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STAWKI STYPENDIALNE (WSPARCIE INDYWIDUALNE) 
DLA PROJEKTÓW MOBILNOŚCI Z KRAJAMI UE I KRAJAMI TRZECIMI STOWARZYSZONYMI Z ERASMUS+ 

dla konkursu wniosków w roku 2023 

STUDENCI 

Długoterminowe wyjazdy studentów na studia (SMS): 

kraje należące do danej grupy 
Stawka miesięczna dla 

projektów zaakceptowanych w 
konkursie w roku 2023 

Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, 
Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 142 

670 € 

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, 
Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 133 

670 € 

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, 
Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, 
Turcja, Węgry 

600 € 

 

Długoterminowe wyjazdy studentów na praktykę (SMT) - zgodnie z „Przewodnikiem po programie” 
miesięczna stawka SMT musi być o 150 € wyższa od stawki przyporządkowanej na wyjazdy na studia 
(SMS): 

kraje należące do danej grupy 
Stawka miesięczna dla 

projektów zaakceptowanych w 
konkursie w roku 2023 

Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, 
Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 

820 € 

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, 
Niderlandy, Niemcy Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13 

820 € 

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, 
Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, 
Turcja, Węgry 

750 € 

 

Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” 
(students and graduates with fewer opportunities) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy 
miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu. 

Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje: 

grupa osób kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji 

osoby z niepełnosprawnościami Oświadczenie woli o posiadanym orzeczeniu o stopniu 
niepełnosprawności 

osoby ze środowisk uboższych Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego. Dla 
studentów, którzy będą wyjeżdżać jako absolwenci będą brane pod 
uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów 

Inne grupy osób określone przez 
uczelnię 

Określone przez Beneficjenta w uczelnianych zasadach dla 
projektów KA131-2023 

2 Kraje regionu 14: Countries not covered by the External Action Instruments- Faroe Island, Switzerland, United Kingdom. 
3 Kraje regionu 13: Countries not covered by the External Action Instruments- Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State.  
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Krótkoterminowe wyjazdy studentów i absolwentów (pobyty od 5 do 30 dni) do krajów UE i krajów 
trzecich stowarzyszonych z UE - dotyczy również mobilności mieszanych (blended mobility): 

 kwota dziennego 
stypendium 

dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego 
definicję „osoby z mniejszymi szansami” 

pobyt od 5 do 14 dni 79 € / dzień 100 € / wyjazd 

pobyt od 15 do 30 dni 56 € / dzień 150 € / wyjazd  

Wyjazdy długoterminowe studentów i absolwentów do krajów trzecich niestowarzyszonych z Erasmus+ 
w ramach projektów KA131-2023 za wyjątkiem krajów z regionów 13 i 14 

kwota miesięcznego stypendium - wyjazdy na 
studia/wyjazdy na praktykę 

700 €/miesiąc 

dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego 
definicję „osoby z mniejszymi szansami” 

250 €/miesiąc 
 

Koszty podróży dotyczą tylko: 

■ krótkoterminowych wyjazdów studentów i absolwentów spełniających definicję „osoby z mniejszymi 
szansami”; 

■ wyjazdów długoterminowych studentów i absolwentów do krajów partnerskich w ramach projektów 
KA131-2023 za wyjątkiem krajów z regionów 13 i 14 

odległość ryczałt na koszty podróży "green travel" 

od 10 do 99 km 23 € na uczestnika  

od 100 do 499 km 180 € na uczestnika 210 € na uczestnika 

od 500 do 1999 km 275 € na uczestnika 320 € na uczestnika 

od 2000 do 2999 km 360 € na uczestnika 410 € na uczestnika 

od 3000 do 3999 km 530 € na uczestnika 610 € na uczestnika 

od 4000 do 7999 km 820 € na uczestnika  

8000 km lub więcej 1500 € na uczestnika  

wyjazdy do krajów UE oraz krajów 
trzecich stowarzyszonych z UE z 

wyłączenie regionów 13 i 14 
0 € 50 € 

 

Green travel3 

W przypadku spełnienia warunków podróży określonych jako „green travel” studenci i absolwenci 
uprawnieni są do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania podczas podróży - do 
maksymalnie 4 dodatkowych dni. 

Studenci i absolwenci nie otrzymujący standardowego ryczałtu na koszty podróży są uprawnieni do 
otrzymania 50 € z tytułu spełnienia warunków podróży określonych jako „green travel”.  

 
3 Green travel - podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie 

z samochodu 
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PRACOWNICY UCZELNI 

kraje należące do danej grupy 

Stawka dzienna dla projektów 
zaakceptowanych w konkursie w 

roku 2023 przy wyjazdach 
trwających nie dłużej niż 14 dni 

Stawka dzienna dla projektów 
zaakceptowanych w konkursie w 

roku 2023 przy wyjazdach 
trwających od 15 dni do 2 

miesięcy* 

Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, 
Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, 
Norwegia, Szwecja oraz kraje 
regionów 1-125 i 14 

180 € 126 € 

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, 
Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, 
Niderlandy, Niemcy, Portugalia, 
Włochy oraz kraje regionu 13 

160 € 112 € 

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, 
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, 
Republika Macedonii Północnej, 
Rumunia, Serbia, Słowacja, 
Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 

140 € 98 € 

 

* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka 
dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni 

Koszty podróży 

odległość ryczał na koszty podróży "green travel" 

od 10 do 99 km 23 € na uczestnika  

od 100 do 499 km 180 € na uczestnika 210 € na uczestnika 

od 500 do 1999 km 275 € na uczestnika 320 € na uczestnika 

od 2000 do 2999 km 360 € na uczestnika 410 € na uczestnika 

od 3000 do 3999 km 530 € na uczestnika 610 € na uczestnika 

od 4000 do 7999 km 820 € na uczestnika  

8000 km lub więcej 1500 € na uczestnika 
 

 

WSPARCIE ORGANIZACYJNE 

ryczałt za każdego uczestnika mobilności przy wyjazdach od 1 do 100 osób 400 € 

ryczałt za każdego uczestnika mobilności przy wyjazdach powyżej 100 osób 230 € 

ryczałt za każdego uczestnika (studenta, pracownika) uprawnionego na 
podstawie odrębnego wniosku zaakceptowanego przez NA do otrzymania 
dodatkowego dofinansowania z tytułu niepełnosprawności (rozliczanego na 
podstawie kosztów rzeczywistych) 

dodatkowo 100 € do 
kwoty standardowej dla 

jednego uczestnika 
 

5 Podział krajów partnerskich na grupy jest zawarty na str. 32-35 wersji angielskiej Przewodnika po Programie 

Erasmus+ 2023  
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MIESZANE KURSY INTENSYWNE (Blended Intensive Programmes - BIPs) 

stypendium dla uczestnika kursu według stawek dla mobilności krótkoterminowej 

wsparcie organizacyjne 400 € na uczestnika; 
maksymalna liczba uczestników 1 kursu intensywnego, na 

którą będzie przyznane dofinansowanie - 15 osób 

 


