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W związku z otrzymaniem nowych wytycznych z Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus wprowadza się następujące 
zmiany w punkcie 24: 

1. Zdanie:  

„Do zrównoważonych środków transportu kwalifikują się: 

• publiczny transport zbiorowy tj. kolej, autokar, bus, statek/prom, 

• samochód osobowy, ale pod warunkiem, że podróżują nim co najmniej 2 osoby”. 

otrzymuje brzmienie: 

„Uznawanymi w programie Erasmus+ ekologicznymi środkami komunikacji są: autobus, pociąg, rower, carpooling - 
wspólna podróż osób na tej samej trasie, w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów (więcej 
informacji o systemie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Carpooling).  

Podróż: samolotem, statkiem (łodzią, promem), samochodem, motocyklem nie jest ekologiczna.”  

2. Dodaje się zdania: 

Podstawą ustalenia liczby dni podróży z dofinansowaniem z kategorii wsparcie indywidualne dla uczestnika 
mobilności przemieszczającego się w opcji ekopodróży będą daty jego podróży, tj. termin rozpoczęcia i termin 
zakończenia (wyjazdu/przyjazdu) w obu kierunkach, przedstawione w dokumentach podróży potwierdzających 
wykorzystanie ekologicznych środków transportu. 

W każdym przypadku student musi przedstawić UMK dowody na to, że liczba dni podróży, o których dofinansowanie 
z kategorii wsparcie indywidualne z tytułu ekopodróży wnioskował (stypendium na dni podróży) i którą rozlicza, była 
potrzebna do pokonania dystansu pomiędzy miejscowościami, w których mają siedziby: instytucja wysyłająca  
i instytucja przyjmująca.  

Studentowi zostanie rozliczona tylko liczba dni podróży mająca pokrycie w dokumentach podróży, przy czym 
stypendium na dzień podróży przyznawane jest jako ryczałt, niezależnie od liczby godzin trwania podróży  
w danym dniu i liczby kilometrów np. jeżeli na podstawie kalkulatora odległości Komisji Europejskiej na wniosek 
studenta przyznano stypendium na 4 dni podróży w obie strony, ale z dokumentów podróży wynika, że trasa została 
zrealizowana w 2 dni, stypendium za pozostałe przyznane 2 dni podróży będzie polegało zwrotowi. 

Student, którego daty podróży, niezależnie od środka transportu, pokrywają się z datami rozpoczęcia i zakończenia 
mobilności wymienionymi w potwierdzeniu pobytu wydanym przez uczelnię przyjmującą, nie może otrzymać 
dofinansowania (stypendium) z kategorii wsparcie indywidualne na dni podróży powiązane z opcją ekopodróży. 

Dni podróży studenta nie wliczając się do minimalnego czasu trwania danej mobilności oraz do wykorzystanego 
kapitału mobilności. 

Student, który nie otrzymuje dofinansowania z kategorii wsparcie indywidualne i podróż z programu Erasmus+  
(tzw. „dofinansowanie zerowe”) nie może otrzymać 50 €/zwiększonej stawki ryczałtowej na koszty podróży 
ekologicznymi środkami transportu. 
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