KONKURS 2020
Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu „Zagraniczna mobilność
studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” PO WER

A. Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego
Miesięczna stawka stypendium
w PLN dla studenta wyjeżdżającego
na studia lub na praktykę z prawem
do „dodatku socjalnego”

Kraj

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

3 069 PLN

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

2 984 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii
Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja,
Węgry

2 771 PLN

B. Wyjazdy studentów niepełnosprawnych

Miesięczna stawka
stypendium
w PLN dla studenta
wyjeżdżającego na studia

Miesięczna stawka
stypendium
w PLN dla studenta
wyjeżdżającego na
praktykę

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

2 217 PLN

2 643 PLN

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

2 131 PLN

2 558 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa,
Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

1 918 PLN

2 345 PLN

Kraj

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby
niepełnosprawnej

W zależności od potrzeb wynikających z wniosku
złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania
wnioskowanej kwoty, również, aby umożliwić wyjazd
większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na
podstawie dowodów finansowych

Obliczenie kwoty dofinansowania dla uczelni wnioskującej o dofinansowanie dla studentów znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej oraz studentów niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania zostanie obliczona w następujący sposób:
a)

Dla wyjazdów studentów z prawem do „dodatku socjalnego”:
Kwota dofinansowania = liczba wyjazdów x uśredniony czas trwania wyjazdów x uśredniona jednostka
obliczeniowa)

b) Dla wyjazdów studentów niepełnosprawnych
Kwota dofinansowania = liczba wyjazdów x uśredniony czas trwania wyjazdów x uśredniona jednostka
obliczeniowa + liczba wyjazdów x uśredniona kwota na wydatki bezpośrednio związane
z niepełnosprawnością, które będą określane indywidualnie dla każdego studenta i rozliczane na podstawie
dowodów finansowych.

Wartość jednostek obliczeniowych:

Uśredniona dla PO WER HE jednostka obliczeniowa –
studenci z dodatkiem socjalnym (wyjazdy na studia
i praktykę)

2 686 PLN

Uśredniona dla PO WER HE jednostka obliczeniowa –
studenci niepełnosprawni (wyjazdy na studia
i praktykę)

1 833 PLN

Uśredniona
kwota
wydatków
bezpośrednio
związanych z niepełnosprawnością do rozliczenia przez
studenta niepełnosprawnego na podstawie dowodów
finansowych

2 500 PLN

Uśredniony czas pobytu – wyjazd na studia

6 miesięcy

Uśredniony czas pobytu – wyjazd na praktykę

3 miesiące

Dodatkowe uwarunkowania:
1.

2.

3.

Jeżeli kwota dofinansowania, obliczona zgodnie z algorytmem, przekroczy kwotę budżetu na dofinansowanie
wyjazdów studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz studentów niepełnosprawnych
posiadaną przez FRSE do dyspozycji dla umów zawieranych w roku 2020, FRSE zastosuje współczynniki korygujące,
aby suma kwot przekazywanych uczelniom nie przekroczyła kwoty pozostającej w dyspozycji FRSE. Wysokość tych
współczynników korygujących będzie ogłoszona po zakończeniu obliczeń dla umów zawieranych w roku 2020
(przewidywany termin – koniec maja 2020 r.).
Wyjazdy finansowane z umowy PO WER muszą mieć status mobilności z „dofinansowaniem zerowym”
w programie Erasmus+, co będzie miało odzwierciedlenie w systemie Mobility Tool+. Kwota wsparcia
organizacyjnego dla tych mobilności pochodzi jedynie z programu Erasmus+.
Osoby określane, jako recent graduates (absolwenci), nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach
umowy PO WER.

