PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)
STAWKI W KONKURSIE 2019 R.
Wysokość stawek dla mobilności z krajami programu została określona na poziomie europejskim
i obowiązuje wszystkie kraje programu. Wysokości stawek nie można zmieniać. Stosowna informacja znajduje się w
„Przewodniku po programie Erasmus+ 2019” ((http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programmeguide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl, Część B, Akcja 1, Projekty mobilności studentów i
pracowników instytucji szkolnictwa wyższego). Dla Polski są to następujące stawki:
Wsparcie indywidualne (dofinansowanie
kosztów utrzymania związanych z pobytem
w kraju docelowym)
Przyjazdy studentów z krajów
partnerskich do Polski

800 € na miesiąc

Wyjazdy studentów z Polski
do krajów partnerskich

700 € na miesiąc

Przyjazdy pracowników z
krajów partnerskich do Polski

140 € na dzień przy pobytach nie
przekraczających 14 dni
i 98 € na dzień od 15. dnia pobytu

Wyjazdy pracowników z
Polski do krajów partnerskich

180 € na dzień przy pobytach nie
przekraczających 14 dni
i 126 € na dzień od 15. dnia pobytu

Ryczałt na
podróż

Według
kalkulatora
odległości1

Wsparcie organizacyjne przypadające na jedną osobę mobilną (wyjeżdżającą i przyjeżdżającą) wynosi 350€
niezależnie od liczby zrealizowanych mobilności.
Ryczałt na dofinansowanie
w projektach KA107 i wynosi:

kosztów

podróży

został

ujednolicony

z

ryczałtami

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

obowiązującymi

Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod
uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie
strony). Do obliczenia odległości należy stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na
stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.
Więcej informacji znaleźć można w Przewodniku po programie Erasmus+ 2019.

1

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

