Zasady alokacji i wykorzystania środków na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
w roku akademickim 2017/2018
§1
Zasady odnoszące się do wszystkich typów mobilności
1. Wszystkie zasady finansowania wyjazdów stypendialnych są opisane w „Przewodniku programu Erasmus+
2017”.
2. W roku akademickim 2017/2018 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Agencji Narodowej
Programu Erasmus+ (dalej zwana FRSE) zapewni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu dofinansowanie dla projektu pt. Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu (Akcja 1), do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 66.525,00 EUR.
3. Otrzymany grant zostanie podzielony zgodnie z warunkami umowy na poszczególne typy działań podpisanej z FRSE.
4. Stypendium Programu Erasmus+ może otrzymać student lub pracownik, który spełnia warunki zawarte
w Zasadach rekrutacji studentów oraz kwalifikacji pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach Programu
Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2017/2018 oraz został zakwalifikowany na wyjazd przez Uczelnianą Komisję Kwalifikacyjną.
5. Fundusze otrzymane z FRSE są przydzielane na wypłatę indywidualnych stypendiów wypłacanych zgodnie
z zapisami zawartymi w umowie między uczestnikiem mobilności (studentem/pracownikiem) a uczelnią, reprezentowaną przez prawnego przedstawiciela. Stypendium w całości lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli Uczestnik nie będzie przestrzegać warunków umowy.
§2
Zasady finansowania wyjazdów studentów na studia (SMS) i/lub praktykę (SMP)
1. Fundusze otrzymane z FRSE są przydzielane na wypłatę indywidualnych stypendiów dla studentów wyjeżdżających w celu zrealizowania określonego programu studiów/praktyki, na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem - studentem PWSZ AS w Wałbrzychu a Rektorem prawnie reprezentującym uczelnię.
2. Ogólna kwota grantu na stypendia studenckie, przyznana uczelni w ramach Programu Erasmus+, rozdzielana jest pomiędzy wyłonionych w drodze rekrutacji stypendystów z zachowaniem następujących zasad:
- studentowi przysługuje prawo do udziału w programie Erasmus+ maksymalnie do 12 miesięcy w każdym
cyklu studiów (kapitał wyjazdowy), przy czym uwzględniany jest wcześniejszy udział w programie LLP-Erasmus, Erasmus+, FSS, Erasmus Mundus;
- okres pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium
będzie określany z dokładnością do jednego dnia;
- stawki stypendium są przyznawane zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej i ustalone przez FRSE
w następujących wysokościach:

Grupa

I
II

III

Kraje należące do danej grupy

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

Miesięczna stawka stypendium
w euro
wyjazd
na studia

wyjazd
na praktyki

500

600

450

550

350

450

3. Kwota dofinansowania będzie wyrażona za pomocą iloczynu liczby miesięcy przypadających na studenta i
stawki stypendium miesięcznego dla danego kraju. W przypadku niepełnego miesiąca, dofinansowanie będzie
obliczone za pomocą iloczynu liczby dni niepełnego miesiąca i 1/30 (jednej trzydziestej) stawki kosztu jednostkowego, określonej dla pełnego miesiąca.
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4. Ostateczna kwota za cały okres finansowanej mobilności zostanie określona w systemie Mobility Tool+, a
rzeczywista data rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności musi być określona w „Wykazie osiągnięć (zaliczeń)” lub „Zaświadczeniu o odbyciu praktyki” (lub zaświadczeniu o długości trwania pobytu) wystawionym
przez organizację przyjmującą.
Wsparcie z budżetu PO WER
5. Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej - posiadający prawo do otrzymywania tzw. dodatku
socjalnego w wysokości 861 PLN na miesiąc) są finansowani z budżetu PO WER. Kwota ta oraz kwota standardowego stypendium wynikająca z długości pobytu i kraju docelowego będzie wypłacana ze środków
umowy zawartej pomiędzy FRSE a uczelnią w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER”. Prawo do otrzymywania dodatku
socjalnego przysługuje studentom, którzy w chwili wnioskowania studenta o wyjazd na studia posiadali prawo
do otrzymywania stypendium socjalnego określonego w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz na
podstawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów PWSZ AS w Wałbrzychu.
6. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Zasady
wnioskowania o dodatkowe fundusze bezpośrednio związane z niepełnosprawnością są opisane w odrębnym
dokumencie. Dofinansowanie dla niepełnosprawnych studentów będzie pochodziło z umowy zawartej pomiędzy FRSE a uczelnią w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” (PO WER).
7. Wyjazdy stypendystów finansowane z umowy PO WER będą miały w programie Erasmus+ status wyjazdów z dofinansowaniem „zero”.
8. Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER”:
a) wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego

