FlNANsoWANlA WyJAZDÓW NA slu DlA l PMKTYKĘ
sTUDENńW fiÓRł ZosTALl ZAKWAL|FlKoWANl NA WYJMD ZGoDNlE Z ZASADAMl
PRoGMMU EMsMUs+, t DLA cÓRYcH UżELN|A PoTW|ERDZ|łA lcH PMWo Do
,,DoDATKU soOALNEGo" W RoKU AKADEMlcKlM 2019/2020
WARU

N

Kl DoTYcZĄcE ZASAD

Projekt,,za8ranicżna MobilnośćstudentóW niepelno5prawnych oraż znajdujących się
trudnej sytuacji materialnej". Edycja 2. Projekt finansowany ze środkóW europejskich

W
W

ramach Europejskiego Fundu5zu społecżne8o,

1, studenci, zakwalifikowani w roku 20!9/2020 do Wyjażdu W ramach

programu

Erasmus+ oraz posiadający prawo do otrzymywania,,dodatku socjalne8o", otrżymają
ZaróWno ,,W5pa rcie indywidualne" jak i ,,dodatek socjalny" z budżetu Po WER.

2. łzez ,,dodatek

socjalny" rozumie 5ię dodatkowe Wsparcie finansowe w wysokości

856,00 żł(słownieI o5iemset pięćdziesiąt sześćzłotych 00/100) miesięcznie, dla osób

pochodzących ze środowisk defaworyżowanych, czyli znajdujących się W trudnej
sytuacji materialnej,

3.

,,Dodateksocjalny"będzie przystugiWałstudentomidoktorantom,którzyWsemestlże
poprzedzającym Wyjazd otrzymywali stypendiUm socjalne, zdefiniowane z8odnie

z

art.173, pkt L.7 uslawy Prawo o szkolnictwie wyższym |Dz,U.2005 Nr 164 poz. 1365),

4.

PraWo do otrzymywania ,,dodatku socjalne8o" będą mieli studenci

i

doktoranci

Wyjeźdżający na studia oraz 5tUdenci idoktoranci Wyjeżdżający na praktyki, Dodatek

oj9_plzy§Lgqie absolWentom (,,recent graduates").

5.

osoby korzystające ze Wsparcia z programu Po WER W poprzednich Iatach będą mogty

po.az kolejny otrzymać dofinansowanie w ramach kolejnego Wyjażdu, po Wydaniu
indywidualnej decyzji

6,

W

tej sp.aWie prżez NarodoWą Agencję.

Ustala 5ię następUjące staWki ryczattowe obowiązujące dla wyjazdóW finansowanych z
projektL] ,,Zag.aniczna mobilność stLldentóW niepełnosprawnych oraz znajdujących się
W

trudnej sytuacji materialnej" W roku akademickim 2079/2020:
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Tab,1| MoBlLNoŚĆ sTUDENTÓW (WY]AZD NA sTUD]A LUB PRAKTYKl)
SYTUACJl MATER]ALNE], Z PRAWEM oo sTYPENDIUM soCJALNEGo:

ZNłDU]ĄcYcH slĘ W TRUDNE]

2995 PLN
Austr a, Belgia, cypr, Francja,

2781 PLN

2557 pLN

Tab.2| MoB]tNośćsTUDENTÓW

NlEPEŁNosPRAWNYcH

WYJEZDZA]ACYCH NA sTL]D]A

L|-1B

PRAK l YKF.

GRUPA 1
Dania, Finlandja, lńandia, islandia,
Lichtenstein, Luk5embt]rg,
Norweg]a, szwecja, Wielka Bryt3nia
GRUpA 2

Austria, Belgia, cypr, Francja,
Grecja, Hisżpania, Holandia, Malta,
Nierncy, Pońu8a ia, Wlochy
GRUPA 3
Bu}gar]a, chorWacja, cze.hy,
Estonia; Litwa; ł.otwa, --,

