
PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107).  

WYSOKOŚĆ STAWEK OBOWIĄZUJĄCYCH W PROJEKTACH ZAAKCEPTOWANYCH  

W KONKURSIE 2016 ROKU 

 

Rodzaj działania 
Wsparcie indywidualne (dofinansowanie 

kosztów utrzymania związanych z 

pobytem w kraju docelowym) 

Ryczałt na 

podróż 

Przyjazdy studentów z krajów 

partnerskich do Polski 
750 € na miesiąc 

Według 

kalkulatora 

odległości 

Wyjazdy studentów z Polski do 

krajów partnerskich 
650 € 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 

160 € na dzień przy pobytach nie 

przekraczających 14 dni  

i 112 € na dzień od 15. dnia pobytu 

Kalkulator odległości: 

Odległość
1
 Kwota 

od 100 do 499 km: 180 EUR na jednego uczestnika 

od 500 do 1 999 km: 275 EUR na jednego uczestnika 

od 2 000 do 2 999 km: 360 EUR na jednego uczestnika 

od 3 000 do 3 999 km: 530 EUR na jednego uczestnika 

od 4 000 do 7 999 km: 820 EUR na jednego uczestnika 

8 000 km lub więcej: 1 100 EUR na jednego uczestnika 

 

Ryczałt na wsparcie organizacyjne 

Uczelnia realizująca mobilność z krajami partnerskimi (KA107-2016) ma prawo do otrzymania: 

a) W przypadku realizacji mobilności od 1 do 100 wyjazdów włącznie – ryczałtu w wysokości 

350 euro na każdą poprawnie zrealizowaną i rozliczoną mobilność przyjazdową i wyjazdową,  

b) W przypadku realizacji mobilności przekraczającej 100 wyjazdów – ryczałtu w wysokości 

350 euro na każdą poprawnie zrealizowaną i rozliczoną mobilność przyjazdową i wyjazdową 

w przedziale od 1 do 100 wyjazdów oraz ryczałtu w wysokości 200 euro na każdą poprawnie 

zrealizowaną i rozliczoną mobilność przyjazdową i wyjazdową powyżej 100 wyjazdów. 

                                                           
1 Na podstawie odległości, jaką musi pokonać uczestnik. Odległości należy obliczać korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach 

Komisji Europejskiej dotyczących programu Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_pl.htm). Aby obliczyć kwotę 

dofinansowania UE na podróż w obie strony, należy podać odległość podróży w jedną stronę. 

 

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

