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ERASMUS+ 

ZASADY ROZDZIAŁU ŚRODKÓW I FINANSOWANIA WYJAZDÓW  
PRACOWNIKÓW 

WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE 

 

ROK AKADEMICKI 2021/2022 

 

 

Szczegółowe zasady rozdziału środków i finansowania wyjazdów w Wyższej Szkole Ekonomii  
i Innowacji w Lublinie w ramach programu Erasmus+ są zawarte w Załączniku VI do umowy 
zawartej pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie a Narodową Agencją 

Programu Erasmus+. 

 

 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH  
DYDAKTYCZNYCH/ SZKOLENIOWYCH 

 

1. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 

2021/2022 otrzymuje dofinansowanie na pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem. 
 

2. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie 

sporządzona pisemna umowa finansowa, określająca kwotę dofinansowania oraz formę wypłaty. 
 

3. Środki otrzymane na dofinansowanie wyjazdów pracowników, podzielone zostaną pomiędzy 
zakwalifikowanych stypendystów z zachowaniem następujących zasad: 

a) wysokość stawek stypendium wypłacanych przy wyjazdach do tych samych 
krajów/miejscowości dla pracowników wszystkich wydziałów/jednostek Uczelni będą takie 
same; 

b) okres pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium 
będzie określany z dokładnością do jednego dnia; 
c) dofinansowanie zostanie wypłacone pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu. 

 

4. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w “Przewodniku programu 
Erasmus+”, Polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego ustaliła, że Kadra otrzyma dofinansowanie UE jako wkład w koszty podróży i utrzymania 
ponoszone w czasie pobytu za granicą zgodnie z poniższymi tabelami: 
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Koszty podróży: 
Koszty kwalifikowalne Mechanizm 

finansowania 

Kwota Zasada 

alokacji 

Podróż Wkład w koszty 
podróży 
uczestników 
z miejsca 

zamieszkania 

do miejsca 

działań 
i z powrotem 

Koszty 

jednostkowe 

W przypadku odległości 
wynoszących od 100 do 499 
km: 

180 EUR na uczestników. 

Na podstawie 

odległości, 
jaką musi 
pokonać 
uczestnik. 

Odległości 
należy 
obliczać, 
korzystając  
z kalkulatora 

odległości 
dostępnego  
na stronach 

Komisji 

Europejskiej 

dotyczących 
programu 

Erasmus+. 

W przypadku odległości 
wynoszących od 500 do  
1 999 km: 

275 EUR na uczestników. 
W przypadku odległości 
wynoszących od 2000 do  
2 999 km: 

360 EUR na uczestników. 
W przypadku odległości 
wynoszących od 3000 do  
3 999 km: 

530 EUR na uczestników. 
W przypadku odległości 
wynoszących od 4000 do  
7 999 km: 

820 EUR na uczestników. 
W przypadku odległości 
wynoszących od 8000 km 
lub więcej: 
1500 EUR na uczestników. 

 

 

Koszty utrzymania: 

Kraje należące do danej grupy 

 

Dzienna wartość 
stypendium w euro 

przy wyjazdach 

trwających do 14 dni 

Dzienna wartość 
stypendium w euro przy 

wyjazdach 

przekraczających 

14 dni* 

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, 

Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, 

Wielka Brytania 
180 126 



 

 

 

 

3
 

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, 

Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, 

Włochy 
160 112 

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, 

FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), 
Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Węgry, Turcja, 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 
 


