
 

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI.  

ZASADY FINANSOWANIA - ROK AKADEMICKI 2015/16  

Określenie wysokości funduszy, jakie zostaną przyznane uczelni na finansowanie mobilności        

z krajami partnerskimi będzie wynikiem oceny wniosku złożonego do Narodowej Agencji 

programu Erasmus+. 

 

Ocena wniosku będzie dokonywana pod kątem czterech głównych kryteriów: 

1. Zgodność ze strategią rozwoju/ umiędzynarodowienia Uczelni.   

2. Jakość ustaleń dotyczących współpracy pomiędzy uczelniami (wysyłającą i 

przyjmującą).  

3. Jakość projektu i jego realizacji. 

4. Wpływ i upowszechnienie rezultatów. 

Wniosek będzie oceniany jedynie na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz 

Deklaracji Polityki Erasmusa (Erasmus Policy Statement) będącej częścią wniosku o Kartę 

Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. 

Fundusze zostaną przyznane tylko na mobilność z tymi krajami, dla których jakościowa ocena 

wniosku z uwzględnieniem kryteriów opisanych w Przewodniku po programie Erasmus+ 2015 

spełni wymagania „progowe”, a mianowicie: 

- projekt uzyska co najmniej 70 punktów w ocenie ogólnej w odniesieniu do danego kraju; 

- projekt uzyska co najmniej 50% punktów w ocenie każdego z kryteriów jakościowych (award 

criteria). 

Eksperci oceniający wniosek będą mogli stwierdzić, że mobilności zaplanowane z konkretnym 

krajem nie są zgodne ze strategią (umiędzynarodowienia) uczelni i/lub nie zostały zaplanowane 

w sposób zapewniający ich poprawną realizację, co może spowodować: 

a) anulowanie wszystkich mobilności z danym krajem; 

b) zredukowanie liczby i/lub czasu trwania mobilności do danego kraju. 

Ocena ekspertów będzie dokonywana dla każdego kraju partnerskiego oddzielnie. Oznacza to że 

w wyniku oceny uczelnia może: 

a) nie otrzymać funduszy na realizację mobilności z żadnym z krajów partnerskich; 

b) otrzymać fundusze na realizację mobilności tylko z niektórymi krajami (np. jednym lub 

kilkoma); 

c) otrzymać fundusze na realizację mobilności z konkretnym krajem w liczbie takiej, jak w 

złożonym wniosku lub w liczbie zredukowanej w stosunku do liczby wnioskowanej. 

Powyższe zasady powodują, że Narodowa Agencja nie jest w stanie rozpocząć obliczeń 

budżetowych przed wygenerowaniem danych z wniosków i zakończeniem ich jakościowej 

oceny.  

Z tego względu zaleca się: 

- wnioskowanie o projekty trwające 24 miesiące; 

- planowanie jako pierwszych mobilności pracowników; 

- planowanie mobilności studentów najwcześniej w II semestrze roku 2015/16. 

Takie podejście powinno zapewnić lepszą organizację mobilności z krajami partnerskimi, ze 

szczególnym uwzględnieniem ustaleń odnoszących się do uznawalności akademickiej przy 

wyjazdach studentów. 

Polska w roku 2015/16 będzie dysponowała następującymi funduszami, podzielonymi na tzw. 

„koperty budżetowe”: 

 

Instrument finansowy / 

“koperta budżetowa” 

Kwota przeznaczona na 

mobilność w ramach 

Oszacowana liczba 

mobilności  2015 
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danej” koperty” (€) 2015 

ENI – Europejski Instrument Sąsiedztwa (European Neighbourhood Instrument) 

 

ENI    Południe Basenu Morza 

Śródziemnego 
1.871.445 299 

ENI     Partnetrstwo 

Wschodnie 
1.413.538 226 

Rosja * 876.482 140 

DCI - Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Development Co-

operation Instrument)** 

DCI   Ameryka Łacińska 396.242 63 

DCI   Azja 1.218.443 195 

DCI   Azja Centralna 342.749 55 

DCI   Republika Południowej 

Afryki 
110.948 18 

IPA –  Instrument pomocy przedakcesyjnej (Instrument for Pre-accession) 

IPA 1.582.330 253 

PI – Instrument partnerstwa (Partnership Instrument) 

PI    USA, Kanada 376.432 60 

PI    Azja – kraje 

uprzemysłowione 
399.397 64 

Ogółem 8.588.006 1.374 

*Ogólna kwota dostępna dla mobilności z Rosją pochodząca z instrumentów: ENI oraz PI. 

**W przypadku instrumentu DCI wyjazdy polskich studentów studiów pierwszego i drugiego 

stopnia są nieuprawnione. 

Szczegółowa informacja o tym, jakie kraje należą do poszczególnych „kopert budżetowych” 

znajduje się [pobierz PDF]. 

Wysokość stawek do zastosowania dla mobilności pomiędzy krajami programu i krajami 

partnerskimi została określona na poziomie europejskim i obowiązuje wszystkie kraje.  

Wysokości stawek nie można zmieniać. Informacja znajduje się w „Przewodniku po programie 

Erasmus+ 2015” na stronach 48-50. Są to następujące stawki: 

 Wsparcie indywidualne 

(dofinansowanie kosztów utrzymania 

związanych z pobytem w kraju 

docelowym) 

Ryczałt na  podróż 

Przyjazdy studentów z krajów 

partnerskich do Polski 

750 € na miesiąc Według kalkulatora 

odległości 

Wyjazdy studentów z Polski do 

krajów partnerskich 

650 € na miesiąc Według kalkulatora 

odległości 

Przyjazdy pracowników z krajów 

partnerskich do Polski 

140 € na dzień przy pobytach nie 

przekraczających 14 dni i                 

Według kalkulatora 

odległości 

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/kraje-koperty_budzetowe.pdf
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98 € na dzień od 15. dnia pobytu 

Wyjazdy pracowników z Polski 

do krajów partnerskich 

160 € na dzień przy pobytach nie 

przekraczających 14 dni i                

112 € na dzień od 15. dnia pobytu 

Według kalkulatora 

odległości 

 

Więcej informacji znaleźć można w Przewodniku po programie Erasmus+ 2015. 


