Załącznik IV, MONO- i MULTI-BEN 2022

STAWKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KOSZTÓW
JEDNOSTKOWYCH
AKCJA1 - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

Szkolnictwo wyższe (HE)
1. Wsparcie w podróży – wsparcie kosztów podróży
KA131: Studenci i
niedawni absolwenci z
uczelni wysyłających
z najbardziej oddalonych
krajów i regionów
programu oraz krajów
i terytoriów zamorskich,
którzy przyjeżdżają do
kraju członkowskiego UE
lub krajów trzecich
stowarzyszonych z
programem z regionu 13 i
14, a także studenci i
niedawni absolwenci o
mniejszych szansach w
krótkoterminowej fizycznej
mobilności; oraz wszyscy
wyjeżdżający studenci i
niedawni absolwenci w
ramach mobilności
międzynarodowej
obejmującej państwa
trzecie niestowarzyszone
z programem, z wyjątkiem
regionu 13 i 14.

Podróż standardowa kwota

Podróż ekologicznymi
środkami transportu kwota

KA171: Wszyscy studenci
wyjeżdżający i
przyjeżdżający oraz
niedawni absolwenci w
ramach mobilności
międzynarodowej
obejmującej państwa
trzecie niestowarzyszone
z programem, z wyjątkiem
regionu 13 i 14:
Odległość
pomiędzy 10 a 99 km:
pomiędzy 100 a 499 km:

23 EUR na uczestnika
180 EUR na uczestnika

210 EUR na uczestnika
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pomiędzy 500 a 1999 km:
pomiędzy 2000 a 2999 km:
pomiędzy 3000 a 3999 km
pomiędzy 4000 a 7999 km:
8000 km i więcej:

275 EUR na uczestnika
360 EUR na uczestnika
530 EUR na uczestnika
820 EUR na uczestnika
1500 EUR na uczestnika

320 EUR na uczestnika
410 EUR na uczestnika
610 EUR na uczestnika

Uwaga: Studenci i niedawni absolwenci, którzy nie otrzymują wsparcia kosztów podróży, mają
prawo do otrzymania dofinansowania z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel”
tj. korzystania ze zrównoważonych środków transportu. W takim wypadku otrzymają
jednorazowe wsparcie w wysokości 50 EUR jako dodatek do wsparcia indywidualnego.
Mobilność pracowników

Odległość

Podróż standardowa kwota

pomiędzy 10 a 99 km:
pomiędzy 100 a 499 km:
pomiędzy 500 a 1999 km:
pomiędzy 2000 a 2999 km:
pomiędzy 3000 a 3999 km
pomiędzy 4000 a 7999 km:
8000 km i więcej:

23 EUR na uczestnika
180 EUR na uczestnika
275 EUR na uczestnika
360 EUR na uczestnika
530 EUR na uczestnika
820 EUR na uczestnika
1500 EUR na uczestnika

Podróż ekologicznymi
środkami transportu kwota
210 EUR na uczestnika
320 EUR na uczestnika
410 EUR na uczestnika
610 EUR na uczestnika

Uwaga: „Odległość” określa dystans pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu docelowego
(w jedną stronę), a „Kwota” - ryczałt dofinansowania podróży w obie strony (do i z
miejsca docelowego).
2. Wsparcie indywidualne w mobilności fizycznej
Mobilność pracowników

Pracownicy z państw UE i państw
trzecich stowarzyszonych z
programem
Kraje należące do
danej grupy

Pracownicy z państw trzecich
niestowarzyszonych z
programem

Minimum-Maksimum (na dzień)

Kwota (na dzień)

A1.1

A1.2
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Norwegia, Dania,
Luksemburg, Islandia,
Szwecja, Irlandia,
Finlandia,
Liechtenstein

180

n/d

Kraje trzecie
niestowarzyszone z
programem z regionu
14

180

Nie kwalifikuje się.

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

160

Kraje trzecie
niestowarzyszone z
programem z region
13

160

Nie kwalifikuje się.

Słowenia, Estonia,
Łotwa, Chorwacja,
Słowacja, Czechy,
Litwa, Turcja, Węgry,
Polska, Rumunia,
Bułgaria, Macedonia
Północna, Serbia

140

140

Kraje trzecie,
niestowarzyszone z
programem z
regionów 1-12

180

Nie kwalifikuje się.

n/d

Powyższe stawki ustalone przez Narodową Agencję lub przez same uczelnie (w zakresie)- są
stałe dla całego projektu mobilności.
Uwaga: „dzienna stawka” jest obliczona w następujący sposób:
do 14. dnia działania: kwota na dzień, przypadająca na uczestnika, jak określono w powyżej
tabeli + od 15. do 60. dnia: 70% kwoty przypadającej na uczestnika, jak określono w powyższej
tabeli.
Pracownicy uczestniczący w mobilności pracowników mogą otrzymać do dwóch dni podróży
finansowanych przez indywidualne wsparcie.
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W przypadku podróży ekologicznej z wykorzystaniem zrównoważonych środków transportu,
pracownicy uczestniczący w mobilności pracowników mogą otrzymać do czterech
dodatkowych dni podróży finansowanych w ramach indywidualnego wsparcia.
Mobilność studentów:
•

Kwota bazowa na długoterminową mobilność studentów na studia i praktyki do
państw członkowskich UE, państw trzecich stowarzyszonych z programem oraz
państw trzecich niestowarzyszonych z programem z regionu 13 i 14, z wyjątkiem
studentów z regionów najbardziej oddalonych oraz krajów i terytoriów
zamorskich
Kraje należące do danej grupy

