
 

 
 
 
 

 
 

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych 
 

1. We wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych  

z niepełnosprawnością uczestnik musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające  

z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas 

pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, 

określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego 

przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Dla naliczenia szacowanych kosztów 

zdefiniowanych w EUR należy stosować przelicznik 4,2779 PLN. Dla naliczenia szacowanych 

kosztów zdefiniowanych w walutach innych niż PLN i EUR należy stosować miesięczny kurs 

wymiany KE1, obowiązujący na dzień podpisania umowy PO WER pomiędzy FRSE z uczelnią. 

2. Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych 

z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są 

zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi 

w następujących sytuacjach: 

a) niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do 

miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu); 

b) niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę 

towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby 

towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej 

(zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.). 

Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy 

opiekuna miejscowego na ten sam okres pobytu; 

c) niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez 

profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca 

profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów 

osoby towarzyszącej;  

d) niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów 

dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/ podczas praktyki w 

instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych); 

e) niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika 

mobilności  

na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za 

granicą nie byłby możliwy).  

f) f) niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika 

mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia); 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm   
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g) niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika 

mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria 

wymaga podania uzasadnienia).  

W przypadku studenta, który w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności ma przyznane 

prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju, FRSE może dofinansować maksymalnie 50% 

kosztów wynajmu mieszkania lub pokoju.  
 


