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ZAŁĄCZNIK 2 DO ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

ZASADY PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAIVNYCH
ZAKWALIFIKOWANYCH NA WYJAZD NA CZĘŚĆ STUDIÓW (SMS-STUDENT M0BILITY FOR STUDIES)

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE

W   roku   2019/2020    zarówno    „wsparcie    indywidualne"   jak    i    dodatkowe    środki    przyznane    w    zwiążku    z
niepehosprawnością dla studentów wyjeżdżających na studia, będą przyznawane z projektu ,Zagraniczna mobilność
studentów niepełnosprawnych oraz znaj duj ących się w trudnej sytuaęj i materialnej" finansowanego ze środków budżetu
programu operacy].ńego Wiedza, Edukacja, Rozwój  ( PO WER). Zgodnie z umową finansową w programie Erasmus+
pomiędzy  NA  a  uczelnią,  finansowanie  wszystkich  wyjazdów  na  studia  studentów  spehiających  definicję  osoby
niepehosprawnej  będzie pochodziło z fimduszy PO WER,  a wyjazdy te będą traktowane jako wyjazdy w programie
Erasmus+ z „dofinansowaniem zerowym".

1.   Osoba niepehosprawna, zwana dalej  „uczestnikiem mobilności", realizująca mobilność w programie Erasmus+ w
roku  akademickim  2019/20  ma  prawo  otrzymać  w  ramach  kategorii  „Wsparcie  uczestników  ze  speęjalnymi
potrzebami"  dodatkową  kwotę.  Wysokość  dodatkowej  kwoty  będzie  określana  przez  Uczelnię  na  podstawie
specjalnego wniosku,  złożonego przez osobę niepehosprawną do Fundacji rozwoju  Systemu Edukacji FRSE (w
dalszej  części FRSE). Wniosek powinien być zaopiniowany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+
oraz pehomocnika  ds.  osób  niepehosprawnych  lub  osobę  zajmującą  się  studentami  niepehosprawnymi.  Wzór
takiego wniosku, stanowi zalącznik do riniej szych zasad.

Wriosek  musi być przesłany  do  FRSE  bezzwłocznie  po  zakwalifikowaniu  osoby na wyjazd  i nie później  niż 4
tygodnie przed wyj azdem studenta niepełnosprawnego.

2.   W specjalnym wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepehosprawnością
uczestnik musi w szczególowy sposób określić potrzeby wynikające z niepelnosprawności, ime niż standardowe
koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pob)mi za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagal
szczególowego  uzasadnienia,  określenia  wysokości  przewidywanych  wydatków  i  podania  źródła,  na  podstawie
którego    przewidywana    kwota    wydatków    została    skalkulowana.    Dla    naliczenia    szacowanych    kosztów
zdefiniowanych   w   EUR   należy   stosować   przelicznik   4Ź779   PLN.   Dla   naliczenia   szacowanych   kosztów
zdefiniowanych  w  walutach   imych  niż   PLN   i   EUR  należy   stosować   miesięczny   kurs   wymiany  Komisji
Europęjskiej, obowiązuj ący na dzień podpisania umowy między Uczelnią a FRSE.

3.   Przyznanie  dodatkowych  Środków  na  pokrycie  kosztów  bezpośrednio  związanych  z  niepehosprawnością,  bez
których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez Uczelnię przyjmującą lub nie są
finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacj ach:

a)   Niepełnosprawność wymaga specj alnego transportu dla uczestnika mobilności do miej sca docelowego

O[oszty speęjalnego transportu).

b)  Niepehosprawność  wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez  część  lub  cały
okres  pobytu  za  granicą.  Koszty  podróży  osoby  towarzyszącęj   oraz  koszty  związane  z  pobytem  osoby
towarzyszącęj  (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.) będą rozliczane jako koszty rzeczywiste
czyli na podstawie dowodów finansowych. Pobvt osobv towarzvszacei wvklucza możliwość Dokrvcia kosztów
oracv ooiekuna miei scowego.

c)   Niepehosprawność  wymąga  wsparcia  uczestnika  mobilności  przez  profesjonalnego  opiekuna  miejscowego
acoszty wynągrodzenia). Praca proftsjonalnego opiekuna mięj scowego wyklucza możliwość pokrvcia kosztów
osobv towarzvszacei .

d)    Niepełnosprawność   wymaga   korzystania   ze    speęjalnych   materiałów   dydaktycznych   przez   uczestnika
mobilności   w   kształceniu/   podczas   pracy   w   instytucji   przyjmującej   a{oszty   specjalnych   materiałów
dydaktycznych).