Kwota na miesiąc

Grupa 1

Dania, Finlandia, Islandia,
Irlandia, Liechtenstein,
Luksemburg, Norwegia, Szecja

550

Kraje z
najwyższymi
kosztami życia

Kraje trzecie niestowarzyszone z
programem z regionu 14

Grupa 2

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

Kraje ze średnimi
kosztami życia

Kraje trzecie niestowarzyszone z
programem z regionu 13

Grupa 3
Kraje z
najniższymi
kosztami życia

Bułgaria, Chorwacja, Czechy,
Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa,
Polska, Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Macedonia Północna,
Turcja, Serbia

550

450

Powyższe stawki ustalone przez Narodową Agencję lub przez same uczelnie (w zakresie) są
stałe dla całego projektu mobilności.
•

Kwota podstawowa przeznaczona na długoterminową mobilność studentów na
studia i praktyki dla studentów z regionów najbardziej oddalonych oraz
terytoriów zamorskich
Formy mobilności

Kraj przyjmujący

Kwota
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Regiony najbardziej oddalone i
terytoria zamorskie

•

Państwa członkowskie
UE i państwa trzecie
stowarzyszone z
programem oraz
państwa trzecie
niestowarzyszone z
programem z region
13 i 14

700 EUR na miesiąc

Kwota podstawowa na długoterminową mobilność studentów na studia i
praktyki: do i z państw trzecich niestowarzyszonych z programem z regionów 112, w tym dla studentów z regionów najbardziej oddalonych oraz terytoriów
zamorskich

Mobilność z kraju
wysyłającego

Do kraju przyjmujacego

Kwota

Państwa członkowskie UE i
państwa trzecie
stowarzyszone z programem

Państwa trzecie
niestowarzyszone z
programem z region 1-12

700 EUR na miesiąc

Państwa trzecie
niestowarzyszone z
programem z regionów 1-12

Grupa 1 państw
członkowskich UE i państw
trzecich stowarzyszonych z
programem

n/d

Grupa 2 państw
członkowskich UE i państw
trzecich stowarzyszonych z
programem

n/d

Grupa 3 państw
członkowskich UE i państw
trzecich stowarzyszonych z
programem

800 EUR na miesiąc

W tym przypadku zastosowanie będzie miała kwota uzupełniająca dla studentów i niedawnych
absolwentów z mniejszymi szansami.
Kwota uzupełniająca na praktyki będzie miała zastosowanie tylko w przypadku mobilności do
państw trzecich niestowarzyszonych z programem z regionu 13 i 14.
Państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z programem obejmują regiony
najbardziej oddalone i terytoria zamorskie.
−

[Dotyczy tylko KA131]praktyki Długoterminowa mobilność studentów na wyjazdy
na praktyki do krajów UE i krajów stowarzyszonych z programem i do krajów
trzecich niestowarzyszonych z programem z regionu 13 i 14: Miesięczna stawka
stypendium dla wyjazdów na praktykę to miesięczna stawka stypendium dla wyjazdu
studia powiększona o dodatek z tytułu wyjazdu na praktykę w wysokości 150 EUR.
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−

Długoterminowa mobilność studentów i niedawnych absolwentów o mniejszych
szansach: dodatkowa kwota uzupełniająca do kwoty bazowej wsparcia
indywidualnego w wysokości 250 EUR miesięcznie.

−

Studenci i niedawni absolwenci uczestniczący w krótkoterminowej mobilności
fizycznej do dowolnego kraju otrzymują kwotę bazową w wysokości 70 EUR dziennie
do 14. dnia działania i 50 EUR dziennie między 15. a 30. dniem działania.

−

Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach uczestniczący w
krótkoterminowej mobilności fizycznej otrzymują dodatek do kwoty bazowej wsparcia
indywidualnego w wysokości 100 EUR na okres mobilności fizycznej trwającej od 5 do
14 dni oraz 150 EUR od 15 do 30 dni. W takim wypadku dodatek z tytułu wyjazdu na
praktykę nie ma zastosowania.
Dofinansowane dni podróży:
o Studenci i niedawni absolwenci uczestniczący w krótkoterminowej mobilności
studenckiej mogą otrzymać do dwóch dni podróży finansowanych w ramach
indywidualnego wsparcia.
o W przypadku podróży ekologicznej z wykorzystaniem zrównoważonych
środków transportu, studenci i absolwenci odbywający krótko- i długoterminową
mobilność studencką mogą otrzymać do czterech dodatkowych dni podróży
finansowanych w ramach indywidualnego wsparcia.

−

3. Wsparcie organizacyjne
Wsparcie organizacyjne mobilności
KA 131: Do 100 uczestników: 400 EUR na uczestnika + powyżej 100. uczestnika: 230 EUR
na dodatkowego uczestnika.
KA171: 500 EUR na uczestnika
KA 131: wsparcie organizacyjne mieszanego programu intensywnego
400 EUR na mobilnego uczestnika, przy co najmniej 15 i maksymalnie 20 uczących się
uczestnikach otrzymujących finansowanie.

4. Wsparcie włączenia
100 EUR na uczestnika na koszty związane z organizacją mobilności uczestników z
mniejszymi szansami otrzymujących dodatkowe wsparcie oparte na kosztach rzeczywistych
w ramach kategorii wsparcia włączenia uczestników.
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