ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STUDENTÓW
OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2018/19
UWAGA – zmiany w stosunku do roku 2017/18


Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne KE, w porozumieniu z władzą krajową
właściwą do spraw szkolnictwa wyższego, określiła następujące stawki stypendialne
obowiązujące w roku 2018/19 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów
docelowych:



Wyjazdy studentów na studia (SMS)
Kraje należące do danej grupy
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein,
Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja Grecja, Hiszpania,
Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była
republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Miesięczna stawka
stypendium w euro
500
450
400

Wyjazdy studentów na praktykę (SMP)
Kraje należące do danej grupy
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein,
Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja Grecja, Hiszpania,
Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była
republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Miesięczna stawka
stypendium w euro
600
550
500



Wyjazdy studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej będą finansowane ze
środków przyznanych w umowie zawartej w ramach projektu finansowanego z PO WER
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).



Jako student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie traktowany student z
udokumentowanym prawem do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie aplikowania
do programu 2018/19.



Student spełniający kryterium „trudnej sytuacji materialnej” będzie otrzymywał tzw. dodatek
socjalny w postaci powiększenia stawki stypendialnej na każdy miesiąc pobytu o równowartość
200 EUR. Stypendium wraz z dodatkiem będzie wypłacane w PLN.



Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu „Zagraniczna
mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej:
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Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia lub praktykę

Miesięczna stawka stypendium w
PLN dla studenta wyjeżdżającego
na studia lub na praktykę z
prawem do „dodatku
socjalnego”

Kraje należące do danej grupy
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein,
Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja Grecja, Hiszpania,
Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM
(była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

3 019 PLN
2 803 PLN
2 587 PLN



Prawo do otrzymywania dodatku socjalnego będą mieli zarówno studenci wyjeżdżający na
studia, jak i studenci wyjeżdżający na praktykę. Student posiadający prawo do „dodatku
socjalnego” wyjeżdżający na praktykę będzie musiał zdecydować, z którego „dodatku” chce
skorzystać1: przysługującego wyjeżdżającym na praktykę, czy „dodatku socjalnego”.



Wyjazdy studentów niepełnosprawnych będą finansowane ze środków przyznanych w umowie
zawartej w ramach projektu finansowanego z PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój).

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia lub praktykę

Kraje należące do danej grupy

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,
Liechtenstein,
Luksemburg,
Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja
Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy,
Portugalia, Włochy
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,
Estonia, FYROM (była republika Jugosławii
Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Miesięczna stawka
stypendium w PLN dla
studenta
niepełnosprawnego
wyjeżdżającego na
studia

Miesięczna stawka
stypendium w PLN
dla studenta
niepełnosprawnego
wyjeżdżającego na
praktykę

2 156 PLN

2 587 PLN

1 940 PLN

2 372 PLN

1 725 PLN

2 156 PLN

1

W programie Erasmus+ standardową kwotą dofinansowania jest kwota określona dla wyjazdów na studia (SMS).
Miesięczna stawka na wyjazd na praktykę jest o 100 EUR wyższa od stawki na wyjazd na studia. Miesięczna stawka
„dodatku socjalnego” wynosi równowartość 200 EUR.
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Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus+ oraz posiadają
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wystawione przez upoważniony do tego organ, mogą
ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności. Dodatkowe
dofinansowanie wraz z podstawową kwotą stypendium należną dla danego rodzaju wyjazdu
będzie wypłacone z budżetu umowy PO WER.



Wysokość dodatkowej kwoty z tytułu niepełnosprawności będzie określana na podstawie
specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do FRSE. Wniosek powinien być
zaopiniowany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ oraz pełnomocnika ds. osób
niepełnosprawnych lub osobę zajmującą się studentami niepełnosprawnymi.



W specjalnym wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z
niepełnosprawnością uczestnik musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z
niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas
pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia,
określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego
przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Dla przeliczenia kosztów zdefiniowanych
w euro należy stosować przelicznik 4,3122 PLN. Dla przeliczenia kosztów zdefiniowanych w
walutach innych niż PLN i euro należy stosować miesięczny kurs wymiany KE, obowiązujący na
dzień podpisania umowy PO WER pomiędzy FRSE z uczelnią.



Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z
niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są
zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł,
nastąpi w następujących sytuacjach:
a) Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do
miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).
b) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę
towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej
oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport
lokalny, itp.) będą rozliczane jako koszty rzeczywiste (czyli na podstawie dowodów finansowych).
Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.
c) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego
opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego
wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.
d) Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych
przez uczestnika mobilności w kształceniu/ podczas pracy w instytucji przyjmującej (koszty
specjalnych materiałów dydaktycznych).
e) Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na
miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby
możliwy). Przyznanie dofinansowania w tej kategorii wymaga przedłożenia zaświadczenia
lekarskiego, z którego będzie wynikał konieczny zakres specjalnej opieki medycznej.
f) Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności
(koszty specjalnego ubezpieczenia).
g) Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności,
bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga udokumentowania
w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawności lub lekarza). W przypadku
studenta, który w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności ma przyznane prawo do
zamieszkania w oddzielnym pokoju, FRSE może dofinansować max. 50% kosztów wynajmu
3

Kontakt: Biuro Współpracy Międzynarodowej, www.erasmus.ukw.edu.pl , erasmus@ukw.edu.pl tel. 52 341 9108

mieszkania lub pokoju. W innym przypadku dodatkowe środki na dofinansowania wynajmu
mieszkania lub pokoju nie będą przyznawane.


Możliwość otrzymania dofinansowania z umowy PO WER nie dotyczy wyjeżdżających jako recent
graduates.



Skrócenie pobytu może wiązać się z koniecznością zwrotu części lub całości stypendium.
Stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni
zagranicznej, potwierdzony pisemnie przez uczelnię partnerską (przy czym należy pamiętać, że
minimalny okres pobytu na praktyce to 2 miesiące, a na studiach – 3 miesiące).



Dla okresów dłuższych niż minimalnie wymagane, jeśli potwierdzony okres pobytu będzie
krótszy niż ten wskazany w Umowie ze studentem o nie więcej niż 5 dni, student nie będzie miał
obowiązku zwrotu stypendium naliczonego na ten czas.
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