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ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDOW STUDENTOW
OBOWIAZUJACE W ROKU AKADEMICKIM 2017/18
•

Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne KE, w porozumieniu z
wtasciwq do spraw szkolnictwa wyzszego, okreslita nast^pujqce st
obowigzujqce
w
roku 2017/18
przy wyjazdach
do poszczegolnych
docelowych:

•

Wyjazdy studentow na studia (SMS)
Miesieczna stawka
stypendium w euro
Grupa
1 - Austria, Dania, Finlandia, Francia, Irlandia,
500
Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Wlochy
Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Islandia, Luksemburg, Nietncy, Portugalia, Stowenia,
450
Turcja
Grupa 3 - Bulgaria, Estonia, FYROM (byta republika Jugosiawii
350
Macedonia), Litwa, Lotwa, Malta, Rumania, Siowacja, W^gry
Kraje nalez^ce do danej grupy

Wyjazdy studentow na praktykQ (SMP)
Kraje nalez^ce do danej grupy

Miesieczna stawka
stypendium w euro
Grupa
1 - Austria, Dania, Finlandia, Francia, Irlandia,
600
Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Wlochy
Grupa 2 - Belgia, Chorwacia, Cypr, Czechy, Grecia, Hiszpania,
Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Slowenia,
550
Turcja
Grupa 3 - Bulgaria, Estonia, FYROM (byla republika Jugoslawii
450
Macedonia), Litwa, Lotwa, Malta, Rumunia, Siowacja, W?gry
•

Wyjazdy studentow znajdujqcych si^ w trudnej sytuacji materialnej b^dq finan
srodkow przyznanych w umowie zawartej w ramach projektu finansowan
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj).

•

Jako student znajdujqcy s\q w trudnej sytuacji materialnej b^dzie
udokumentowanym prawem do otrzymywania stypendium socjalnego w momenci
do programu 2017/18.

•

Student spetniajqcy kryterium „trudnej sytuacji materialnej" b^dzie o
socjalny w postaci powiekszenia stawki stypendialnej na kazdy miesiqc
200 EUR. Stypendium wraz z dodatkiem b^dzie wyptacane w PLN.

•

Stawki ryczattowe obowi^zuj^ce dla wyjazdow finansowanych z projektu „Zagraniczna
mobilnosc studentow niepelnosprawnych oraz znajduj^cych si^ w trudnej sytuacji
materialnej:
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Wyjazdy studentow z prawem do dodatku socjalnego na studia lub praktyk^

Miesieczna stawka stypendium w
PLN dla studenta wyjezdzaj^cego
na studia lub na praktyk?

Kraje nalez^ce do danej grupy

Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francia, Irlandia,
Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Wlochy
Grupa - Belgia, Chorwacia, Cypr, Czechy, Grecia,
Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy,
Portugalia, Slowenia, Turcja
Grupa 3 - Bulgaria. Estonia, FYROM (byla republika
Jugoslawii Macedonia), Litwa, Lotwa, Malta, Rumunia,
Siowacja, W^gry

•

Prawo do otrzymywania dodatku socjalnego b^dq mieli zarowno studen
studia, Jak i studenci wyjezdzajqcy na praktykQ. Student posiadajqc
socjalnego" wyjezdzajqcy na praktykQ b^dzie musiat zdecydowac, z kto
skorzystac^: przystugujqcego wyjezdzajqcym na praktyk^, czy „dodatku so

•

Wyjazdy studentow niepetnosprawnych b^dq finansowane ze srodkow przyzna
zawartej w ramach projektu finansowanego z PO WER (Program Operacyjn
Rozwoj).
VWyjazdy studentow niepetnosprawnych na studia lub praktyk^

Kraje nalez^ce do danej grupy

Miesieczna stawka
Miesieczna stawka
stypendium w PLN dla stypendium w PLN
dla
wyjezdzaj^cego na

wyjezdzaj^cego na

Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francia,
Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania, Wlochy
Grupa - Belgia, Chorwacia, Cypr, Czechy,
Grecja,
Hiszpania,
Holandia,
Islandia,
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Slowenia,
Turcja
Grupa 3 - Bulsaria, Estonia, FYROM (byla
republika Jugoslawii Macedonia), Litwa,
Lotwa, Malta, Rumunia, Siowacja, W?gry

W programie Erasmus+ standardow^ kwot^ dofinansowania jest kwota okreslona dla wyjazdow na studia (SMS).
Miesi?czna stawka na wyjazd na praktyk^ jest o 100 EUR wyzsza od stawki na wyjazd na studia. Miesieczna stawka
„dodatku socjalnego" wynosi rownowartosc 200 EUR.
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Studenci, I<t6rzy zostanq zakwaiifikowani na wyjazd w programie Era
orzeczenie o stopniu niepetnosprawnosci wystawione przez upowazniony
ubiegac
si^ o
dodatkowe
dofinansowanie
z
tytutu
niepetnosprawno
dofinansowanie wraz z podstawowq kwotg stypendium naleznq dla danego
b^dzie wyptacone z budzetu umowy PO WER.

