
Załącznik do Zarządzenie nr 88/2010 
Rektora Kolegium Karkonoskiego 

Zasady podziału dotacji przyznanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - 
Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na działania 
zdecentralizowane Erasmus typu „Mobilność-Szkoły wyższe” w okresie od 1 czerwca 
2010 roku do 30 września 2011 roku. 

 
 
Na podstawie: umowy finansowej ERA_MOB-SW_52_2010 zawartej pomiędzy Kolegium 
Karkonoskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz wyników postępowania 
rekrutacyjnego na wyjazdy w Programie Erasmus w okresie od 1 czerwca 2010 roku do 30 
września 2011 roku ustala się, co następuje: 
1. Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia stanowić 

będzie: 
1) 200 Euro miesięcznie w przypadku gdy zgłosi się więcej niż jedna osoba chętna do 

wyjazdu,  
2) 350 Euro miesięcznie w przypadku zgłoszenia jednej osoby chętnej do wyjazdu,  
przy przestrzeganiu limitów określonych w załączniku VII do umowy ERA_MOB-
SW_52_2010 – „Zasady alokacji i wykorzystania środków finansowych w Programie 
Erasmus”. Nie jest możliwe finansowanie przedłużenia pobytu studenta. 

2. Ostateczna wysokość przysługującego studentowi stypendium miesięcznego ustalana jest 
na podstawie zaświadczenia wydanego przez uczelnię przyjmującą, licząc liczbę pełnych 
miesięcy kalendarzowych i pozostałych tygodni od daty rozpoczęcia pobytu do daty 
zakończenia.  

3. Wysokość stypendium dla nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć 
dydaktycznych oraz dla pracownika uczelni wyjeżdżającego w celach szkoleniowych  
wynosić będzie od 400 do 800 EUR, przy przestrzeganiu limitów określonych w 
załączniku VII do umowy ERA_MOB-SW_52_2010 – „Zasady alokacji i wykorzystania 
środków finansowych w Programie Erasmus”. 

4. Kwota dofinansowania wyjazdu pracownika uczelni w celach szkoleniowych 
każdorazowo będzie obliczona na podstawie Zarządzenia nr 52/2010 Rektora Kolegium 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie: zasad 
delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników 
Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, przy przestrzeganiu limitów określonych w 
załączniku VII do umowy ERA_MOB-SW_52_2010 – „Zasady alokacji i wykorzystania 
środków finansowych w Programie Erasmus”. 

5. W przypadku realokacji funduszy zwalnianych w wyniku rezygnacji innych 
beneficjentów wyjazdów lub niewykorzystania całości dotacji w ramach umowy 
ERA_MOB-SW_52_2010, decyzję o rozdysponowaniu pozostających kwot podejmie 
prawny przedstawiciel uczelni po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Programu Erasmus w 
Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. 

6.  Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności mogą 
ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego 
dla osób niepełnosprawnych, który należy złożyć do Narodowej Agencji Programu 
Erasmus po zakończeniu rekrutacji. 

 

 