FYRoM(Macedonia Północna),

2139 PLN

2567 PLN

1925 PLN

2353 PLN

1711PLN

2139 PlN

RumUnia, serbja, słoWacja,

7,

Dodatkowo, do powyżej Wskażanych stawek rycżaltowych (Tab,2), osoby ż orżeczonym

stopniem niepelnospraWności będą rnogly otrzymyWać dodatkowe dof nansoWan e na
pokrycie WydatkóW beżpośrednjożW ąZanych ż niepełnosprawnoścą. Wnioski będą
składane przeż ucżestn kóW mob Iności do FRSE ża pośrednlctwem L]cze

n

Prżyznana

kwota dofnansowanla będzie rozllcżana ]ako kosżty rzeczywiste? cżyli Wymagające
dostarcżen a dokL]mentóW potwierdza]ących ich poniesien e,

8,

ostatecżna kwota ża okres
pomnoźen

e

f nan5oWane]

mobllnoścl żostanie określona przez

icżby rńiesięcy prżeZ rńającą Zastosowanle staWkę mies ęcżną do dane8o
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kra]u.

W prżypadku nepełnego mlesiąca, kwota dofinansowania

Zostan

e obl]cżona

poprzeZ pomnożenie llczby dni W niepelnyrn mie5iącu prżez 1/30 tej kwoty,

9

studenci Wyjeżdżający na dwa semestry otrzymują dofinansowan]e W trzech ratach,
5tudencl WyjeżdZający na jeden 5emestr, otrżymują stypendlum W dWóch ratach,

10. Uczestnlkowi żostanie Wypłacona płatność90% kwoty określonej W umowie na okres

odpowjadający co na]mniej serl1estrowl Zlażenie przez ucżestnika obowiąZkowego,
lndvwidua]nego rcpart| w systemie onłine E|J survey po odbytej mobi]nośc oraz
Wypelnien

e testu

jęZykowego

oLs będą traktowane, ]ako Wniosek uczestnika

o

pldt^o"c po-o,!o,ej l Wo-. dor rd,(owal la

11

]eżeli potw]erdZony okres pobytU W organiżacjl będzie krótszy nlż uzgodniony

W

umowle ubewentualnyrnaneksedoumoWY,aróż|ca będż e Wlększa niż 5 dni, bedzie
wvmaFanv zwrot cżeścldofinansowan a, proporciona nei do skróconepo pobvtu,

1-2.

UcżestnikóW mobi nościobowlążujerńargines 5 dnito erancjj

uzgodnionego W umowie lub ewentualnym aneks

W

st05unku do pierwotnie

e do umowy okresu pobytu

W

organlzacji, W przypadku potw]erdZonego okresu pobytu krótszego ub róWnego 5 dni
W

stosunku do użgodn onego W umowle ]ub ewentua nym aneksie do umowy, zwrot nie

będzie Wymagany.

13,Ucżenia nie żapewnia dofinansowana studentom, którży Za zgodą

rnac elżystego

WVdżiału l akceptacj nstytuc]i prżyjrnu]ącej, Zdecydowall się przedlużyć panowany

okres mob ]ności o kole]ny semestr, Doflnansowanie W tej sytuacji żostanie uznane

Za

żeroWe, EWentua na decyż]a o przyznaniu doflnansowanla użależnona jest od
pożyskania dodatkoWych środków w Wyniku redystrybucji dokonywane] przez
Narodową Agencję Programu Erasmus+,

14. .]eśll5tudent posiadający praWo do stypend um socjalnego decyduje się na przediużenie

WyjażdU ż dof nansoWanlern zerowyrn,
50,,d rego" W

łyśolo, ,B5b,00/] ra ".iAs

nie przysluguje mu Wyplata

,,dodatku

ąc,
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15, Nabycie przez studenta prawa

do otrzymania stypendiurn socjalnego po term]nie

Wyznaczonym jako termin uprawnień do pobjeran]a stypendium socjalnego, nie naklada
nd U(

le rię obow ąlt

U

wvplarV ooodtl L soLja,nego,

16, Uczenia Wykorzysta dane zawarte W ucżeln]anej

bazie t]sos W

c-ó]u potwierdżenia

osób, które W Wymaganym termin]e otrzymaly pomoc materialną W formie stypend]um

socjalnego,

Kooldynatol Uczelnieny Proglamu
Elasmus +

=l*
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