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Artykuł 1
Niniejsza umowa została zawarta na okres od 1.07.2014 do 30.09.2015.
Niniejsza umowa dotyczy realizacji projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach Funduszu
Stypendialnego i Szkoleniowego i została przygotowana zgodnie z Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 20092014.
Strony przyjmują do wiadomości, że obowiązek podpisania tej umowy wynika z Art. 6.8 ww. Regulacji.
Strony potwierdzają, że niniejsza partnerska umowa międzyinstytucjonalna zostanie dostarczona do Operatora
Programu wraz z wnioskiem aplikacyjnym na projekt Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
Strony wzajemnie postanowiły podjąć współpracę polegająca na wymianie studentów i pracowników z
zastosowaniem postanowień Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Fundusz
Stypendialny i Szkoleniowy.
Strony potwierdzają, że wzajemnie zaakceptowały zawartość i strukturę programu kształcenia (curricula), tak aby
zapewnić studentom pełne uznanie osiągnięć akademickich przez ich uczelnię macierzystą.
Artykuł 2
W ramach wymiany studentów i pracowników Strony zobowiązują się postępować zgodnie z:
Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014,
Memorandum of Understanding wdrażanie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014,
Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na
lata 2009-2014,
Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu finansowego na lata 2009 – 2014,
Postanowieniami umowy finansowej pomiędzy Uczelnią – Beneficjentem a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
pełniącą rolę Operatora Programu,
Strony potwierdzają, iż zapoznały się z zasadami realizacji projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego zawartymi w Przewodniku dla Wnioskodawców oraz
Przewodniku Administracyjno – Finansowym dla Beneficjentów opublikowanymi pod adresem elektronicznym
www.fss.org.pl i będą działały w zgodzie z tymi zasadami.
Strony potwierdzają, iż zapoznały się z dokumentami wymienionymi w Artykule 2 i akceptują ich treść.
Artykuł 3
Strony postanawiają współpracować poprzez realizację wymian studentów i pracowników w ramach działania
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, dążąc do zrealizowania
w roku akademickim 2014/2015 liczby wymian określonej w Warunkach szczególnych, Artykuł 1 niniejszej
umowy.
Artykuł 4
Studenci i pracownicy Uczelni Beneficjenta wyjeżdżający do Instytucji Partnerskiej otrzymają dofinansowanie
jako ryczałt zgodnie z poniższymi zasadami:

1.1 Studenci Uczelni Beneficjenta wyjeżdżający do Instytucji Partnerskiej na okres praktyk, otrzymają dofinansowanie
zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj kosztu
Utrzymanie
Podróż i ubezpieczenie

Dofinansowanie
800 € na miesiąc/ na osobę
500 € na osobę

1.2 Studenci Uczelni Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością wyjeżdżający do Instytucji Partnerskiej otrzymają
dofinansowanie zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj kosztu
Utrzymanie
Podróż i ubezpieczenie

Orzeczony stopień niepełnosprawności
□ Lekki
□ Średni
□ Znaczny

Dofinansowanie
900 € na osobę/ na miesiąc
1000 € na osobę/ na miesiąc
1200 € na osobę/ na miesiąc
500 € na osobę

1.3 Pracownicy Uczelni Beneficjenta wyjeżdżający do Instytucji Partnerskiej na szkolenie otrzymają dofinansowanie
zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj kosztu

Dofinansowanie
250 € na osobę/ na dzień
1250 € na osobę/ na tydzień
2100 € na osobę/ na miesiąc
500 € na osobę

Utrzymanie
Podróż i ubezpieczenie

1.4 Pracownicy Uczelni Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością wyjeżdżający do Instytucji Partnerskiej na
szkolenie otrzymają dofinansowanie zgodnie z poniższą tabelą:
Dofinansowanie
Rodzaj kosztu

Orzeczony stopień
niepełnosprawności

Utrzymanie

□
□
□

Podróż i ubezpieczenie

1.

Utrzymanie
Podróż i ubezpieczenie

Utrzymanie
Podróż i ubezpieczenie

2.

Na osobę /
na miesiąc

281.25 €
312.50 €
375.00 €
500 € na osobę

1406.25 €
1562.50 €
1875.00 €

2362.50 €
2625.00 €
3150.00 €

Dofinansowanie
150 € na osobę/ na dzień
750 € na osobę/ na tydzień
1250 € na osobę/ na miesiąc
500 € na osobę

Pracownicy Instytucji Partnerskiej z orzeczoną niepełnosprawnością przyjeżdżający do Uczelni Beneficjenta,
otrzymają dofinansowanie zgodnie z poniższą tabelą na podstawie odpowiedniego dokumentu:
Rodzaj kosztu

1.

Na osobę /
na tydzień

Artykuł 5
Pracownicy Instytucji Partnerskiej przyjeżdżający do Uczelni Beneficjenta otrzymają dofinansowanie w postaci
ryczałtu zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej:
Rodzaj kosztu

2.

Lekki
Średni
Znaczny

Na osobę /
na dzień

Dofinansowanie
225 € na osobę/ na dzień
1125 € na osobę/ na tydzień
1875 € na osobę/ na miesiąc
500 € na osobę

Artykuł 6
Strony przyjmują do wiadomości, że kwoty dofinansowania wymienione w Artykule 4 i 5 niniejszej umowy są
podstawą do wyliczenia ostatecznej wysokości dofinansowania.
Instytucja Partnerska przyjmuje do wiadomości, że ostateczna wysokość dofinansowania poszczególnych
kategorii kosztów wymienionych w Artykule 4 i 5 będzie różna od kwoty bazowej wyrażonej w EUR, ponieważ
umowa pomiędzy Operatorem Programu a Beneficjentem będzie przygotowana w PLN oraz przekazanie
dofinansowania dla Uczelni Beneficjenta będzie dokonane w PLN, po przewalutowaniu po kursie 1€ = 4,2312 PLN

Artykuł 7
Strona przyjmująca zobowiązuje się realizować w stosunku do przyjmowanego studenta lub pracownika program
szkolenia uzgodniony indywidualnie dla każdego uczestnika i opisany w jednym z poniższych dokumentów:
 Porozumienie o programie praktyk,
 Indywidualny plan pracy,
 Indywidualny plan szkolenia.

1.
2.

Artykuł 8
Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach: jeden dla Uczelni Beneficjenta, jeden dla Instytucji Partnerskiej i
jeden dla Operatora Programu.
Uczelnia Beneficjent dostarczy jeden oryginał niniejszej umowy Operatorowi Programu razem z wnioskiem
aplikacyjnym na projekt Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach Funduszu Stypendialnego i
Szkoleniowego.
Za Uczelnię Beneficjenta

Za Instytucję Partnerską

……………………………………………………………………………
Podpis prawnego przedstawiciela /
osoby upoważnionej

……………………………………………………………………………
Podpis prawnego przedstawiciela /
osoby upoważnionej

……………………………………………………………………………
Data i miejsce

……………………………………………………………………………
Data i miejsce

Pieczęć Uczelni - Beneficjenta

Pieczęć Instytucji Partnerskiej

