ERASMUS+
ZASADY ROZDZIAŁU ŚRODKÓW I FINANSOWANIA WYJAZDÓW
PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
ROK AKADEMICKI 2020/2021
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 STUDENTÓW NA STUDIA / PRAKTYKI
W przypadku wyjazdów stypendialnych studentów na część studiów lub praktyki w ramach programu
Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021, ustanawia się następujące zasady rozdziału stypendiów:
1. Student zakwalifikowany na wyjazd na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+
w roku akademickim 2020/2021 otrzymuje stypendium przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów
związanych z wyjazdem i pobytem (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego,
zwiększone koszty utrzymania za granicą);
2. Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona
pisemna umowa, określająca kwotę stypendium oraz formę wypłaty.
3. Stypendium wypłacane jest studentowi w walucie Euro (EUR) w sposób uzgodniony pomiędzy
studentem a Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Preferowaną formą jest przelew
na osobisty rachunek bankowy studenta w dwóch transzach (wyjazdy na studia i praktyki). Pierwsza
część
stypendium
wypłacana
jest
studentowi
przed
jego
wyjazdem,
a pozostała część - w ratach uzależnionych od długości pobytu;
4. Uczelnia może zdecydować się na wypłacanie niewielkiej części należnego stypendium dopiero
po powrocie studenta z uczelni partnerskiej i przedłożeniu przez studenta wszystkich wymaganych przez
Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie dokumentów;
5. Środki na dofinansowanie wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus+, dzielone są pomiędzy
stypendystów z zachowaniem następujących zasad:

6. Wysokość stawek stypendialnych dla studentów jest uzależniona od kraju docelowego. Zgodnie
z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w “Przewodniku po programie Erasmus+”, polska
Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła
następujące stawki stypendiów:
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a) stypendystom wyjeżdżającym do tego samego kraju przyznana zostaje ta sama kwota stypendium
przypadająca na 1 miesiąc pobytu za granicą bez względu na wydział i kierunek studiów,
b) okres pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia
stypendium będzie określany z dokładnością do 1 dnia,
c) różnice w kwotach grantów przypadających na miesiąc pobytu za granicą przyznanych studentom
wyjeżdżającym do różnych krajów wynikają w szczególności ze zróżnicowanych kosztów utrzymania
w tych krajach (w szczególności zakwaterowania), jak i różnych kosztów podróży.
d) na etapie rozliczania wyjazdu czas pobytu określa się w oparciu o zaświadczenie wydane przez
uczelnię partnerską/instytucję przyjmującą.

Wyjazdy studentów na studia (SMS):
Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka
stypendium w euro

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

520

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

500

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

450

Wyjazdy studentów na praktyki (SMP):
Kraje należące do danej grupy
Grupa 1.
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
Grupa 2.
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,
Niemcy, Portugalia, Włochy
Grupa 3.
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej,
Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Miesięczna stawka
stypendium w euro
620

600

550

7. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się
o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób
niepełnosprawnych. Dodatkowe fundusze będą przyznawane po złożeniu przez studenta specjalnego
wniosku. Szczegółowe Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych na rok
akademicki 2020/2021 oraz formularz wniosku są dostępne w Centrum Projektów, Współpracy
Międzynarodowej i Strategii Rozwoju (p.103).

9. Jeżeli student opłaca czesne za naukę w WSEI, może on być zobowiązany do kontynuacji tych opłat
w czasie studiów w uczelni partnerskiej. Decyzje o pobieraniu lub zwolnieniu studentów wyjeżdżających
w programie Erasmus+ z opłaty czesnego podejmuje Kanclerz WSEI. Student ma obowiązek złożenia
podania w tym zakresie.
10. Środki zwalniane w trakcie całego roku przez zakwalifikowanych studentów (rezygnacje, wypadki
losowe) będą przekazywane na realizację wyjazdu/ów osobie/om rezerwowym zgodnie z listą
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8. W przypadku niezrealizowania wyjazdu, student zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrotu całości
stypendium.

rezerwową.
11. W przypadku posiadania wolnych środków na dane działanie, studenci mogą składać wnioski
na bieżąco.
12. W przypadku braku studentów zainteresowanych wyjazdami na studia lub praktyki środki wolne
w kategorii SM zostaną przesunięte pomiędzy poszczególnymi kategoriami SMS (wyjazdy studentów
na studia) i SMP (wyjazdy studentów na praktyki).
WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH
DYDAKTYCZNYCH / SZKOLENIOWYCH
1. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim
2020/2021 otrzymuje dofinansowanie na pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem.
2. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona
pisemna umowa, 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 wypłacana 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:

Koszty kwalifikowalne
Podróż

Wkład w koszty
podróży
uczestników
z miejsca
zamieszkania
do miejsca
działań
i z powrotem

Mechanizm
finansowania
Koszty jednostkowe

Kwota
W przypadku odległości
wynoszących od 100 do 499
km:
180 EUR na uczestników.
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:

Zasada
alokacji
Na podstawie
odległości, jaką
musi pokonać
uczestnik.
Odległości
należy
obliczać,
korzystając
z kalkulatora
odległości
dostępnego
na stronach
Komisji
Europejskiej
dotyczących
programu
Erasmus+.
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Koszty podróży:

820 EUR na uczestników.
W przypadku odległości
wynoszących od 8000 km lub
więcej:
1500 EUR na uczestników.
Koszty utrzymania:
Kraje należące do danej grupy

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

Dzienna wartość stypendium
w euro przy wyjazdach
trwających do 14 dni

Dzienna wartość
stypendium w euro przy
wyjazdach
przekraczających
14 dni*

180

126

160

112

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.

ZATWIERDZAM:
Lublin, dnia …………………

………………………….
Kanclerz
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………………………………
Rektor

