ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA
ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+
WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) – SZKOLNICTWO WYŻSZE

ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE (MOBILNOŚĆ
EDUKACYJNA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM) W ROKU AKADEMICKIM 2014/15.

Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:
-

SMS – wyjazdy studentów na studia;
SMP – wyjazdy studentów na praktykę;
STA – wyjazdy nauczycieli akademickich i przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu
prowadzenia zajęć dydaktycznych;
STT – wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych;
OM – organizacja wymiany studentów i pracowników.

Podstawą przyznania wnioskodawcy środków na działania zdecentralizowane programu Erasmus na
rok akademicki 2014/2015 jest zaakceptowanie przez Narodową Agencję (NA) wniosku złożonego
przez wnioskodawcę w konkursie w roku 2014. Do konkursu mogą przystępować jedynie uczelnie,
które uzyskały Kartę „Erasmus Charter for Higher Education”.
Wysokość kwoty należnej wnioskodawcy w każdej kategorii jest wynikiem działania
matematycznego. W algorytmie obliczenia wysokości dofinansowania zostały uwzględnione
następujące jednostki obliczeniowe:
1.
2.
3.
4.

Miesięczna stawka stypendium SMS – wyjazdy studentów na studia – patrz tabela A;
Miesięczna stawka stypendium SMP – wyjazdy studentów na praktykę – patrz tabela B
Dzienna stawka stypendium ST (STA i STT) – wyjazdy pracowników – patrz tabela C
Jednostka obliczeniowa dofinansowania organizacji wymiany (OM):
- dla niskiej skali mobilności (od 1 do 100 osób włącznie): 390 €;
- dla wyższej skali mobilności (powyżej 100 osób): 200 €;

1. Algorytm obliczenia kwoty dofinansowania dla wyjazdów studentów na studia (SMS).
1.1 Określenie liczby wyjazdów stanowiącej podstawę alokacji (SMS)
Dla uczelni, które w roku akademickim 2011/12 zrealizowały co najmniej 1 wyjazd stypendialny
podstawę obliczenia kwoty dofinansowania stanowią dane wynikowe za rok akademicki 2011/12.
W przypadku nie posiadania przez uczelnię danych wynikowych za rok 2011/12 podstawa alokacji
została określona w następujący sposób:
a) jeśli uczelnia nie ma danych wynikowych za rok 2011/12, a realizowała wyjazdy w roku
2012/13, podstawą są dane wynikowe za rok 2012/13;
b) jeśli uczelnia nie ma danych wynikowych ani za rok 2011/12, ani za rok 2012/13, za podstawę
alokacji przyjmie się liczbę wyjazdów zaplanowanych na rok 2014/15 i potwierdzonych
umowami międzyinstytucjonalnymi, zredukowaną w stosunku równym do liczby wyjazdów

stanowiących podstawę alokacji i liczby wyjazdów zaplanowanych do realizacji przez
uczelnie posiadające dane wynikowe. W przypadku nieprzedłożenia umów
międzyinstytucjonalnych za podstawę alokacji środków przyjmie się realizację jednego
wyjazdu w drugiej grupie krajów docelowych. Taki sam sposób obliczenia liczby wyjazdów
stanowiących alokację środków będzie zastosowany w przypadku konsorcjów wnioskujących
o mobilność edukacyjną.
1.2 Obliczenie kwoty
Kwota SMS przysługująca uczelni wnioskującej = liczba wyjazdów stanowiąca podstawę alokacji
SMS x 6 miesięcy jako uśredniona długość pobytu studentów w uczelni zagranicznej x miesięczna
stawka stypendium SMS.
Jeżeli suma kwot obliczonych dla wszystkich uczelni przekroczy kwotę dofinansowania dostępną dla
Polski, liczba wyjazdów zostanie proporcjonalnie pomniejszona tak, aby rozdysponowana pomiędzy
uczelnie kwota dofinansowania nie przekraczała kwoty przyznanej dla naszego kraju.

