
 1

 

 

 

 

Uczelniane zasady finansowania przyjazdów do Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 

nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników na 

szkolenia w ramach programu ERASMUS+ KA 107 - współpraca z krajami partnerskimi. 

Projekt  realizowany  w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w latach akademickich  

2015/ 16 - 2016/ 17   

 
Dotyczy:  

Program Erasmus+  - Mobilność edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego 

Zgodnie z Umową nr 2015-1-PL01-KA107-016373 

Numer PIC: 999881433 

Kod Erasmusa: PL KRAKOW04 

Umowa uczelniana: UE/19/2015/S-BPZ 

 
Dotacja przyznana przez  Narodową Agencję  z przeznaczeniem na przyjazdy nauczycieli akademickich w celu 

prowadzenia zajęć dydaktycznych i przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych będzie realizowana 

wyłącznie z uczelniami, które zostały zatwierdzone przez Operatora na etapie oceny wniosku o dofinansowanie 

i z którymi podpisano umowy bilateralne na realizację projektu. Kandydaci na przyjazdy zostaną wyłonieni w 

procesie rekrutacji i kwalifikacji w uczelniach macierzystych. Kwalifikacje prowadzone są przez właściwe 

jednostki uczelni wysyłającej. 

 

ZASADY  FINANSOWANIA  WYJAZDÓW 

Ze środków programu Erasmus+ KA107 będą wypłacane: 

a) stypendium na pokrycie kosztów pobytu w UEK, 

b) dofinansowanie kosztów podróży. 

 

Wysokość stypendium jest ściśle określona przez operatora projektu i zapisana w umowie pomiędzy 

Operatorem a Beneficjentem (UEK).  Wynosi ono 140 EUR/ dzień. 

 

Dofinansowanie kosztów podróży przydzielane jest w formie ryczałtu, zależnego od odległości pomiędzy 

uczelniami: przyjmującą i wysyłającą. Odległość ta liczona jest wg kalkulatora: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_pl.htm . 
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OKRES FINANSOWANIA POBYTU  

1. Wsparcie indywidualne z programu Erasmus+ wypłacane jest na pierwotnie uzgodniony okres 

pobytu na stypendium. Ostateczna kwota określona jest na podstawie dokumentu Confirmation 

letter. Zgodnie z zapisami umowy z Operatorem, w zależności od uczelni partnerskiej wsparcie 

przydzielane jest na okres 5 lub 8 dni.  

2. Wsparcie indywidualne z programu Erasmus+ przysługuje na czas podróży.  

3. Ogólna kwota wsparcia indywidualnego oraz ryczałtu na koszty podróży wypłacana jest w Euro . 

 

TERMIN  I  SPOSÓB WYPŁATY  GRANTU  

Stypendium przyjeżdżający  pracownicy otrzymują w kasie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

najpóźniej w pierwszy dzień pobytu w UEK.  

 

PRZELICZANIE POWSTAŁYCH KOSZTÓW PONIESIONYCH W WALU CIE INNEJ NI Ż EUR, 

DLA POTRZEB PROGRAMU ERASMUS+  

W drodze odstępstwa od Artykułu II.17.6 (załącznik do Umowy pomiędzy Operatorem i UEK) , do wszelkiego 

przeliczenia na walutę EUR kosztów poniesionych w innych walutach niż EUR, Beneficjent zastosuje 

miesięczny kurs wymiany KE, dostępny na 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm, obowiązujący na dzień 

podpisania Umowy przez ostatnią z dwóch jej stron. 

 

STYPENDYŚCI NIEPEŁNOSPRAWNI  

Jeśli na etapie składania wniosków o dofinansowanie nie obowiązywały żadne warunki odnośnie 

wnioskowania o dofinansowanie w kategorii budżetu „Wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi 

potrzebami związanymi z niepełnosprawnością, w sektorze SW”, Beneficjent będzie mógł 

wnioskować o dodatkowe dofinansowanie. Dofinansowanie to będzie mogło być zastosowane przez 

NA wobec uczestników, których osobista sytuacja materialna, psychiczna i związana ze zdrowiem, 

uniemożliwiłaby ich udział w mobilności, jedynie dodatkowe wsparcie finansowe jest w stanie to 

zmienić. 

 

Zasady wnioskowania o dodatkowe fundusze z tytułu niepełnosprawności wraz z formularzem są dostępne na 

stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pod adresem 

http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania  

rozliczana będzie  na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych, udokumentowanych w postaci dowodów 
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finansowych – faktur, rachunków, wystawionych na uczestnika mobilności. W uzasadnionych przypadkach 

akceptowane będą również inne dowody potwierdzające dokonanie zakupu. 

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO ARCHIWIZACJI  

Dokumenty archiwizowane (dla potrzeb audytu) to:  

a) Umowa dotycząca mobilności, pomiędzy UEK, wyjeżdzającym pracownikiem i uczelnią przyjmującą, 

b) „Indywidualny program nauczania” w przypadku wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i/lub 

„Indywidualny program szkolenia” w przypadku wyjazdu w celach szkoleniowych; 

c) dokument potwierdzający pobyt w UEK określający czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć 

dydaktycznych (dotyczy wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) lub dokument potwierdzający 

czas pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia (dotyczy wyjazdu w celach 

szkoleniowych); 

d) dokumenty potwierdzające wypłatę stypendium dla pracownika – dokument KW (dowód wypłaty 

gotówki). 

 

Dokumentację powyższą archiwizuje się przez 5 lat od daty otrzymania listu zatwierdzającego sprawozdanie 

końcowe. 

 

 

 

 


