WARUNKI NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
KONKURS 2019

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako beneficjent projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi
potrzebami. Edycja 3” ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie wyjazdów (z umów zawartych w roku 2019) dla
studentów otrzymujących stypendia socjalne i studentów niepełnosprawnych z budżetu Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
O dofinansowanie mobilności studentów w programie PO WER mogą ubiegać się jedynie te uczelnie, które złożyły
wnioski o mobilność edukacyjną w programie Erasmus+ w konkursie 2019 i przewidziały w nich wyjazdy studentów.
Dofinansowanie z PO WER może być przyznane:
- studentom wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę, posiadającym potwierdzone przez uczelnię prawo do otrzymania
stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami uczelni,
- studentom niepełnosprawnym wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę.
Wyjazdy studentów uprawnionych do otrzymania stypendium socjalnego oraz studentów niepełnosprawnych
finansowanych z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane będą na zasadach
obowiązujących w programie Erasmus+. W programie Erasmus+ będą one miały status wyjazdów z „dofinansowaniem
zerowym”.
FRSE może przyznać dofinansowanie z PO WER jedynie tym instytucjom, które spełnią kryteria formalne określone
przez FRSE.
Aby spełnić kryteria formalne wniosek musi:
- zostać złożony do FRSE w terminie do 31 marca 2019 (do godz. 23:59),
- zostać złożony na poprawnym formularzu elektronicznym w Systemie OnLine FRSE,
- być podpisany przez prawnego przedstawiciela wnioskodawcy (imię i nazwisko, pieczęć imienna lub – jeśli brak
pieczęci imiennej – imię i nazwisko wpisane pismem drukowanym). W przypadku podpisania wniosku przez inną osobę
niż wynikającą z reprezentacji prawnej należy załączyć pełnomocnictwo do podpisania wniosku. Za poprawnie złożony
wniosek zostanie uznany taki, do którego zostanie załączony skan oświadczenia podpisanego przez prawnego
przedstawiciela uczelni.
Ustalenie liczby wyjazdów, która będzie stanowić podstawę obliczenia dofinansowania:
1.
2.

3.

W przypadku, gdy uczelnia nie miała w roku 2018 zawartej umowy z FRSE może wnioskować o nie więcej niż
2 mobilności w każdej kategorii.
W przypadku gdy uczelnia realizowała umowę w 2018 roku i w 1 raporcie przejściowym wykazała mobilności
we wszystkich 4 kategoriach, może wnioskować o liczbę mobilności nie większą niż łączna liczba mobilności
sprawozdanych w 1 raporcie przejściowym. Możliwe są przesunięcia między kategoriami.
W przypadku, gdy uczelnia realizowała umowę w 2018 roku i nie wykazała mobilności w jakiejś kategorii w 1
raporcie przejściowym dla umowy z roku 2018, może wnioskować o sumę mobilności sprawozdanych
w I raporcie przejściowym w wykorzystywanych kategoriach oraz dodatkowo o maksymalnie 2 mobilności
w każdej kategorii, w której wyjazdy nie były sprawozdane.

Na etapie I raportu przejściowego do umowy finansowej z roku 2019 będzie możliwość zwiększenia kwoty
dofinansowania w celu pokrycia faktycznego zapotrzebowania na stypendia.

1.

Osoby uprawnione do otrzymania dofinansowania.

Do otrzymania dofinansowania będą uprawnione następujące osoby:
A. Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wyjeżdżający na studia i/lub praktykę (studenci
otrzymujący stypendium socjalne w uczelni macierzystej):
Przynależność do tej grupy będzie definiowana przez kwalifikowanie się studenta w macierzystej uczelni do
otrzymywania stypendium socjalnego. Termin definiujący to uprawnienie określa uczelnia. Zaleca się, aby uczelnia
wyznaczyła jeden termin weryfikujący posiadanie uprawnień do stypendium socjalnego wśród studentów
kandydujących na wyjazdy oraz aby był to termin rekrutacji kandydatów na wyjazdy w programie Erasmus+. Zaleca się,
aby określenie ewentualnego drugiego terminu definiującego uprawnienia do dodatku socjalnego uczelnia uzależniała
od posiadania wolnych środków po ich zabezpieczeniu na wyjazdy zaakceptowane w pierwszym terminie.
Uczelnie, które otrzymają dofinansowanie na wyjazdy stypendialne studentów z PO WER mają obowiązek określić
i ogłosić wraz z uczelnianymi zasadami rekrutacji studentów na wyjazdy w programie Erasmus+ zasady określające
przyznanie „dodatku socjalnego”.
B.

