Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów, którzy zostali
zakwalifikowani na wyjazd zgodnie z zasadami programu Erasmus+ i dla których uczelnia
wysyłająca potwierdziła ich prawo do „dodatku socjalnego”.
KONKURS 2018

Studenci zakwalifikowani na wyjazdy finansowane z umów zawartych w roku 2018 w programie
Erasmus+, dla których uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” otrzymują
zarówno „wsparcie indywidualne" jak i „dodatek socjalny” z budżetu PO WER. Umowa finansowa w
programie Erasmus+ pomiędzy NA a uczelnią będzie zawierała klauzulę o finansowaniu wszystkich
wyjazdów studentów (na studia oraz na praktykę) spełniających definicję osoby znajdującej się w
trudnej sytuacji materialnej z funduszy PO WER i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów w
programie Erasmus+ z „dofinansowaniem zerowym”.
Zasady przedstawione w „Przewodniku po programie Erasmus+”, odnoszące się do dodatkowego
wsparcia finansowego dla osób pochodzących ze środowisk defaworyzowanych (czyli znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej) zostały zastosowane w postaci dodatkowej kwoty w wysokości
862 zł na miesiąc, która została nazwana „dodatkiem socjalnym”. Uczelnia wysyłająca określa termin,
w którym zdecyduje o przysługiwaniu studentom zakwalifikowanym na wyjazd prawa do
dodatkowego wsparcia wynikającego z ich trudnej sytuacji materialnej, czyli prawa do „dodatku
socjalnego”.
Biorąc powyższe pod uwagę Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Rozwoju, definiuje następujące zasady:
1. „Dodatek socjalny” przysługuje studentom, którzy w terminie wyznaczonym przez uczelnię mają
prawo do otrzymywania stypendium socjalnego, zdefiniowanego w art. 173, pkt. 1.1 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym „Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego”.
2.

W zasadach finansowania wyjazdów stypendialnych studentów na studia uczelnia musi
zdefiniować termin, w którym podejmowana będzie decyzja, czy student ubiegający się o
wyjazd na studia w programie Erasmus+ ma prawo do otrzymywania stypendium socjalnego.
Zaleca się, aby terminem tym był terminem składania wniosków o wyjazd w programie
Erasmus+. Informacja o konieczności udokumentowania prawa do „dodatku socjalnego” we
wniosku o wyjazd w programie Erasmus+ lub o samodzielnym sprawdzeniu tego uprawnienia
przez uczelnię musi być dostępna dla wszystkich potencjalne zainteresowanych osób.

3.

Uczelnia ustala, czy w celu udokumentowania prawa do otrzymywania stypendium socjalnego,
zgodnie z regulacjami uczelni, zobowiązuje studenta do złożenia dokumentu potwierdzającego
posiadanie tego prawa, czy wykorzystuje dane zawarte w wydziałowych/uczelnianych bazach
danych.

4.

Otrzymywanie „dodatku socjalnego” jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu
stypendialnego.

5.

Nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego po terminie,
wyznaczonym jako termin sprawdzenia uprawnień do pobierania stypendium socjalnego nie
nakłada na uczelnię obowiązku wypłaty „dodatku socjalnego”. Uczelnia ma obowiązek zachować
zasady równego traktowania wszystkich stypendystów.

6.

Jeżeli uczelnia zezwala studentowi na przedłużenie wyjazdu stypendialnego i zdecyduje o
wypłacie na przedłużony okres mobilności „wsparcia indywidualnego”, to ma obowiązek
wypłacić także „dodatek socjalny”.

7.

Jeżeli student posiadający prawo do stypendium socjalnego decyduje się na przedłużenie
wyjazdu z dofinansowaniem zerowym, nie przysługuje mu wypłata „dodatku socjalnego” w
wysokości 862 zł na miesiąc.

8.

Uczestnicy uprawnieni do „dodatku socjalnego” otrzymują ryczałt na koszty utrzymania w
wysokości ustalonej zgodnie z wytycznymi w załączniku IV do umowy finansowej PO WER
podpisanej między FRSE a uczelnią.
Zasady realizacji mobilności, zasady naliczania oraz rozliczania wsparcia indywidualnego
powiększonego o „dodatek socjalny” są takie same jak dla kategorii budżetowej „wsparcie
indywidualne” w programie Erasmus+ z zastrzeżeniem, że stawki wsparcia indywidualnego i
„dodatku socjalnego” określone są w PLN.

9.

10. Uczelnia podejmuje wszelkie decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszymi „Warunkami”.
Przy podejmowaniu decyzji uczelnia ma obowiązek zagwarantować równe traktowanie
wszystkim studentom – uczestnikom wyjazdów znajdującym się w takiej samej sytuacji.

