w IITD PAN
umowa KA103 - 2018
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Dofinansowanie wyjazdu dla pracowników
+ ew. dodatek na podróż
kraje docelowe

<=14 dni

>14 dni

Grupa 1
Kraje programu o wyższych
kosztach utrzymania

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,
Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania

130 €/dzień

91 €/dzień

Grupa 2
Kraje programu o średnich
kosztach utrzymania

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

110 €/dzień

77 €/dzień

Grupa 3
Kraje programu o niższych
kosztach utrzymania

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
FYROM (Była Jugosłowiańska Republika
Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

100 €/dzień

70 €/dzień
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Dofinansowanie wyjazdu dla doktorantów
Grupa 1
Kraje programu o wyższych
kosztach utrzymania

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein,
Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

600
euro/miesiąc

Grupa 2
Kraje programu o średnich
kosztach utrzymania

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

550
euro/miesiąc

Grupa 3
Kraje programu o niższych
kosztach utrzymania

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM
(Była Jugosłowiańska Republika Macedonii),
Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia,
Turcja, Węgry

500
euro/miesiąc

Ogólne zasady programu Erasmus+
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Mobilność w celu odbycia praktyki (traineeship) – doktoranci
Learning agreement for traineeship - indywidualny plan szkolenia doktoranta

- od 2 do 12 miesięcy
Mobilność w celu odbycia praktyki (traineeship) – pracownicy
Staff mobility for training mobility agreement - indywidualny plan szkolenia pracownika

- od 2 dni do 2 miesięcy
Organizacją przyjmującą może być:
- każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na
rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.
Taką organizacją może być:
- …
- instytucja szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadająca Kartę
Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (uniwersytet z Kartą Erasmusa)
- instytut badawczy (może nie mieć Karty Erasmusa)
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Wniosek KA103-2018
realizacja: 1 czerwca 2018 – 30 września 2019

ilość
planowana

czas do wykorzystania
ogółem
planowany

wyjazdy
doktorantów
na praktyki

2 wyjazdy

6 miesięcy

wyjazdy
pracowników
na szkolenia

9 wyjazdów

62 dni

typ wyjazdu

Wnioskowanie o wyjazd
Komisja ds. Programu E+ przy IITD PAN
email: erasmus@hirszfeld.pl
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Wnioskowanie o wyjazd
Komisja ds. Programu E+ przy IITD PAN
email: erasmus@hirszfeld.pl
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Wniosek KA103-2019
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złożony w lutym 2019
decyzja w maju 2019
realizacja: 1 czerwca 2019 – 30 września 2020

wnioskujemy:
typ wyjazdu

ilość
planowana

czas do wykorzystania
ogółem
planowany

ilość
przyznana

czas do wykorzystania
ogółem
przyznany

wyjazdy doktorantów
na praktyki

? wyjazdy

? miesięcy

? wyjazdy

? miesięcy

wyjazdy pracowników
na szkolenia

? wyjazdów

? dni

? wyjazdów

? dni

