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1.

Uczelnia zapewni dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego studentom

1,1l

i lll

stopnia wyłonionym w postepowaniu rekrutacyjnym według następujących stawek:
Wsparcie indywidualne

Ryczałt napodróż

(dofinansowanie kosztów
utrzymania zw iązany ch z

pobltem w kraju docelowyrn
Przy jazdy studentów z |caj ów

800 € na miesiąc

partrrerskich do Polski

Wyjazdy studentów z Polski
do krajów paftnerskich

ż. Student wyłoniony w postepowaniu

Według kalkulatora
odległości*

700 € na miesiąc

Według kalkulatora
odległości*

rekrutacyjnym otrzyma dodatkowo ryczałt na koszty

podróży, Kwota ryczałtu uzależniona jest od odległości,jaką uczestnik musi pokonać od miejsca

rozpoczęcia podróży do miejsca realizacji mobilności. Do obliczania odległościUczelnia
wykorzystuje oficjalny kalkulator opracowan y przezKomisję Europejską

i

dostępny na stronie:

http: /ec,europa,eu/dgs'oducatiol]-culture .,ls/distance en,htm

Kwotę ryczałtu na koszty podróży przyznaje się według następującej zasady:
Od 10 do 99 km
od 1O0 do 499 km
od 500 do 1 999 km
od 2 000 do 2 999 km
od 3 00O do 3 999 km
od 4 000 do 7 999 km
8000 km lub w

275 EUR

820 EUR
1500 EUR
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Ostateczna

|<wota za okres

finansowanej mobilnościzostanie określonaprzez pomnozenie liczby

miesięcy przez mającą zastosowanie stawkę miesięczną do danego kraju.

W

przypadku

niepełnego miesiąca, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni
w niepełnym miesiącu przez1130 tej kwoty
4.

Podniesienie stawki stypendlum w stosunku do kwoty ogłoszonej przez Narodową Agencję nie
1est mozliwe

5.

Uczestnikowi zostanie wypłacona płatność90% kwoty określonej w umowie. Zlożenie przez

uczestnika obowiązkowego, indywidualnego raportu w systemie on-line EU survey będą
traktowane, jako wniose|< uczestnika
6.

o

płatnośćpozostałej kwoty dofinansowania

Uczelnia gwarantuje dofinansowanie na okres nie dłuższyniz uzgodnlony w umowie. Oznacza to,
ze jezeIi potwierdzony okres pobytu w organizacji będzie dłuzszy niz uzgodniony w umowie,
wysokośćdofinansowania nie zmienia się

7.

Jeżeli potwierdzony okres pobytu w organizacji będzie krótszy niz uzgodniony w umowie lub
ewentualnym aneksie do umowy, a roznica będzie większa niz 5 dni, bedzie wvmaganv zwrot
cześcidofinansowa nia, proporc!ona nel do skroconego pobvtu.
I

B.

Uczestników mobiInoŚci obowiązuje margines

5 dni tolerancji w stosunku do

pierwotnie

uzgodnionego w umowie lub ewentuaInym 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.
9.

Łączny okres pobytu za granicą (kapitał mobilności) na danym stopniu studiów
pro8ramu Erasmus+ nie moze przekroczyĆ 12miesięcy

i24

w

ramach

miesięcy w przypadku jednoIitych

studiow 5-|etnich.
10. W projekcie Erasmus+ z krajami partnerskimi nie ma mozliwoścl przedłuzenia pobytu o kolejny

SemeStr.
11.

UAM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treścizasad dotyczących realizacji
wylazdow uczestnikow programu Erasmus+. Zmlany te mogą wynikać

z

nowych ustaleń

przekazywanych przez Komisję Europejską w trakcie trwania programu.

l(oordynator Uczelniany Frog ram u
Ergąmus+

ptof. UAM dr hab, Tomasz Brańka
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