Grupa

I

II

III

Kraj

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

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

3015 PLN

2799 PLN

2369 PLN

b) wyjazdy studentów niepełnosprawnych

Grupa

Kraj

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka
Brytania, Włochy
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, HiszII
pania, Holandia, Islandia, Luksemburg,
Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
Bułgaria, Estonia, FYROM (była JugosłowiańIII
ska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa,
Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej
I

Miesięczna stawka
stypendium
w PLN dla studenta
wyjeżdżającego
na studia

Miesięczna stawka
stypendium
w PLN dla studenta
wyjeżdżającego
na praktykę

2153 PLN

2584 PLN

1938 PLN

2369 PLN

1507 PLN

1938 PLN

W zależności od potrzeb wynikających z
wniosku złożonego do FRSE.
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§3
Zasady finansowania wyjazdów pracowników (STA, STT)
1. Środki finansowe przyznane w tej kategorii mogą być przeznaczone na wypłatę stypendiów dla nauczycieli
akademickich, zakwalifikowanych na co najmniej dwudniowy wyjazd do uczelni partnerskiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych min. 8 godzin (Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania
w ciągu jednego tygodnia lub krótszego pobytu wynosi 8. Jeżeli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć
dydaktycznych do zrealizowania w niepełnym tygodniu będzie proporcjonalnie większa.), a także dla pracowników administracji uczelni wyjeżdżających w celach szkoleniowych.
2. Pracownik uczelni zakwalifikowany do Programu Erasmus+ (dalej jako Uczestnik) otrzyma stypendium
jako ryczałt na koszty utrzymania. Ostateczna kwota stypendium zostanie obliczona jako iloczyn liczby dni
mobilności i stawki dziennej dla danego kraju przyjmującego.
3. FRSE określiła następujące stawki stypendialne obowiązujące przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT):

Grupa

Kraje należące do danej grupy

I

Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

II
III
IV

Hiszpania, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja
Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

Dzienna stawka stypendium w euro
przy wyjazdach
trwających nie dłużej niż 14 dni
130
110
100
80

4. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski
o dodatkowe fundusze będą składane do FRSE. Zwrot dodatkowych kosztów poniesionych w związku z niepełnosprawnością, tam gdzie to ma zastosowanie, będzie dokonany w oparciu o dowody finansowe dostarczone przez uczestnika potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów do wysokości określonej w decyzji
o przyznaniu dodatkowej kwoty stypendium związanej z niepełnosprawnością (zwrot za poniesione koszty
rzeczywiste).
§4
Zasady dofinansowania organizacji wymiany (OS)
1. Środki finansowe przeznaczone na organizację wymiany (OS) mogą być wykorzystane przez uczelnię na
dofinansowanie kosztów realizacji wszelkich działań związanych z organizacją wymiany studentów i/lub pracowników uczelni w Programie Erasmus+. Propozycję o sposobie wykorzystania środków finansowych zgłasza Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, a zatwierdza Rektor.
2. Przy wykorzystaniu dofinansowania przyznanego uczelni na działania związane z organizacją wymiany
obowiązują przepisy krajowe oraz zasady właściwe dla uczelni, która dysponuje przyznanymi środkami.
Powyższe zasady stanowią załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 23/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad
alokacji i wykorzystania środków na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2017/2018.
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