Финансијска подршка за студенте у неповољном социоекономском положају
Пројекти мобилности у високом образовању између програмских земаља (КА103)
Студенти који се налазе у неповољном социоекономском положају, а који учествују у активностима мобилности, имају
право на додатна средства за индивидуалну подршку у износу од 200 евра месечно, уколико испуњавају критеријуме
прихватљивости одређене на националном нивоу за пројекте мобилности у области високог образовања између
програмских земаља (КА103).
Информације о критеријумима прихватљивости се могу пронаћи на:


Страници посвећеној финансијској подршци за студенте у неповољном економском положају, за КА103 пројекте
мобилности, одобрене за финансирање 2019. године;



Страници посвећеној финансијској подршци за студенте у неповољном економском положају, за КА103 пројекте
мобилности, одобрене за финансирање 2020. године.

Фондација Темпус

Студенти у неповољном социоекономском положају
који учествују у активностима мобилности, било кроз
студентске размене или кроз стручне праксе, имају право на додатна средства за индивидуалне трошкове у износу
од 200 евра месечно.




Студенти који иду на мобилност зарад обављања стручне праксе у некој од програмских земаља имају право на
додатна средства за индивидуалне трошкове у износу од 100 евра месечно који се додају на Еразмус+
грант/стипендију.
Према правилима програма, није могуће истовремено примати обе врсте додатних средстава те, уколико се
студент налази у неповољном социоекономском положају и иде на стручну праксу, има право на један (виши)
додатак.

Студенти са хендикепом аплицирају за стипендију под истим условима као и други студенти, при чему приликом пријаве
може затражити одобрење за покривање додатних трошкова који се могу односити на: прилагођен смештај, помоћ
приликом путовања, медицинску негу, помоћну опрему, адаптацију учила, особу у пратњи и друго. За више информација,
потребно је обратити се директно матичном универзитету.
Сви селектовани студенти који испуњавају основни услов (студент долази из домаћинства чији укупни месечни
приходи не прелазе износ од две просечне нето плате) добиће детаљне инструкције за прикупљање релевантне
документације за финансијски додатак од Одељења за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу.

