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ZAŁĄCZNIK I DO ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA PRAKTYKI
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA PRAKTYKI  (SMT-STUDEI`" MOBILITY FOR TRAINEESHIPS)
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

DLA STUDENTÓW OTRZYMUJĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNE
NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE

W roku 2019/2020 wyjazdy studentów znajdujących się  w trudnej  sytuacji materialnej  (otrzymujących stypendia
socjalne na Uczelni) będą fmansowane ze  środków pochodzących z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER).

1.   Studenci zakwaiifikowani na wyjazd w programie Erasmus+, dla których uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania
„dodatku socj alnego"  otrzymują zarówno „wsparcie  indywidualne"  (stawki patrz pkt  1  Zasczd#7?o7tsowcz#i.a iĄo!/.azdów
na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019` w standardowej wysokośc± Jak;k Ł „doda;hek
socjalny"  z  budżetu  PO  WER.  Zgodnie  z  umową  fmansową  w  programie  Erasmus+  pomiędzy  NA  a  uczelnią,
finansowanie  wszystkich wyjazdów na praktykę  studentów  spehiających  defmicję  osoby znajdującej  się  w trudnej
sytuacji materialnej będzie pochodziło z fiinduszy PO WER, a wyjazdy te będą traktowane jako wyjazdy w programie
Erasmus+ z „dofinansowaniem zerowym".

2.   Studenci  wyjeżdżający  na  praktykę  za  granicę  w  ramach  programu  Erasmus+,  którzy  z  powodu  trudnej  sytuacji
materialnej  posiadają  prawo  do  otrzymywania  stypendium  socjahego,  są  uprawnieni  do  otrzymywania  z  budżetu
programu PO WER dodatkowej kwoty nazwanej „dodatkiem socjalnym" w wysokości 100 EUR ®o kursie ustalonym
dla projektu PO WER tj. 4,2779 PLN) na każdy miesiąc zaakceptowanego przez uczelnie pob)ftu za granicą.

Możliwość  otrzymania  stypendium  z  funduszy  PO  WER  nie  dotyczy  studentów wyjeźdżających  na  praktykę
j ako absolwenci /rece#f gr&dzz&fć?s)

Tabela: wysokość stawek dofinansowania - wyjazdy studentów na praktykę (SMT)

Kraje należące do danej grupy
Miesięczna stawkastypendiumwPLN

GruDa   1   - Dania,  Finlandia,  Irlandia,  Islandia,  Lichtenstein,  Norwegia,  Szwecja,
2995Wielka 8rytania

Gruoa  2 -  Austria, Belgia,  Cypr,  Francja,   Grecja,  Hiszpania,  Holandia,  Malta,
2781

Niemcy, POrtugalia,Włochy

GruDa  3  - Bułgaria, Chorwacja,  Czechy,  Estonia,  FYROM  @yła jugosłowiańska
2567republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia,  Serbia,  Słowacja,  Słowenia,  Węgry,

Tucja

3.   Dopuszczalne jest  iednokrotne   dofinansowanie  z  fimduszy projelffli PO  WER  Przy ponownym wyjeździe  student
może ubiegać się o zwiększone dofinansowanie z tego fimduszu albo z fimduszy programu Erasmus+.

4.   „Dodatek   socjalny"   mogą   otrzymać   studenci,   którzy  pobierali   stypendium   socjalne   w   semestrze   bezpośrednio
poprzedzaj ącym planowany temin (semestr) wyjazdu na praktykę za granicę.

5.   W  celu udokumentowania prawa  do  otrzymywania  „dodatku  socjalnego",  student jest  zobowiązany  do   złożenia w
Biurze  Erasmus  dokumentu  potwierdzającego  posiadanie  prawa  do  stypendium  socjalnego  na  Uczelni  w  semestrze
bezpośrednio poprzedzającym planowany temin wyj azdu na praktykę za granicę  (Dć7ę}tz/& o pł:ąyzna!łii.# sopendri"
socjalnego   LNb   Zaświadcbenie   potwierdzające   pobiera[nie   stypendium   socjalnego   wyda[ne   przez   dtiał   Spraw
Socjalnych StudentówD .
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6.   Dokument  potwierdzający  posiadanie  prawa  do  stypendium  socjalnego  należy  dostarczyć  do  Bim  wraz  z  imymi
dokumentami  zgłoszeniowymi,  w terminie prowadzenia naboru na wyjazdy na praktykę,  czyli  do  28 lutego 2019  (1
nabór:  od  10 stycznia do  10 marca 2019 -wyjazdy na semestr zimowy,  letni cały rok)  i podczas 11 naboru,  o ile taki
będzie prowadzony.

7.   Otrzymywanie „dodatku socjalnego" jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego do kóńca okresu
fmansowego określonego w umoihtie fmansowej o wyjazd stypendialny pomiędzy Uczelnią a studentem.

8.   Jeżeli  Uczelnia  zezwoli  studentowi  na  przedłużenie  wyjazdu  stypendialnego  i  przyzna  „wsparcie  indywidualne",
student otrzyma także „dodatek socjalny" na okres przedłużonego pobytu ustalonego w umowie o wyjazd stypendialny
pomiędzy  studentem  a  Uczelnią.  Przedłużenie  wyjazdu  będzie  możliwe  tylko  w  przypadku  dostępności  środków
finansowych.

9.   Zasady realizacji mobilności oraz zasady naliczania i rozliczania dofmansowania powiększonego o dodatek socjalny są
takie same jak dla kategorii budżetowej „wsparcie indywidualne" w programie Erasmus+, tj. z dokładnością do  1  dnia
pobytu  z  uwzględnieniem  5-dniowego  marginesu  tolerancji  (Zczscrdy /73cz#sowo#J.o  iĄoy.ozc7ów  #cr  częLs'Ć  sf#dJ.ów  w
ramach programu Erasmus+ w rolm akademickim 2019/2020D .
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