e)    Niepehosprawność wymaga speęjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu a(oszty opieki
lekarskiej , rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy). Przyznanie dofinansowania
w tej  kategorii wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego,  z którego będzie wynikał konieczny zakres
speęj alnej opieki medycznej.
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f)     Niepełnosprawność   wymaga   speęjalnego   ubezpieczenia   dla   uczestnika   mobilności   a{oszty   speęjalnego
ubezpieczenia).

g)    Niepehosprawność  wymaga  poniesienia  innych  kosztów  przez  uczestnika  mobilności,  bez  których  wyjazd
stypendialny  nie  mógłby  się  odbyć  (ta  kategoria  wymaga  udokumentowania  w  postaci  zalecenia®rganu
orzekającego  o  niepehosprawności  lub  lekarza)  .  W  przypadku  studenta,  który  w  orzeczeniu  o  stopniu
niepehosprawności ma przyznane prawo do zamiesżkania w oddzielnym pokoju, FRSE może dofinansować
max.   50%   kosztów   wynąjmu   mieszkania   lub   pokoju.   W   imym   przypadku   dodatkowe   środki   na
dofinansowania wynajmu miesżkania lub pokoju nie będą przyznawane.

4.   Każdy   wniosek   będzie   rozpatrywany   indywidualnie.   Wniosek   musi   być   zaopiniowany   przez   uczelnianego
koordynatora    programu    Erasmus+    oraz    przedstawiciela    uczelnianej    komórki    zajmującęj     się    osobami
niepehosprawnymi (Dział Spraw Socjalnych studentów).

Jeżeli  FRSE  oceniając  wniosek będzie  miała  wątpliwości  co  do  zasadności  danego  wydatku,  moźe  wymagać  od
uczestnika    mobj]ności    ubiegąjącego    się    o    dofinansowanie    dostarczenia    dodatkowego    uzasadnienia,    np.
odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

5.   Bezzwłocznie  po  podjęciu  decyzji  FRSE  prześle  uczelni  informację  o  maksymalnej  kwocie  dofinansowania  dla
konkretnego  uczestnika  z  tytułu  niepehosprawności.  Uczelnia  powima  poinfomować  uczestnika  mobilności
ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu niępehosprawności o kwocie dodatkowego wsparcia (dodatkowego w
stosunku do ryczałtu wynikąjącego z planowanego czasu trwania pobytu za granicą).

6.   Po rozpatrzeniu wniosku złożonego w imieniu uczestnika mobilności do FRSE przez uczelnię,  FRSE określi typy
kosztów, na j akie dodatkowe dofinansowanie zostanie przyznane wraz z określeniem wysokości dofinansowania. W
zawiadomieniu  wysłanym  przez  FRSE  do  uczelni  rie  później  niż  14  dni  od  złożenia  wniosku  (czas  ten  będzie
zatrzymywany"  jeżeli  nastąpi  konieczność  uzupehienia  infomacji  zawartych  we  wniosku)  zostanie  określona
kwota dofinansowania przyznana w formie kosztów rzeczywistych, która będzie rozliczona jedynie pod warunkiem
ich   udokumentowania   dowodami   finansowymi.   Zawiadomienie   to   będzie   stanowiło   decyzję   o   przyznaniu
dofinansowania  wskazanemu  z  imienia  i  nazwiska  uczestnikowi  mobilności.  FRSE, jeżeli  będzie  to  konieczne,
uzupełni kwotę ogólnego dofinansowania uczelni w ramach realizowanej umowy finansowej o kwotę dodatkowych
kosztów   związanych   z   niepehosprawnością,   przekraczających   ryczałt   zastosowany   w   alokacji   środków   ńa
podstawie złożonego przez uczelnię rapoftu postępu. Decyzja wydana przez FRSE będzie stanowiła zobowiązanie
FRSE w stosunku do uczelni.

7.   Uczelnia  będzie  zobowiązana  do  rozliczenia  uczestników  z  orzeczoną  niepehosprawnością  bezzwłocznie  po
zakończeniu  przez nich pobytu  za  granicą.  Do  rozliczenia  studenta  z  niepehosprawnością będzie  wykorzystana
karta rozliczenia osób niepehosprawnych, która stanowi zalącznik do niniejszych zasad.

Za rozliczenie osoby niepehosprawnej będzie odpowiedzialna uczelnia.

