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4 Podpowiadamy

Dla chcącego nic  
trudnego - Erasmus

Chcesz wyjechać na Erasmusa, a nie pozwalają Ci na to koszty związane ze specjal-
nymi potrzebami? Jest na to odpowiedź – Projekt „„Zagraniczna mobilność studentów  
niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, który jest  
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobil-
ność studentów.

Celem głównym projektu jest podniesienie kom-

petencji zawodowych studentów niepełnosprawnych 

oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, poprzez zrealizowanie części programu 

kształcenia w zagranicznej uczelni.

W wyjazdach na studia i praktyki w ramach progra-

mu Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci Politech-

nice Łódzkiej pierwszego, drugiego i trzeciego stop-

nia studiów. Każdy kandydat dysponuje na każdym 

cyklu kształcenia kapitałem 12 miesięcy.

Możesz wyjechać do:

•   28 państw członkowskich Unii Europejskiej;

•    państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Nor-

wegia;

•    państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugo-

słowiańska Republika Macedonii.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady korzy-

stania z dofinansowania PO WER.

1. Studenci z niepełnosprawnością realizujący mo-

bilność w ramach programu Erasmus+ mają prawo 

otrzymać dodatkową kwotę „wsparcia Uczestników 

ze specjalnymi potrzebami”.

2. Co najmniej sześć tygodni przed terminem wy-

jazdu Student zakwalifikowany na wyjazd składa 

wniosek o dodatkowe dofinansowanie z kategorii 

„wsparcie Uczestników ze specjalnymi potrzebami”. 

We wniosku Student szczegółowo określa potrze-

by wynikające bezpośrednio z niepełnosprawno-

ści. Formularz wniosku dostępny jest na  stronie:  
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Więcej informacji:   
erasmus.p.lodz.pl;  

erasmus@info.p.lodz.pl

http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-
-wyzsze/#power 

3.  Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia  
o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie  
lekarskie potwierdzające konieczność ponoszenia 
określonych kosztów.

4. Decyzję o wysokości dodatkowego dofinanso-
wania podejmuje Agencja Narodowa programu Era-
smus+.

5. Po pozytywnej decyzji Agencji Narodowej,  
całość wsparcia finansowego wyjazdu Studenta  
ze specjalnymi potrzebami wraz z dofinanso-
waniem wypłacana jest w złotówkach ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego  
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
(PO WER).

6. Uczelnia zawiera ze Studentem umowę w ra-
mach programu PO WER, jednakże z zachowaniem 
statusu Uczestnika programu Erasmus+.

7. Wsparcie finansowe Studenta ze specjalny-
mi potrzebami wraz z dodatkiem wypłacane jest  
na okres odpowiadający długości pobytu, jednak-

że maksymalnie przez 5 miesięcy w przypadku  
wyjazdu na jeden semestr i 10 miesięcy w przypadku 
wyjazdu na dwa semestry.

8.  Począwszy od roku ak. 2016/2017 wsparcie  
z funduszy PO WER wypłacane jest studentowi tylko  
dla jednej mobilności. Student chcący ponownie 
ubiegać się o dofinansowanie z tytułu „specjalnych 
potrzeb” musi uzyskać indywidualną zgodę Agencji 
Narodowej na jego przyznanie.  

9. Niezwłocznie po zakończeniu okresu mobilno-
ści Uczestnik składa oryginalne rachunki potwier-
dzające poniesione z tytułu niepełnosprawności 
koszty. Na podstawie rozliczenia rzeczywistych 
kosztów jest podejmowana decyzja o ich uznaniu, 
ewentualnie o konieczności zwrotu części otrzyma-
nego przez Studenta dodatkowego dofinansowania. 
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