
 

Wyszukiwarka ofert w zakresie finansowania mobilności międzynarodowej/międzysektorowej ze źródeł 
krajowych i zagranicznych - programy/działania etc. obsługiwane przez BOB, BWZ, BWR  

Adresaci  

 Studenci  i doktoranci z niepełnosprawnościami oraz pobierający stypendium 
socjalne na UW, czyli osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.  

studenci studiów licencjackich  TAK  

studenci studiów magisterskich  TAK  

studenci zagraniczni  TAK  

mgr z co najmniej 4-letnim 
doświadczeniem naukowym  TAK  

doktoranci  TAK  

osoby ze stopniem dr  NIE  

osoby z tytułem prof.  NIE  

naukowcy z zagranicy  NIE  

Instytucje prowadzące badania 
naukowe (granty instytucjonalne)  NIE  

Nazwa programu  Erasmus+  

Podprogram/Działanie  

PO WER Mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3 
Obecnie w ramach projektu trwa nabór jedynie na praktyki w Wielkiej 
Brytanii 

Mobilność wyjazdowa  TAK  

Mobilność przyjazdowa  NIE  

Badawcza  NIE  

Dydaktyczna  NIE  

Szkoleniowa  NIE  



Krótki opis programu / 
podprogramu / działania  

Obecnie dofinansowanie z PO WER może być przyznane:                                                       
-studentom wyjeżdżającym na praktykę, posiadającym potwierdzone przez 
uczelnię prawo do otrzymania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami 
uczelni,  
-studentom z niepełnosprawnościami wyjeżdżającym na  praktykę. Wyjazdy 
studentów uprawnionych do otrzymania stypendium socjalnego oraz 
studentów z niepełnosprawnościami finansowanych z budżetu Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane będą na zasadach 
obowiązujących w programie Erasmus+. W programie Erasmus+ będą one 
miały status wyjazdów z „dofinansowaniem zerowym”.  
  
 Zasady przedstawione w „Przewodniku po programie Erasmus+”, odnoszące 
się do dodatkowego wsparcia finansowego dla osób pochodzących ze 
środowisk defaworyzowanych (czyli znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej) zostały zastosowane w postaci dodatkowej kwoty w wysokości 
862 zł na miesiąc, która została nazwana „dodatkiem socjalnym”.  
  
Osoba z niepełnosprawnościami, realizująca mobilność  ma prawo otrzymać 
w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” 
dodatkową kwotę. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na 
podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę z 
niepełnosprawnościami do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) za 
pośrednictwem UW. Wniosek powinien być zaopiniowany przez uczelnianego 
koordynatora programu Erasmus+ oraz Biuro ds. Osób z 
Niepełnosprawnościami.  

Termin składania wniosków  Terminy, jak w Programie Erasmus. Projekt trwa do maja 2023 roku. 

Źródło finansowania  KE program PO WER  

Biuro i osoba do kontaktu na UW  Biuro Współpracy z Zagranicą: Dorota Wiącek  (erasmusbwz@uw.edu.pl)  

Więcej informacji:  

 http://bwz.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/sites/358/2022/02/2021_2022_SMT_SMTA_ZASADY-
kwalifikacji_ostateczne_18_01_22-Rektor.pdf 
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