
Rodzaj wyjazdu:

student wyjazd na studia (SMS)

student wyjazd na praktykę (SMT)

nauczyciel akademicki w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)

pracownik w celu udziału w szkoleniu (STT)

Szacowany 

koszt EUR

Źródło 

informacji o 

szacowanym 

koszcie

Nazwisko uczestnika

Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami. 

Mobilność studentów/pracowników w programie Erasmus+

Imię uczestnika

Uczelnia/ instytucja przyjmująca

Kod Erasmusa uczelni przyjmującej

Koszty podróży osoby 

towarzyszącej i wspierającej 

uczestnika mobilności 

podczas pobytu 

w uczelni/ instytucji 

przyjmującej (jeżeli dotyczy)

Planowany termin pobytu

Adres email stypendysty

Obowiązkowym załącznikiem do niniejszego wniosku jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

uczestnika mobilności (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Wnioskowane dofinansowanie

Uwaga! Dofinansowanie z kategorii "wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami" będzie rozliczane na 

podstawie dowodów finansowych (rachunki, faktury,itp.) Rozliczenie kwoty niższej od kwoty przyznanej 

spowoduje konieczność zwrotu części dofinansowania.

Rodzaj kosztu Uzasadnienie

Koszty podróży uczestnika 

mobilności do i z uczelni/ 

instytucji przyjmującej (jeżeli 

dotyczy)

Koszty pobytu (utrzymanie, 

zakwaterowanie) osoby 

towarzyszącej i wspierającej 

uczestnika mobilności 

podczas pobytu w uczelni/ 

instytucji przyjmującej (jeżeli 

dotyczy) - koszty rzeczywiste



Oświadczenie niepełnosprawnego uczestnika mobilności

Koszty wynagrodzenia 

profesjonalnego opiekuna 

miejscowego, wspierającego 

uczestnika mobilności (jeżeli 

dotyczy) 

Uwaga! Możliwe do 

dofinansowania wyłącznie w 

sytuacji, kiedy uczestnik 

mobilności nie ma osoby 

towarzyszącej

Koszty specjalnych 

materiałów dydaktycznych 

dla uczestnika mobilności, 

np. materiały w brajlu, 

specjalnie powiększone 

kopie (jeżeli dotyczy)

Szacunkowy koszt ogółem w euro:

* W przeliczenia kosztów występujących w innych walutach niż euro, należy zastosować miesięczny kurs wymiany KE 

dostępny na stronie internetowej (http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm) 

obowiązujący na dzień podpisania umowy pomiędzy Uczelnią a NA przez ostatnią ze stron.

Zapoznałem/am się z "Warunkami przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych 

- umowa finansowa KA131." 

Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z prawdą.      

    

              ………………………………………………………………………………………..   

(data i podpis niepełnosprawnego uczestnika mobilności wnioskującego o dofinansowanie lub jego 

pełnomocnika )

Koszty specjalnej opieki 

medycznej dla uczestnika 

mobilności w kraju uczelni/ 

instytucji przyjmującej, np. 

opieka lekarska, fizjoterapia, 

zabiegi medyczne, itp. (jeżeli 

dotyczy)

Koszty specjalnego 

ubezpieczania dla uczestnika 

mobilności (jeżeli dotyczy)

Inne koszty wnioskowane 

przez uczestnika mobilności, 

jeżeli są zalecone w 

orzeczeniu o 

niepełnosprawności lub 

przez lekarza prowadzącego


