
 

 
 

 
Szczegółowe kryteria kwalifikacji na wyjazdy w ramach programu 
Erasmus plus,  umowa 2019-1-PL01-KA103-062454 oraz realizacji 

wyjazdów 
 
Kod ALK w programie Erasmus+: PL WARSZAW 81 

 
1. Kwalifikacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus plus ma charakter otwarty, do 
wyczerpania środków, i rozpoczyna się 1 czerwca 2019.  
 
2. Wyjazdy doktorantów Instytutu: o wyjazd w ramach programu może ubiegać się każdy 
doktorant Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Doktoranci mogą aplikować  
o wyjazdy na studia (wyjazd SMS) do uczelni, z którą Instytut podpisał umowę 
międzyinstytucjonalną (lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie: 
www.nencki.gov.pl/erasmus-plus) oraz o wyjazdy na praktyki (wyjazd SMP). Wyjazd na studia 
możliwy jest po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich w Instytucie. Praktyki  
w ramach programu mogą odbywać się w dowolnej organizacji, która zaakceptowała doktoranta. 
W przypadku wyjazdu na uczelnię wyższą uczelnia przyjmująca musi posiadać kartę Erasmusa 
plusa.  

 
3. Wyjazdy pracowników Instytutu: o wyjazd w ramach programu może ubiegać się 
każdy pracownik Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN zatrudniony w oparciu  
o umowę o pracę bądź inną umowę cywilno-prawną. Dostępne są wyjazdy w celu prowadzenia 
zajęć (wyjazdy STA, które mogą być realizowane tylko z uczelniami, z którymi Instytut podpisał 
umowę Erasmusa plusa o współpracy i zapewniają wsparcie doskonalenia zawodowego w formie 
prowadzenia zajęć dydaktycznych) oraz wyjazdy w celach szkoleniowych (wyjazdy STT, które 
mogą być realizowane bez konieczności podpisywania umowy o współpracy i służą wsparciu w 
zakresie doskonalenia zawodowego w formie szkoleń i praktycznego doświadczenia, okresów 
obserwacji/szkoleń w instytucji partnerskiej szkolnictwa wyższego lub w innej odpowiedniej 
organizacji za granicą, z wyłączeniem konferencji). 

 
4. Każda osoba zainteresowana wyjazdem składa w Biurze Współpracy Międzynarodowej  
i Zarządzania Projektami lub przesyła w formie elektronicznej koordynatorowi programu Erasmus 
plus w Instytucie komplet dokumentów aplikacyjnych tj.: 
- wniosek wyjazdowy – wg. dostępnego wzoru 
- list motywacyjny 
- porozumienie o programie studiów lub porozumienie o programie praktyki (doktoranci), 
porozumienie o programie nauczania lub porozumienie o programie szkolenia (pracownicy), 
uzgodniony  z instytucją przyjmującą i zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego – wg. 
dostępnego wzoru 
- życiorys z aktualnym spisem publikacji oraz realizowanych projektów naukowych – dotyczy 
wyjazdów doktorantów 
Złożone dokumenty pod względem formalnym weryfikuje koordynator programu Erasmus plus w 
Instytucie a następnie przekazuje do oceny Komisji ds. Programu Erasmus plus. Komisja dokonuje 
oceny złożonych aplikacji. Kryteria obejmują dorobek naukowy, zbieżność programu studiów lub 
praktyki z tematyką badawczą (na podstawie porozumienia o programie studiów lub porozumienia 

http://www.nencki.gov.pl/erasmus-plus


o programie praktyk) oraz planowane do osiągnięcia rezultaty. Podczas postepowania 
kwalifikacyjnego pracowników ocenie poddany zostaje program nauczania (w przypadku wyjazdów 
celem prowadzenia zajęć) lub program szkolenia (w przypadku wyjazdów szkoleniowych) oraz 
planowane do osiągniecia rezultaty. Po dokonaniu oceny Komisja ds. Programu Erasmus plus 
wydaje decyzję o przyznaniu stypendium na wyjazd lub nie.  
 

