
WARUNK| E 7ASĄD FINANSoWAN|A WYJAZDoW NA srUDA l PMKIYKĘ
srUDENToW KroMY ZosDĄLl ZAlOVALlFlKoWANl NA \^rYJMD ZGoDNIE Z ZASADAMI
PROGMMU ERASMUSI t DlA nónycH UcZELNIA poTWlERDZlłA lcH pMWo Do

,, DO DATKU SOCJA LN EG O" W RO KU A lG D E M l C Kll\A 2016 / 2Ot7

projekt,,zagraniczna Mobilność studentów niepełnosprawnych
trudnej sytuacji materiaInej". Edycja 2. Projekt finansowany ze
ramach Europejskiego Funduszu Spofecznego.

oraz znajdujących się w
środków europejskich w

L, Studenci, zakwalifikowani w roku 2OI6/2OL7 do wyjazdu w ramach programu

Erasmus+ oraz Posiadający prawo do otrzymywania ,,dodatku socjalnego", otrzymają
zarówno,,wsparcie indywidualne" jak i,,dodatek socjalny'' z budzetu Po WER

2, Przez ,,dodatek socjalnY" rozumie się dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości
847,0O zł (słownie: osiemsetczterdzieścisiedemzłotych 00/100) miesięcznie, dla osób

PochodzącYch ze Środowisk defaworyzowanych, czyli znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej

3, ,,Dodatek socjalnY" będzie przysługiwał studentom i doktorantom, którzy w semestrze
letnim 20t5l20t6 otrzymywali stypendium socjalne, zdefiniowane zgodnie z art.I73,
pkt 1.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005 Nr 164 poz. 1365)

4, Prawo do otrzymywania ,,dodatku socjalnego''

wyjeżdżający na studia oraz studenci i doktoranci

nie przysługuje absolwentom (,,recent graduates'')

będą mieli studenci i doktoranci

wyjeżdżający na praktyki. Dodatek

5, OsobY korzYstające ze wsparcia z programu PO WER w pierwszej edycji projektu, tj. w
latach 20t4/21t5 i 2O15/żO15, będą mogły po raz kolejny otrzymać dofinansowanie w
ramach 2 edycji projektu.

6, W ramach 2 edycji projektu przewidzianej na lata 201,6/17,2oI7/I8 i 20t8l1g
uczestnik moŻe wziąĆ udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności (studia lub

PraktYki). W PrzYPadku dodatkowej mobilności Uczestnik musi uzyskać zgodę Agencji

Narodowej na sfinansowanie te8o wyjazdu z budżetu programu Erasmus+
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7. Ustala się następujące stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z

projektu ,,Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się

w trudnej sytuacji materialnej" w roku akademickim 2OL6|2OL7:

Tab.1: MoBlLNoŚĆ sTUDENTÓW (WYJAZD NA sTUDlA LUB PRAKTYK|)ZNAJDUJĄcYcH slĘ W TRUDNEJ
SYTUACJl MATER|ALNEJ, Z PRAWEM DO STYPENDlUM SOCJALNEGO:

GRUPA 1

l Austria, Dania, Finlandia, Francja,
lrlandia, Lichtenstein, Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
GRUPA 2

i Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy,
, Grecja, Hiszpania, Holandia,
, lslandia, Luksemburg, Niemcy,

i,o$1ry9]i9, Sloweli9, Tu r cja
GRUPA 3

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa,
Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry,
Macedonia

ż9]65rP...tN
..:, :|a..':.,::a' |'ar:::'r::a:]:a

2541 PLN

21-18 PLN

Tab.2: MoBlLNoŚĆ STUDENTÓw NlEpEŁNospRAWNvcH WyJEZDzĄĄcycH NA sTUDlA LUB pRAKTyKĘ:

GRUPA 1

Austria, Dania, Finlandia, Francja,
lrlandia, Lichtenstein, Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
GRUPA 2

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy,
Grecja, Hiszpania, Holandia,
lslandia, Luksemburg, Niemcy,
Portugalia, Słowenia, Turcja
GRUPA 3
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa,
Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry,

2118 PLN

1694 PLN

1271 PLN

2541 PLN

2118 PLN

1694 PLN

Dodatkowo, do powyzej wskazanych stawek ryczałtowych (Tab.2), osoby z orzeczonym

stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymywać dodatkowe dofinansowanie na

pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością. Wnioski będą

składane przez uczestników mobilności do FRSE za pośrednictwem Uczelni. Przyznana

kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające

dosta rczen ia doku mentów potwierdzających ich pon iesien ie
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kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające

dosta rczenia d oku mentów potwierdzających ich pon iesien ie

9. Ostateczna kwota za okres finansowanej mobilności zostanie określona przez

pomnozenie liczby miesięcy przez mającą zastosowanie stawkę miesięczną do danego

kraju, W przypadku niepełnego miesiąca, kwota dofinansowania zostanie obliczona

poprzez pomnozenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez1,/3O tej kwoty

10. Studenci wyjeżdżający na dwa semestry otrzymują dofinansowanie w dwoch ratach,

studenci wyleżdżający na jeden semestr, otrzymują stypendium w jednej racie

1].. Uczestnikowi zostanie wypłacona płatność 90% kwoty określonej w umowie na okres

odpowiadający co najmniej semestrowi. Złozenie przez uczestnika obowiązkowego,

indywidualnego raportu w systemie on-line EU survey oraz wypełnienie testu

językowego OLS będą traktowane, jako wniosek uczestnika o płatność pozostałej kwoty

dofinansowania

12. Jeżeli potwierdzony okres pobytu w organizacji będzie krótszy niż uzgodniony w

umowie lub ewentualnym aneksie do umowy, a róznica będzie większa niż 5 dni, będzie

wvmaganv zwrot cześci dofinansowania, proporcionalnei do skróconego pobvtu

]-3. Uczestnikow mobilnościobowiązuje margines 5 dnitolerancji w stosunku do pierwotnie

uzgodnionego w umowie lub ewentualnym aneksie do umowy okresu pobytu w

organizacji, W przypadku potwierdzonego okresu pobytu krótszego lub równego 5 dni

w stosunku do uzgodnionego w umowie lub ewentualnym aneksie do umowy, zwrot nie

będzie wymagany

]-4. Uczelnia nie zapewnia dofinansowania studentom, ktorzy za zgodą macierzystego

wydziału i akceptacji instytucji przyjmującej, zdecydowali się przedłuzyć planowany

okres mobilności o kolejny semestr, Dofinansowanie w tej sytuacji zostanie uznane za

zerowe. Ewentualna decyzja o przyznaniu dofinansowania uzalezniona jest od

pozyskania dodatkowych środkow w wyniku redystrybucji dokonywanej przez

Narodową Agencję Program u Erasmus+
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15. JeŚlistudent posiadający prawo do stypendium socjalnego decyduje się na przedłużenie

wyjazdu z dofinansowaniem zerowym, nie przysługuje mu wypłata ,,dodatku

socjalnego" w wysokości 847,00 zł na miesiąc

16. Nabycie przez studenta prawa do otrzymania stypendium socjalnego po terminie

wyznaczonym jako termin uprawnień do pobierania stypendium socjalnego, nie nakłada

na Uczelnię obowiązku wypłaty dodatku socjalnego

17. Uczelnia wykorzysta dane zawarte w uczelnianej bazie USOS w celu potwierdzenia

osób, które w wymaganym terminie otrzymały pomoc materialną w formie stypendium

socjalnego
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