Določitev višine Erasmus+ dotacije za posamezno mobilnost (mesečna dotacija v primeru
mobilnosti študentov)
Erasmus+ zneski za dotacije za študente in mlade diplomante so odvisni od ciljne države
mobilnosti. Programske države so razdeljene na tri skupine glede na višino stroškov bivanja.
Institucija študentu oziroma mlademu diplomantu dodeli dotacijo glede na ciljno državo in v
okviru naslednjih omejitev. Institucija določi enoten/fiksen znesek za vsako skupino držav, ki
se v času izvajanja projekta ne sme spreminjati (primer: vsi študentje, ki bodo odšli na
mobilnost v države Skupine 1, so upravičeni do npr. 430 EUR).

Tabela 1: Višina Erasmus+ dotacije mobilnost študentov:
Višina zneska dotacije
(EUR/mesec)

Skupina 1
Programske države z
visokimi stroški bivanja

Avstrija, Danska, Finska, Francija,
Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška,
Švedska, Velika Britanija

430

Skupina 2
Programske države s
srednjimi stroški bivanja

Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška,
Islandija, Luksemburg, Nemčija,
Nizozemska, Portugalska, Slovenija,
Španija, Turčija

380

Skupina 3
Programske države z
nižjimi stroški bivanja

Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva,
Madžarska, Makedonija, Malta,
Poljska, Romunija, Slovaška,

330

1 mesec pomeni 30 koledarskih dni. Enota za obračun dotacije je znesek na dan (npr. študent
izvede mobilnost v trajanju 3 mesece in 10 dni – dotacija se izračuna za 100 dni, kar pomeni
3x30dni + 10dni = 100 dni.).
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OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI

V okviru programa E+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave
pri določanju pogojev sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo
posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno
jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih
učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč ali
sodelujejo v prilagojenih oz. posebnih programih.
Institucije (tj. FINI) za osebe s posebnimi potrebami v času projekta (pred odhodom osebe s
posebnimi potrebami na mobilnost) Nacionalni agenciji poleg vloge, v kateri so opredeljeni
dodatni stroški, posredujejo enega (ali več) od naslednjih dokumentov:
zdravniško dokumentacijo (zdravniško potrdilo z opisom in trajanjem bolezni, ki ne
sme biti starejše od 3 mesecev),
Odločbo o razvrščanju Centra za socialno delo,
Odločbo o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo,
strokovno mnenje Zavoda RS za šolstvo,
mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Obrazec je na voljo na naslednji spletni strani: http://www.fini-unm.si/media/
.
Erasmusplus_Obrazec_udelezenci_PP_2016_Z.doc
Dodatna sredstva za osebe s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti
dokazljivi. Institucije prejmejo dodatna sredstva v ta namen iz posebnega sklada,
rezerviranega pri Nacionalni agenciji. Dodatna sredstva se urejajo z dodatkom k sporazumu.
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ZA ŠTUDENTE IZ SOCIALNO DEPRIVILEGIRANEGA OKOLJA
Vsi študentje, ki izhajajo iz socialno deprivilegiranega okolja in se želijo udeležiti mobilnosti za
namen študija v okviru programa Erasmus+, so upravičeni do dodatka v višini 150 EUR na
mesec. Kot ustrezno dokazilo za dokazovanje upravičenosti do dodatka zaradi socialno
deprivilegiranega okolja, ki se dodeljuje k Erasmus+ štipendiji, se lahko upošteva odločba
centra za socialno delo, ki se nanaša na prejemanje ene od štirih ključnih socialnih pravic po
Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev2 (denarna socialna pomoč, otroški dodatek,
dodatek za velike družine, državna štipendija ali varstveni dodatek) in sicer se upošteva
odločba, katere upravičenec je bodisi študent (vlagatelj), bodisi njegov družinski član. Za
družinske člane se štejejo osebe, ki živijo v isti gospodinjski skupnosti, kar se izkazuje s
potrdilom iz gospodinjske evidence.
Dodatek institucije dodeljujejo iz svojega proračuna projekta.
DODATEK ZA MOBILNOSTI ZA NAMEN PRAKSE
Vsi študenti in mladi diplomanti, ki odhajajo na mobilnost za namen prakse, dobijo k osnovni
mesečni dotaciji dodatek za prakso v višini 100 EUR na mesec.
Dodatek za prakso in dodatek za študente iz socialno deprivilegiranega okolja se izključujeta.
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