Studenci niepełnosprawni:

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników
mobilności do FRSE, za pośrednictwem uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Kwota przyznana na wydatki
bezpośrednio związane z niepełnosprawnością (kwota dodatkowa do stawek ryczałtowych obliczonych zgodnie
z okresem pobytu stypendialnego) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w
postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem
niepełnosprawności i realnie oszacowane.
Uczelnie są zobowiązane do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji studentów - kandydatów na
wyjazdy stypendialne.
Uczelnie mają obowiązek przestrzegać wytycznych dotyczących projektów finansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

2.

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu „Zagraniczna mobilność
studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”

A. Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego

Kraj

1

Miesięczna stawka stypendium
w PLN dla studenta wyjeżdżającego
na studia lub na praktykę z prawem
do „dodatku socjalnego”

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 995 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,
Niemcy, Portugalia, Włochy

2 781 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna
1
(FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia , Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

2 567 PLN

Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.

B. Wyjazdy studentów niepełnosprawnych

Kraj

Miesięczna stawka
stypendium
w PLN dla studenta
wyjeżdżającego na studia

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka
Brytania

2 139 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

1 925 PLN

Miesięczna stawka
stypendium
w PLN dla studenta
wyjeżdżającego na
praktykę

2 567 PLN

2 353 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia,
2
Serbia , Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby
niepełnosprawnej

1 711 PLN
2 139 PLN
W zależności od potrzeb wynikających z wniosku
złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania
wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd
większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na
podstawie dowodów finansowych

Obliczenie kwoty dofinansowania dla uczelni wnioskującej o dofinansowanie dla studentów znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej oraz studentów niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania zostanie obliczona w następujący sposób:
a)

Dla wyjazdów studentów z prawem do „dodatku socjalnego”:
Kwota dofinansowania = liczba wyjazdów x uśredniony czas trwania wyjazdów x uśredniona jednostka
obliczeniowa)

b) Dla wyjazdów studentów niepełnosprawnych
Kwota dofinansowania = liczba wyjazdów x uśredniony czas trwania wyjazdów x uśredniona jednostka
obliczeniowa + liczba wyjazdów x uśredniona kwota na wydatki bezpośrednio związane
z niepełnosprawnością, które będą określane indywidualnie dla każdego studenta i rozliczane na podstawie
dowodów finansowych.

2

Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.

Wartość jednostek obliczeniowych:
Uśredniona dla PO WER HE jednostka obliczeniowa –
studenci z dodatkiem socjalnym (wyjazdy na studia i
praktykę)

2 695 PLN

Uśredniona dla PO WER HE jednostka obliczeniowa –
studenci niepełnosprawni (wyjazdy na studia i
praktykę)

1 839 PLN

Uśredniona
kwota
wydatków
bezpośrednio
związanych z niepełnosprawnością do rozliczenia
przez studenta niepełnosprawnego na podstawie
dowodów finansowych

2500 PLN

Uśredniony czas pobytu – wyjazd na studia

6 miesięcy

Uśredniony czas pobytu – wyjazd na praktykę

3 miesiące

Dodatkowe uwarunkowania:
1. Jeżeli kwota dofinansowania, obliczona zgodnie z algorytmem, przekroczy kwotę budżetu na dofinansowanie
wyjazdów studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz studentów niepełnosprawnych
posiadaną przez FRSE do dyspozycji dla umów zawieranych w roku 2019, FRSE zastosuje współczynniki
korygujące, aby suma kwot przekazywanych uczelniom nie przekroczyła kwoty pozostającej w dyspozycji FRSE.
Wysokość tych współczynników korygujących będzie ogłoszona po zakończeniu obliczeń dla umów zawieranych w
roku 2019 (przewidywany termin – koniec maja 2019 r.).
2. Wyjazdy finansowane z umowy PO WER muszą mieć status mobilności z „dofinansowaniem zerowym”
w programie Erasmus+ co będzie miało odzwierciedlenie w systemie Mobility Tool+. Kwota wsparcia
organizacyjnego dla tych mobilności pochodzi jedynie z programu Erasmus+.
3. Osoby określane jako recent graduates (absolwenci) nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach
umowy PO WER.