5. Decyzja Komisji ds. Programu Erasmus plus zostaje przekazana bezpośrednio osobie 
aplikującej w terminie do dwóch tygodni od złożenia dokumentów. Dokumenty po ocenie Komisji 
oraz wykaz złożonych dokumentów aplikacyjnych znajdują się  w Biurze Współpracy 
Międzynarodowej i Zarządzania Projektami.   

 
6. Od decyzji Komisji można odwołać się pisemnie do Dyrektora Instytutu w terminie do 
dwóch tygodni od przekazania decyzji. 

 
7. Każda osoba zakwalifikowana do wyjazdu ma prawo do otrzymania stypendium ze środków 
programu naliczone według wytycznych przekazanych przez Agencję Narodową Programu. 
Dofinansowanie jest przelewane na wskazane przez wyjeżdżającego konto przed wyjazdem. 
Wysokość dofinansowania zależy od długości pobytu, poświadczonych przez instytucję 
przyjmującą. Szczegółowe zasady dotyczące naliczenia znajdują się poniżej: 

Tabela A. Wyjazdy studentów na studia (SMS) i na praktykę (SMP) – stawki miesięczne 

Kraje należące do danej grupy Studia 
Praktyka 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, 
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka 
Brytania 

500 € 600 € 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 

450 € 550 € 

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM 
(była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, 
Serbia (pod warunkiem podpisania stosownej umowy 
pomiędzy UE i Serbią), Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Węgry, Turcja 

400 € 500 € 

 

Tabela B. Wyjazdy pracowników (ST) w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, (STA) oraz 
wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) – stawki dzienne 

Kraje należące do danej grupy 

Mobilność 
trwająca nie 
dłużej niż 14 
dni 

Mobilność 
trwająca 
powyżej  
14 dni* 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, 
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka 
Brytania 

180 € 126 € 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, 160 € 112 € 



Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, 
Włochy 

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, 
FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, 
Łotwa, Rumunia, Serbia (pod warunkiem podpisania 
stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią), Słowacja, 
Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 

140 € 98 € 

 

* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka 
dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni, tj. odpowiednio: 91, 77, 70 
€. 

Tabela C. Ryczałt na koszty podróży: dotyczy tylko i wyłącznie wyjazdów pracowników 

  

Odległość Kwota 

od 10 do 99 km: 20 € na uczestnika 

od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika 

od 500 do 1 999 km: 275 € na uczestnika 

od 2 000 do 2 999 km: 360 € na uczestnika 

od 3 000 do 3 999 km: 530 € na uczestnika 

od 4 000 do 7 999 km: 820 € na uczestnika 

8 000 km lub więcej: 1500 € na uczestnika 

 
8. Z każdą osobą zakwalifikowaną na wyjazd zostaje podpisana umowa finansowa.   
 
9. Po powrocie ze stypendium każda osoba zobowiązana jest do złożenia sprawozdania  
w formie on-line oraz dostarczenia do Biura Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania 
projektami, nie później niż 10 dni po powrocie, zaświadczenia potwierdzającego realizację wyjazdu 
i ewentualnych dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozliczenia wyjazdu.   
 

10. Niedostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania projektami 
wymaganych dokumentów w określonym terminie może spowodować konieczność zwrotu pełnej 
lub częściowej kwoty wypłaconego dofinansowania. 
 
11. W przypadku rezygnacji z wyjazdu stypendysta jest zobligowany do niezwłocznego 
powiadomienia koordynatora programu w Instytucie. 
 
12. Każda osoba zakwalifikowana do wyjazdu minimalnie 3 tygodnie przed planowanym 
wyjazdem składa w Biurze Współpracy Międzynarodowej komplet dokumentów wyjazdowych 
zgodnie z procedurą wyjazdów obowiązującą w Instytucie, szczegółowe informacje: 
http://intra.nencki.gov.pl 

 

Zatwierdziła Komisja ds. Programu Erasmus plus, 1 czerwca 2019 r. 

http://intra.nencki.gov.pl/

