KOMUNIKAT NR 3/2016 z dnia 22.11.2016 roku

Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w sprawie przyznawania stypendiów studentom wyjeżdżających na studia ramach projektu „Zagraniczna
mobilność studentów – niepełnosprawnych oraz znajdujących się trudnej sytuacji materialnej, Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2017-2018 (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Uczestnik mobilności znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
1. W przypadku studentów wyjeżdżających na studia (SMS), osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej będzie
otrzymywała z budżetu przyznanego uczelni dodatkowo kwotę 839 PLN (czyli równowartość 200 € po kursie ustalonym
dla projektu PO WER) zwaną dalej „dodatkiem socjalnym” na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu.
2. Prawo do otrzymania dodatku socjalnego z projektu PO WER będą mieli studenci, którzy na dzień 30 maja 2017 roku
nabędą uprawnienia do stypendium socjalnego z funduszu uczelni.
3. Uczelnia potwierdza prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego”, sporządza protokół/ zestawienie studentów, którzy
na dzień określony w punkcie 2 mają prawo do otrzymania „dodatku socjalnego”.
4. Kolejność w przyznawaniu „dodatku socjalnego” z projektu PO WER będzie ustalana przy uwzględnieniu liczby
zdobytych punktów w procesie kwalifikacyjnym do Programu Erasmus
5. Szczegółowe warunki przyznania dofinansowania wyjazdów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej są dostępne
na stronie Narodowej Agencji.
Niepełnosprawny uczestnik mobilności
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Osoba niepełnosprawna, zwana dalej „uczestnikiem mobilności”, realizująca mobilność w programie Erasmus+ w roku
akademickim 2076/2018 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami”
dodatkową kwotę. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana przez uczelnię na podstawie specjalnego wniosku,
złożonego przez osobę niepełnosprawną do uczelnianego koordynatora programu Erasmus.
We wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością uczestnik musi w
szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z
podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego
uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana
kwota wydatków została skalkulowana.
Wniosek należy złożyć uczelnianemu koordynatorowi nie później niż 6 tygodni przed wyjazdem.
Kolejność w przyznawaniu wsparcia dla uczestników ze specjalnymi potrzebami z projektu POWER będzie ustalana przy
uwzględnieniu liczby zdobytych punktów w procesie kwalifikacyjnym do Programu Erasmus+
Szczegółowe warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych są dostępne na stronie Narodowej
Agencji

