ZAŁĄCZNIK III – ZASADY FINANSOWE I UMOWNE
do umowy finansowej projektu Zagraniczna mobilność studentów
niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
finansowanego z POWER. Rok akademicki 2015/16.

I. WPROWADZENIE
Niniejszy Załącznik uzupełnia zasady związane z wykorzystaniem przyznanego dofinansowania
w ramach różnych kategorii budżetu, mających zastosowanie w projekcie, jak określono w Umowie.
Wyjaśnienia są zawarte w sekcji III, niniejszego Załącznika.
Natomiast w sekcji IV podane są ryczałtowe stawki jednostkowe mające zastosowanie do kategorii
budżetowych związanych z udziałem ryczałtowym w dofinansowaniu, jak określono w Artykule II.16.2
Umowy.
Sekcja V podaje rodzaje kontroli, jakim może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą
właściwe dokumenty potwierdzające.

II. ZASADY RAPORTOWANIA
Z uwagi na to, że mobilności finansowane ze środków niniejszej Umowy są mobilnościami
z dofinansowaniem zerowym w programie Erasmus+, zgodnie z Artykułem I.4.2. i I.4.3 Umowy,
w celu składania sprawozdań z działań na które przyznano dofinansowanie, Beneficjent będzie
posługiwał się systemem Mobility Tool+, wypełniając wszelkie wymagane pola zawarte
w formularzach systemu.

III. UZUPEŁNIAJĄCE ZASADY FINANSOWE I UMOWNE
Obowiązują wszelkie postanowienia odnoszące się do mobilności studentów, zawarte w sekcji III
Załącznika III do umów finansowych z pojedynczym1 beneficjentem w ramach projektu Mobilność
edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+. Rok akademicki 2015/16.
Powyższy dokument został opublikowany pod adresem:
http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/
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typ umowy finansowej programu Erasmus+ mono-beneficiary

1

IV. Stawki mające zastosowanie przy dofinansowaniu w formie udziału ryczałtowego,
z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych


Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę:

Kraje należące do danej grupy

Wyjazdy na studia miesięczna stawka
ryczałtowa w PLN
wypłacana z budżetu
PO WER

Wyjazdy na praktykę miesięczna stawka
ryczałtowa w PLN
wypłacana z budżetu
PO WER

2097 zł

2517 zł

1678 zł

2097 zł

1258 zł

1678 zł

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

Dodatkowo do powyżej wskazanej stawki ryczałtowej, osoby z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności będą mogły otrzymać dodatkowe dofinansowanie na pokrycie wydatków
bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością. Wnioski o dodatkowe dofinansowanie będą
składane przez uczestników mobilności do FRSE. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania
(przewyższająca stawki określone w tabelach powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli
wymagające dostarczenie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Ww. koszty powinny być
uzasadnione i dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności.
Szczegółowe zasady dofinansowania studentów niepełnosprawnych znajdują się w dokumencie pt.
Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych w roku 2015/16,
opublikowanym pod adresem:
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/4-warunki-niepelnosprawnosc-2015.pdf


Mobilność studentów (wyjazd na studia) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
posiadających uprawnienia do otrzymywania stypendium socjalnego
Miesięczna stawka w PLN wypłacana
z budżetu PO WER
z dodatkiem socjalnym

Kraje należące do danej grupy

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2936 zł

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia,
Turcja

2517 zł

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia,
Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

2097 zł

2

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywać dodatkowo 839 zł na każdy
miesiąc zatwierdzonego pobytu. Ww. kwota została uwzględniona w powyższej tabeli. Przynależność
do grupy studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej będzie definiowane przez
zakwalifikowanie danego studenta w macierzystej uczelni do otrzymywania stypendium socjalnego,
w terminie wyznaczonym przez uczelnię, zgodnie z jej wewnętrznymi regulacjami. Wyznaczając
termin weryfikacji posiadania uprawnień do otrzymywania dodatku socjalnego uczelnia realizująca
mobilność zapewni równe traktowanie uczestników mobilności.
Szczegółowe zasady finansowania studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej znajdują
się w dokumencie pt. Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia studentów
otrzymujących stypendium socjalne w roku akademickim 2015/16, opublikowanym po adresem:
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/3_warunki-dodatek-socjalny_2015.pdf
V. Zasady dotyczące dokumentów potwierdzających

Obowiązują wszelkie postanowienia odnoszące się do mobilności studentów, zawarte w sekcji V
Załącznika III do umowy finansowej dla umów z pojedynczym beneficjentem w ramach projektu
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+. Rok akademicki
2015/16.
Powyższy dokument został opublikowany pod adresem:
http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/
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