2. Algorytm obliczenia kwoty dofinansowania dla wyjazdów studentów na praktykę (SMP)
2.1 Określenie liczby wyjazdów stanowiącej podstawę alokacji (SMP)
Dla uczelni, które w roku akademickim 2011/12 zrealizowały co najmniej 1 wyjazd stypendialny
podstawę obliczenia kwoty dofinansowania stanowią dane wynikowe za rok akademicki 2011/12.
W przypadku nie posiadania przez uczelnię danych wynikowych za rok 2011/12 podstawa alokacji
została określona w następujący sposób:
a) jeśli uczelnia nie ma danych wynikowych za rok 2011/12, a realizowała wyjazdy w roku
2012/13, podstawą są dane wynikowe za rok 2012/13;
b) jeśli uczelnia nie ma danych wynikowych ani za rok 2011/12, ani za rok 2012/13, za podstawę
alokacji przyjmie się liczbę wyjazdów zaplanowanych na rok 2014/15 i potwierdzonych
umowami międzyinstytucjonalnymi lub deklaracjami przyjęcia studentów na praktyki przez
przedsiębiorstwa, zredukowaną w stosunku równym do liczby wyjazdów stanowiących
podstawę alokacji i liczby wyjazdów zaplanowanych do realizacji przez uczelnie posiadające
dane wynikowe. W przypadku nieprzedłożenia umów międzyinstytucjonalnych lub deklaracji
za podstawę alokacji środków przyjmie się realizację jednego wyjazdu w drugiej grupie
krajów docelowych. Taki sam sposób obliczenia liczby wyjazdów stanowiących alokację
środków będzie zastosowany w przypadku konsorcjów wnioskujących o mobilność
edukacyjną.
2.2 Obliczenie kwoty
Kwota SMP przysługująca instytucji wnioskującej = liczba wyjazdów stanowiąca podstawę alokacji
SMP x 3 miesiące jako uśredniona długość pobytu studentów w instytucji zagranicznej x miesięczna
stawka stypendium SMP.
Jeżeli suma kwot obliczonych dla wszystkich uczelni przekroczy kwotę dofinansowania dostępną dla
Polski, liczba wyjazdów zostanie proporcjonalnie pomniejszona tak, aby rozdysponowana pomiędzy
uczelnie kwota dofinansowania nie przekraczała kwoty przyznanej dla naszego kraju.

3. Algorytm obliczenia kwoty dofinansowania dla wyjazdów pracowników (ST) w celu
prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT).
3.1 Określenie liczby wyjazdów stanowiącej podstawę alokacji (ST = STA + STT)
Dla uczelni, które w roku akademickim 2011/12 zrealizowały co najmniej 1 wyjazd stypendialny
podstawę obliczenia kwoty dofinansowania stanowią dane wynikowe za rok akademicki 2011/12.
W przypadku nie posiadania przez uczelnię danych wynikowych za rok 2011/12 podstawa alokacji
została określona w następujący sposób:
a) jeśli uczelnia nie ma danych wynikowych za rok 2011/12, a realizowała wyjazdy w roku
2012/13, podstawą są dane wynikowe za rok 2012/13;
b) jeśli uczelnia nie ma danych wynikowych ani za rok 2011/12, ani za rok 2012/13, za podstawę
alokacji przyjmie się liczbę wyjazdów zaplanowanych na rok 2014/15 i potwierdzonych
umowami międzyinstytucjonalnymi lub deklaracjami przyjęcia pracowników na szkolenia,
zredukowaną w stosunku równym do liczby wyjazdów stanowiących podstawę alokacji i
liczby wyjazdów zaplanowanych do realizacji przez uczelnie posiadające dane wynikowe. W
przypadku nieprzedłożenia umów międzyinstytucjonalnych lub deklaracji za podstawę
alokacji środków przyjmie się realizację jednego wyjazdu w drugiej i/lub trzeciej grupie
krajów docelowych, tj. maksymalnie dwa wyjazdy. Taki sam sposób obliczenia liczby
wyjazdów stanowiących alokację środków będzie zastosowany w przypadku konsorcjów
wnioskujących o mobilność edukacyjną.
3.2 Obliczenie kwoty
Kwota STA/STT przysługująca uczelni wnioskującej = liczba wyjazdów stanowiąca podstawę
alokacji STA/STT x 5 dni jako uśredniona długość pobytu pracowników w uczelni zagranicznej x
dzienna stawka stypendium ST + liczba wyjazdów stanowiąca podstawę alokacji ST x 250€ jako
uśredniona kwota na poczet wypłaty ryczałtów na koszty podróży.
Jeżeli suma kwot obliczonych dla wszystkich uczelni przekroczy kwotę dofinansowania dostępną dla
Polski, liczba wyjazdów zostanie proporcjonalnie pomniejszona tak, aby rozdysponowana pomiędzy
uczelnie kwota dofinansowania nie przekraczała kwoty przyznanej dla naszego kraju.
4. Algorytm obliczenia kwoty dofinansowania organizacji wymiany (OM).
Jeżeli łączna liczba wyjazdów SMS, SMP i ST obliczona jako podstawa alokacji:
a) jest mniejsza lub równa 100:
kwota OM przysługująca instytucji wnioskującej = łączna liczba wyjazdów stanowiąca podstawę
alokacji x jednostka obliczeniowa dla niskiej skali mobilności
b) jest większa niż 100:
kwota OM przysługująca instytucji wnioskującej = 100 x jednostka obliczeniowa dla niskiej skali
mobilności + [łączna liczba wyjazdów stanowiąca podstawę alokacji – 100] x jednostka obliczeniowa
dla wyższej skali mobilności
W przypadku każdego rodzaju mobilności liczba wyjazdów stanowiąca podstawę alokacji środków nie
może przekraczać liczby wyjazdów wpisanych do wniosku „Mobilność-szkoły wyższe” jako
zaplanowanej do realizacji w roku 2014/15.