8.   Rozliczenie  dodatkowvch  kosztów  będzie  rozliczeniem  kosztów  rzeczywistych,   co  oznacza  konieczność  ich
udokumentowania  dowodami  finansowymi.  Poniższa  tabela  zawiera  wykaz  rodzajów  dokumentów  (dowodów
finansowych), j akie będą nieżbędne do uznania kosztu za kwalifikowany:

Podróż uczestnika mobilności Imienny bilet z ceną i datą przejazdu.
Oraz Jeżeli na bilecie nie ma ceny - bilet i ftktura.

podróż osoby towarzyszącej Jeśli bilet nie jest imienny (np. w przypadku przej azdu
koleją, autobusem) -bilet i oświadczenie, że podróż miała
związek z daną mobilnością.
W przypadku podróży samochodem - zgodnie z przepisami
uczelnianymi.
Jeśli osoba towarzysząca i uczestnik mobilności podróżują
razem samochodem osobowym, zwrot kosztów podróży
przysługuje jednej osobie.

Pobyt osoby towarzyszącej Przv oobvtach krótkoterminowvch /do 60 dni` :
- zakwaterowanie: na podstawie rachunku, faktury, umowy
najmu
- inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki,
faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do
wysokości iloczynu liczby dni i kwoty określonej j ako dieta
przy wyjeździe do danego kraju w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności
przysługujących z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013,
poz.167)



Pobyt osoby towarzyszącej Przv Dobvtach długoteminowvch ( 60 dni i wiecei):
- zakwaterowanie i ime koszty utrzymania związane z

pobytem: rachunki, ftktury, paragony potwierdzaj ące
poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby
miesięcy i kwoty miesięcznego wsparcia indywidualnSego
przysługuj ącemu styp endyście niepehosprawnemu.

Pobvt osobv towarzvszacei wvklucza możliwość zatrudnienia
Drofesionalnego ooiekuna mieiscowego.

Profesjonalny opiekun miej scowy Faktura lub rachunek wystawiona/-y na uczestnika
mobilności
Zatrudnienie oDiekuna miei scowego wvklucza możliwość
ookrvcia kosztów osobv towarzvszacei .

Specjalne materiały dydaktyczne -jeżeli nie są Faktura lub rachunek wystawiona/-y na uczestnika
zapewnione przez uczelnię/ instytucj ę przyjmuj ącą mobilności

Specjalna opieka hedyczna dla uczestnika Faktura lub rachunek wystawiona/-y na uczestnika
mobilności, w tym rehabilitacj a, zakup leków mobihości

Specj alne ubezpieczenie dla uczestnika mobilności Faktura lub rachunek wystawiona/-y na uczestnika
mobilności

Inne koszty wnioskowane przez uczestnika Faktua lub rachunek wystawiona/-y na uczestnika
mobilności -jeżeli zalecone w orzeczeniu o mobilności
niepehosprawności lub przez lekarza

Do wszystkich dokumentów potwierdzaj ących poniesienie  dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności należy
dołączyć potwierdzenie zapłaty.

Poza  dodatkowym  dofmansowaniem  bezpośrednio  związanym  z  niepełnosprawnością  niepełnosprawni  uczestnicy
wymiany otrzymują ryczałt na koszty utrzymania w wysokości ustalonej  zgodnie z wytycznymi w załączniku IV do
umowy fmansowej podpisanej między FRSE a uczelnią.

Wyjazdy studentów niepelnosprawnych na studia

Kraje naleźące do danej grupy
Miesięczna stawka stypendiumwPLN

Qr!±Qą| - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luxembug ,
2139 PLN

Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

§Ę!pą2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 1925 PLN
Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

Gruoa   3   -   Bułgaria,   Chorwacja,   Czechy,   Estonia,   FYROM   @yła
1 7 1 1 PLNrepublika   Jugosławii   Macedonia),   Litwa,   Łotwa,   Rumunia,   Serbia,

Słowacja, Słowenia, Tucj a, Węgry

Dodatkowe       dofmansowanie       wynikające z       potrzeb       osoby W zależności od potrzeb

niepełnosprawnej niepełnosprawnego wynikaj ących zwnioskuzłożonegodoFRSE.FRSEmaprawodozredukowaniawnioskowamejkwotyidecydujeoostatecznejwysokościprzyznanegodofinansowania.Kosztyrzeczywisterozliczanenapodstawiedowodówfinansowych.



Zasady   realizacji   mobilności   oraz   zasady   naliczania   i   rozliczania   „wsparcia   indywidualnego"   dla   studentów
niepełnosprawnych są takie same j ak w programie Erasmus+.
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