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STAWKI MAJĄCE ZASTOSOWANIEDO KOSZTÓW
JEDNOSTKOWYCH
AKCJA1-MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

Szkolnictwo wyższe (HE), kraje programu
1. Podróż – dotyczy tylko wyjazdów pracowników (ST)
Odległość

Kwota

pomiędzy 10 a 99 km:
pomiędzy 100 a 499 km:
pomiędzy 500 a 1999 km:
pomiędzy 2000 a 2999 km:
pomiędzy 3000 a 3999 km
pomiędzy 4000 a 7999 km:
8000 km i więcej:

20 EUR na uczestnika
180 EUR na uczestnika
275 EUR na uczestnika
360 EUR na uczestnika
530 EUR na uczestnika
820 EUR na uczestnika
1500 EUR na uczestnika

Uwaga: „Odległość” określa dystans pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu docelowego
(w jedną stronę), a „Kwota” - ryczałt dofinansowania podróży w obie strony (do i z
miejsca docelowego).
2. Wsparcie indywidualne
Wyjazdy pracowników (ST) – w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym
przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz wyjazdy
pracowników celach szkoleniowych (STT):

Kraje należące do danej grupy

Dzienna stawka
stypendium w €
przy wyjazdach
trwających nie
dłużej niż 14 dni

Dzienna stawka
stypendium w €
przy wyjazdach
przekraczających
14 dni*

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania

180

126

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy,
Portugalia, Włochy

160

112

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,
Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa,
Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja,
Węgry, Polska

140

98

* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona
stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.
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Wyjazdy studentów (SM) – na studia (SMS) lub na praktykę (SMP):
Miesięczna
stawka
stypendium
SMS w €

Miesięczna
stawka
stypendium
SMP w €1

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania

520

620

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,
Włochy

500

600

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia,
Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450

550

Kraje należące do danej grupy

Studenci niepełnosprawni oraz studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
(posiadający prawo do otrzymywania tzw. dodatku socjalnego) są finansowani z
budżetu
PO WER.
3. Wsparcie organizacyjne

Uczelnia realizująca mobilność z krajami programu (KA103) ma prawo do
otrzymania:
a) w przypadku realizacji mobilności od 1 do 100 wyjazdów włącznie – ryczałtu
w wysokości 350 euro na każdą poprawnie zrealizowaną i rozliczoną
mobilność;
b) w przypadku realizacji mobilności przekraczającej 100 wyjazdów – ryczałtu
w wysokości 350 euro na każdą poprawnie zrealizowaną i rozliczoną
mobilność
w przedziale od 1 do 100 wyjazdów oraz ryczałtu w wysokości 200 euro na
każdą poprawnie zrealizowaną i rozliczoną mobilność powyżej 100 wyjazdów.

1

Miesięczna stawka stypendium dla wyjazdów SMP to miesięczna stawka stypendium dla wyjazdu SMS
powiększona o dodatek z tytułu wyjazdu na praktykę w wysokości 100 €.

_________________________________________________________________________________________________________________________
Strona 2 z 2
Szkolnictwo wyższe (HE) – Erasmus+
Mobilność edukacyjna (KA1)
http://erasmusplus.org.pl
Mobilność studentów i pracowników szkolnictwa wyższego (KA103)