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU
AKADEMICKIM 2014/15
Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne KE, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw
szkolnictwa wyższego określiła następujące stawki stypendialne obowiązujące w roku 2014/15 przy
wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych:
Tabela A - Wyjazdy studentów na studia (SMS)
Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium
w euro

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein,
Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia,
Turcja

400

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia,
Słowacja, Węgry

300

Tabela B - Wyjazdy studentów na praktykę (SMP)
Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium
w euro

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein,
Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia,
Turcja

500

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia,
Słowacja, Węgry

400

Tabela C - Wyjazdy pracowników (ST) – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (w
tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw) (STA) oraz wyjazdy w celach
szkoleniowych (STT)

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w
euro przy wyjazdach trwających
nie dłużej niż 14 dni*

Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia,
Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia,
Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3 – Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja

100

Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

*Zastosowane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku pobytów
dłuższych w 15-stym i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej
wypłaconej na pobyt do 14-stu dni.

Zasady odnoszące się do wszystkich typów wyjazdów
Uczelnia (beneficjent) nie może zmienić przyporządkowania kraju do określonej grupy. Uczelnia nie
może tworzyć podgrup w ramach danej grupy. Grupy krajów zostały określone przez Komisję
Europejską (patrz „Przewodnik programu Erasmus+”, strony 43 i 46).
Kwota stypendium (miesięcznego lub dziennego) określonego dla wyjazdów do danej grupy krajów
musi być jednakowa dla wyjazdów do wszystkich krajów docelowych znajdujących się w danej
grupie.
Z uwagi na wprowadzenie w roku 2014/15 nowych zasad alokacji, dostosowanych do regulacji
nowego programu Erasmus+ (patrz regulacje zawarte w dokumentach referencyjnych dla programu
Erasmus+ dostępne na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm), NA
zastrzega sobie prawo skierowania do uczelni, z którymi zostanie podpisana umowa finansowa,
prośby o dokonanie dostosowania liczby planowanych do realizacji mobilności do otrzymanej kwoty
dofinansowania.
W przypadku posiadania przez uczelnie wolnych lub otrzymania dodatkowych środków finansowych
z NA, uczelnia będzie mogła sfinansować jedynie dodatkowe mobilności lub przedłużenia
zaakceptowanych mobilności. Podniesienie stawki stypendium w stosunku do kwoty ogłoszonej przez
NA nie jest możliwe.
W przypadku studentów wyjeżdżających na studia (SMS), osoba znajdująca się w trudnej sytuacji
materialnej będzie otrzymywała z budżetu przyznanego uczelni dodatkowo 200 € na każdy miesiąc
pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Przynależność do tej grupy będzie definiowana przez fakt
kwalifikowania się w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego albo otrzymywania tego
stypendium w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę. O wyborze
semestru: „trwający” czy „zakończony” decydować będzie uczelnia. Zasady przyznawania stypendiów

socjalnych są określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” (rozdział 2: prawa i obowiązki
studentów).
Przynależność do grupy uprawnionej do otrzymania dodatku musi być udokumentowana w chwili
składania wniosku wyjazdowego przez studenta.
Powyższa zasada (tzn. przyznanie dodatkowo 200 € na każdy miesiąc) nie ma zastosowania przy
wyjazdach studentów na praktykę (SMP) – patrz „Przewodnik programu Erasmus+” strona 43
„Students in traineeships”.
W algorytmie obliczenia środków założono, że dodatek z tytułu trudnej sytuacji materialnej otrzyma
nie więcej niż 10% populacji studentów wyjeżdżających na studia. Środki na ten cel będą
przyznawane uczelni z centralnej puli na podstawie zgłoszenia do NA o liczbie studentów
zakwalifikowanych na wyjazd.
Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki.
Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane do NA. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania
(przewyższająca stawki określone w tabelach powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste,
czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.
Dodatkowo, w odniesieniu do wyjazdów pracowników (ST) uczelnia będzie mogła wypłacić w
ramach przyznanego przez NA budżetu ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu uzależniona od
odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży i miejsce docelowe została określona przez Komisję
Europejską. Do obliczenia odległości uczelnia będzie zobowiązana wykorzystywać kalkulator, który
zostanie opracowany przez KE i udostępnione na stronie programu Erasmus+ (patrz „Przewodnik
programu Erasmus+” strona 45). Jeżeli uczelnia zdecyduje o wypłacie ryczałtu, kwota określona przez
KE nie podlega zmianie.
Wszystkie zasady finansowania wyjazdów stypendialnych są opisane w „Przewodniku programu
Erasmus+”
(http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2013/12/erasmus-plus-programmeguide_en.pdf). Zasadom realizacji wyjazdów w sektorze szkolnictwa wyższego są poświęcone strony
35 – 46).

