Zasady finansowania wyjazdów studentów na praktykę lub część studiów
w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021
1. Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania
przez niego wszystkich warunków umowy, która podpisywana jest przed wyjazdem za granicę.
Stypendium zostanie przekazane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
beneficjenta.
2. Środki finansowe jakie otrzymała Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we
Wrocławiu na wypłatę stypendiów dla studentów wyjeżdżających w ramach Programu
Erasmus+ zostały obliczone przez Narodową Agencję Programu Erasmus na podstawie „Zasad
alokacji funduszy na wyjazdy edukacyjne Erasmus+. Szkolnictwo wyższe i ich
dofinansowania”, które są dostępne na stronie internetowej http://erasmusplus.org.pl/.
3. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości miesięcznych stawek stypendium uwzględniane
są następujące zasady:
a) wysokości miesięcznego stypendium wypłacane przy wyjazdach do tych samych krajów/
miejscowości dla studentów wszystkich wydziałów/jednostek uczelni są takie same;
b) okres pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę
rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do 0,25 miesiąca;
c) respektowane są zalecenia Narodowej Agencji Programu Erasmus wyszczególnione
w poniższej tabeli:
Tabela A – Wyjazdy studentów na studia
Kraje należące do danej grupy

Miesięczna
stawka
stypendium w €

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, Macedonia Północna,
Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450

Tabela B – Wyjazdy studentów na praktykę
Kraje należące do danej grupy

Miesięczna
stawka
stypendium w €

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

620

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

600

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna,
Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

550

Tabela C – Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym
przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw oraz wyjazdy pracowników celach
szkoleniowych
Kraje należące do danej grupy

Dzienna stawka

Dzienna stawka

stypendium w € przy

stypendium w €

wyjazdach trwających

przy wyjazdach

nie dłużej niż 14 dni

przekraczających 14 dni*

180

126

160

112

140

98

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, Macedonia Północna,
Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia,
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
*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.

4. Ostateczna kwota stypendium wypłacana studentowi zależy od długości pobytu studenta
w instytucji przyjmującej. Przy określaniu ostatecznego okresu pobytu zostanie uwzględniony
czas trwania podany w dokumencie potwierdzającym pobyt, wydanym przez Uczelnię
Zagraniczną. Informacje na temat stawek na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+, jakie
zostały ustalone przez Wrocławską Wyższą Szkolę Informatyki Stosowanej w roku
akademickim 2020/2021, są dostępne w Biurze Karier.
5. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd
w ramach Programu Erasmus+, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w Narodowej Agencji
w ramach specjalnego funduszu w budżecie Programu Erasmus+. Szczegółowe informacje na
dany rok akademicki znajdują się na stronie http://erasmusplus.org.pl/
6. Oprócz wyżej wspomnianych kwot wsparcia indywidualnego pracownicy podróżujący
do/pochodzący z krajów partnerskich otrzymają następujące kwoty dopłat uzupełniających
mających pomóc im w pokryciu kosztów podróży:
Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820€ na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

Odległości należy obliczać, korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach
Komisji Europejskiej dotyczących programu Erasmus+
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm).

