50 zł brutto za ocenę wniosku w języku angielskim 

Dodatkowo 50 zł brutto za konsolidację oceny 

 

1.5.Erasmus+ sektor: Młodzież: 

 

250,00 zł brutto za ocenę wniosku złożonego do Akcji 1  

300,00 zł brutto za ocenę wniosku złożonego do Akcji 2 z wnioskowanym 

dofinansowaniem do 150 tys. euro  

400,00 zł brutto za ocenę wniosku złożonego do Akcji 2 z wnioskowanym 

dofinansowaniem powyżej 150 tyś. euro  

250,00 zł brutto za ocenę wniosku złożonego do Akcji 3  

Dodatkowo 50 zł brutto za ocenę wniosku w języku angielskim 

Dodatkowo 50 zł brutto za konsolidację oceny 

 

 

 

2. RAPORTY KOŃCOWE 

 

2.1.Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe: 

 

1.200,00 zł brutto za ocenę raportu końcowego z realizacji projektu o budżecie 

między 60.001 a 150.000 euro z Rezultatami Pracy Intelektualnej. 

1.600,00 zł brutto za ocenę raportu końcowego z realizacji projektu o budżecie 

między 150.001 a 250.000 euro z Rezultatami Pracy Intelektualnej. 

1.900,00 zł brutto za ocenę raportu końcowego z realizacji projektu o budżecie 

między 250.001 a 350.000 euro z Rezultatami Pracy Intelektualnej. 

2.200,00 zł brutto za ocenę raportu końcowego z realizacji projektu o budżecie 

między 350.001 a 450.000 euro z Rezultatami Pracy Intelektualnej. 

 

2.2.Erasmus+ sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe: 

 

 

800,00 zł brutto za ocenę raportu końcowego z realizacji projektu bez Rezultatów 

Pracy Intelektualnej  

1600,00 zł brutto za ocenę raportu końcowego projektu z budżetem do 200 tys. euro z 

Rezultatami Pracy Intelektualnej  

2000,00 zł brutto za ocenę raportu końcowego projektu z budżetem powyżej 200 tys. 

euro z Rezultatami Pracy Intelektualnej  

 

 

2.3.Erasmus+ sektor: Edukacja szkolna: 
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500,00 zł brutto za ocenę raportu końcowego z realizacji projektu bez Rezultatów 

Pracy Intelektualnej  

1000,00 zł brutto za ocenę raportu końcowego z Rezultatami Pracy Intelektualnej  
 

Dodatkowo 50 zł brutto za ocenę raportu w języku angielskim 

 

 

 

2.4.Erasmus+ sektor: Edukacja dorosłych: 

 

500,00 zł brutto za ocenę raportu końcowego z realizacji projektu bez Rezultatów 

Pracy Intelektualnej  

1000,00 zł brutto za ocenę raportu końcowego z Rezultatami Pracy Intelektualnej  

Dodatkowo 50 zł brutto za ocenę raportu w języku angielskim 

 

 

2.5.Erasmus+ sektor: Młodzież: 

 

500,00 zł brutto za ocenę raportu końcowego z realizacji projektu Akcji 1  

500,00 zł brutto za ocenę raportu końcowego z realizacji projektu Akcji 3  

500,00 zł brutto za ocenę raportu końcowego z realizacji projektu Akcji 2 bez 

Rezultatów Pracy Intelektualnej 

1 000,00 zł za ocenę raportu końcowego z Rezultatami Pracy Intelektualnej 

Dodatkowo 50 zł brutto za ocenę raportu w języku angielskim 

 

 

3. RAPORTY CZĄSTKOWE/PRZEJŚCIOWE/POSTĘPU (dotyczy tylko raportów, w 

przypadku których na tym etapie realizacji zostaną wypracowane Rezultaty Pracy 

Intelektualnej): 
 

Stawka ustalana indywidualnie (w zależności od liczby wypracowanych rezultatów) z 

zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć połowy stawki obowiązującej za ocenę raportu 

końcowego. 

 
 


