Cuantumul grantului pentru mobilități studenți Erasmus+
în țări non-UE ( proiecte KA107)
Mobilitățile studenților se pot derula până la următoarele termene limite, în funcție de proiectul din care sunt
finanțate:

• proiectul KA107_2019: 31.07.2022

• proiectul KA107_2020: 31.07.2023.

Perioada finanțată se calculează conform reglementărilor Comisiei Europene, care prevăd că orice lună
are 30 de zile, indiferent de numărul real de zile calendaristice al lunii respective (28, 29, 30 sau 31 de zile).

Grantul total Erasmus+ acordat unui student este format din sprijin individual (subzistența) și contribuția pentru
costurile de transport.

Sprijinul individual (subzistența) se calculează astfel: numărul real de zile de mobilitate finanțate înmulțit cu
sprijinul individual zilnic (700 Euro/ 30 zile).
Contribuția pentru costurile de transport

În acord cu reglementările Erasmus+, studenții primesc o contribuție pentru costurile de transport (suma fixă
pentru transport dus-întors), a cărei valoare depinde de distanța dintre Brașov și localitatea universității gazdă.

Pentru stabilirea distanței se ia în considerare ruta Brașov - localitatea universității gazdă doar pentru o călătorie
(dus, NU dus-întors) și se utilizează calculatorul on-line al Comisiei Europene, disponibil la linkul:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
Contribuția pentru costurile de transport, în funcție de banda de distanță:
Banda de distanță

• Între 1O - 99 km

Contribuție per participant (Euro)
20 EUR

Între 100 - 499 km

180 EUR

Între 500 - 1999 km

275 EUR

Între 2000 - 2999 km

360 EUR

Între 3000 - 3999 km

530 EUR

Între 4000 - 7999 km

820 EUR

peste 8000 km

1500 EUR

Data de începere a mobilității poate fi:
•

prima zi a cursurilor la care va participa studentul, conform calendarului academic/ invitației din
partea universității gazdă

•

prima zi a sesiunii informative, a sesiunii de bun-venit sau a unui curs de limbă străină organizată de
universitatea gazdă.

Data de finalizare a mobilității va fi ultima zi în care studentul trebuie să fie prezent la universitatea gazdă
pentru activități academice (de exemplu, ultima zi a sesiunii obligatorii de examinare). Nu se finanțează sesiunile
de restanțe.