•

Wysokosc dodatkowej kwoty z tytutu niepetnosprawnosci b^dzie okres
specjalnego wniosku, ztozonego przez osob^ niepetnosprawnq do FRSE. Wn
zaopiniowany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ oraz pe
niepetnosprawnych lub osob^ zajmujqcq si^ studentami niepetnosprawnymi.

•

W specjalnym wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztow bezposred
niepetnosprawnosci^ uczestnik musi w szczegotowy sposob okreslic pot
niepetnosprawnosci, inne niz standardowe koszty zwiqzane z podrozq i
pobytu za granicq. Kazdy dodatkowy koszt b^dzie wymagat szczegotowe
okreslenia wysokosci przewidywanych wydatkow i podania zrodta, na
przewidywana kwota wydatkow zostata skalkulowana. Dla przeliczenia kos
w euro nalezy stosowac przelicznik 4,3065 PLN. Dla przeliczenia koszt
walutach innych niz PLN i euro nalezy stosowac miesi^czny kurs wymiany
dzien podpisania umowy PO WER pomi^dzy FRSE z uczelniq.

•

Przyznanie
dodatkowych
srodkow
na
pokrycie
kosztow
bezposrednio
niepetnosprawnosci^, bez ktorych realizacja wyjazdu nie bytaby mozli
zapewnione przez uczelni^/instytucj^ przyjmujqcq lub nie sq finansow
nastqpi w nast^pujqcych sytuacjach:
a) Niepetnosprawnosc wymaga specjalnego transportu
miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).

dla

uczestnik

b)
Niepetnosprawnosc
wymaga
wsparcia
uczestnika
mobilnosci
towarzyszqcq przez cz^sc lub caty okres pobytu za granicq. Koszty podr
oraz koszty zwiqzane z pobytem osoby towarzyszqcej (zakwaterowanie, w
lokalny, itp.) b^dq rozliczane jako koszty rzeczywiste (czyli na podsta
Pobyt osoby towarzyszqcej wyklucza mozliwosc pokrycia kosztow pracy op

c) Niepetnosprawnosc wymaga wsparcia uczestnika mobilnosci przez
opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego op
wyklucza mozliwosc pokrycia kosztow osoby towarzyszqcej.

d) Niepetnosprawnosc wymaga korzystania ze specjalnych materiato
przez uczestnika mobilnosci w ksztatceniu/ podczas pracy w instytucj
specjalnych materiatow dydaktycznych).

e) Niepetnosprawnosc wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczest
miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, lekow, bez ktorych
mozliwy). Przyznanie dofinansowania w tej kategorii wymaga przedto
lekarskiego, z ktorego b^dzie wynikat konieczny zakres specjalnej opiek
f) Niepetnosprawnosc wymaga specjalnego
(koszty specjalnego ubezpieczenia).

ubezpieczenia

dla

uczest

g) Niepetnosprawnosc wymaga poniesienia innych kosztow przez ucze
bez ktorych wyjazd stypendialny nie mogtby si^ odbyc (ta kategoria wym
w postaci zaiecenia organu orzekajqcego o niepetnosprawnosci lub lek
studenta, ktory w orzeczeniu
o stopniu niepetnosprawnosci ma prz
zamieszkania w oddzielnym pokoju, FRSE moze dofinansowac max. 50% ko
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mieszkania lub pokoju. W innym przypadku dodatkowe
mieszkania lub pokoju nie b^dq przyznawane.

srodki

na

dofinan

•

Mozliwosc otrzymania dofinansowania z umowy PO WER
graduates.

nie dotyczy wyjezd

•

Skrocenie pobytu moze wi^zac si^ z koniecznosciq zwrotu cz^sci lub
Stypendium mozna otrzymac tyIko za taki okres, jaki rzeczywiscie s
zagranicznej, potwierdzony pisemnie przez uczeini? partnerskq (przy c
minimalny okres pobytu na praktyce to 2 miesiqce, a na studiach - 3 mies

•

Dla okresow dtuzszych niz minimalnie wymagane, jesli potwierdzony
krotszy niz ten wskazany w Umowie ze studentem o nie wi?cej niz 5 dni,
obowiqzku zwrotu stypendium naliczonego na ten czas.
^
PROREKTOR
ds. Ro^vQju i Vv'sp^pracy
dr hab. int Marek Mack), prof, nadzw.
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