POZIV

ZA: Erasmus+ koordinatorje na visokošolskih institucijah in višjih strokovnih šolah ter konzorcijih za
mobilnost, ki v pogodbenem letu 2015 izvajajo projekte mobilnosti Erasmus+ KA1 za področje visokega
šolstva

Poziv k oddaji vlog za dodelitev dodatnih finančnih sredstev za udeležence, študente, mlade diplomante in
osebje s posebnimi potrebami – odprt rok za obdobje trajanja projekta oz. do porabe rezerviranih sredstev

Erasmus+ 2015
Ključni ukrep 1 (KA1)
Projekti mobilnost v visokem šolstvu

V okviru programa E+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave pri določanju
pogojev sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem
razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno
bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo
izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe.

Têrmin oseb s posebnimi potrebami in njihov status je opredeljen v statutih posameznih univerz,
samostojnih fakultet, visokih in višjih strokovnih šol oz. njihovih pravilnikih.

Med posebne potrebe se ne uvrščajo socialno ogroženi (ekonomski razlogi) udeleženci mobilnosti.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ svojo vlogo na predpisanem obrazcu (ki je del tega poziva) skupaj z
zahtevanimi prilogami odda Erasmus+ koordinatorju na svoji matični instituciji in je ne pošilja neposredno
Nacionalni agenciji (CMEPIUS).

Institucije prejmejo dodatna sredstva v ta namen iz posebnega sklada v višini 10.000,00 EUR, rezerviranega
pri Nacionalni agenciji (CMEPIUS).
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Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti
dokazljivi z računi.


Oblika vloge za dodelitev sredstev je predpisana z obrazcem, ki je sestavni del tega poziva.



Institucija je dolžna izbrane udeležence mobilnosti E+ obvestiti o pozivu za dodatna sredstva in
njegovi vsebini ter načinu oddaje vloge in zahtevanih prilog.



Institucije za udeležence s posebnimi potrebami v času trajanja projekta mobilnosti (pred odhodom
udeleženca s posebnimi potrebami na mobilnost) Nacionalni agenciji (CMEPIUS) poleg vloge na
predpisanem obrazcu, v kateri so opredeljeni dodatni stroški, posredujejo enega (ali več) od
naslednjih dokumentov:

-

Sklep senata matične institucije o dodelitvi/odobritvi statusa osebe s posebnimi potrebami1 (velja za
študente; veljaven za študijsko leto v katerem študent odhaja na mobilnost)

-

Mnenje zdravnika (zdravniško potrdilo z opisom in trajanjem bolezni, z navedbo, katere dodatne
zdravstvene storitve, terapije, pripomočke in drugo potrebujete kot udeleženec v času mobilnosti, ki
ne sme biti starejše od 3 mesecev)

-

Odločbo o razvrščanju Centra za socialno delo

-

Odločbo o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo

-

Strokovno mnenje Zavoda RS za šolstvo

-

Mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje



Upošteva se, da odgovornost za točnost podatkov o osebah s posebnimi potrebami, nosi odgovorna
oseba institucije, ki pošlje vlogo Nacionalni agenciji (CMEPIUS).



Rok je odprt za čas trajanja projekta KA1 posamezne institucije za mobilnosti v visokem šolstvu.



Naslov za pošiljanje: CMEPIUS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, Vloga za udeležence s PP

Končno odločitev o dodelitvi dodatnih sredstev posameznemu upravičencu bo v skladu z zapisanim v tem
pozivu in pravili programa Erasmus+ sprejela Nacionalna agencija programa Erasmus+ CMEPIUS.
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Ne velja za mlade diplomante in zaposlene.
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POZIV

Za dodatne informacije se lahko obrnete na skrbnika vašega projekta Erasmus+ KA1 projekti mobilnosti za
visoko šolstvo:


Sonja Mavsar, preko elektronske pošte: sonja.mavsar@cmepius.si ali na telefonski številki 01/62094-61.



Aljoša Belcijan, preko elektronske pošte: aljosa.belcijan@cmepius.si ali na telefonski številki 01/62094-58.

Lep pozdrav.

Sonja Mavsar

Ljubljana, 26. junij 2015
Št. zadeve: KA1-HE-98/14
Referenčna št.: SI – 3787/2015

Priloga:
-

Obrazec za dodelitev dodatnih sredstev za udeležence s posebnimi potrebami v okviru programa
Erasmus+ KA1 projekti mobilnosti v visokem šolstvu, Pogodbeno leto 2015
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