Указания за попълване на Индивидуален договор
за мобилност на персонала с цел преподаване/обучение за 2017/2018 г.
1. Попълвате електронно договора, като в жълт цвят са отбелязани реквизитите на
договора, които се попълват от преподавателя/служителя;
2. В зелен цвят са отбелязани тези реквизити, които се попълват от Еразъм офиса;
3. Полетата в син цвят се попълват само при мобилност с цел преподаване. В
противен случай се изтриват.
4. След като попълните договора го принтирате в два екземпляра. От името на
Ръководителя на департамента се изготвя доклад до Декана на съответния
факултет за издаване на заповед за командировка. Към доклада се прилагат
индивидуалният договор и работната програма за подпис от Ректора. Доклада с
приложенията се носят в Еразъм офиса.
Реквизити на договора, които се попълват от преподавателя/служителя
1. Отбелязва се дали мобилността е с цел преподаване или с цел обучение;
2. Лични данни на участника;
3. Период на мобилността:
- начална дата на мобилността е първият ден, в който се регистрирате в
приемащия университет. Това трябва да е датата, която Еразъм офисът на
приемащия университет ще впише в Сертификата за участие;
- крайна дата на мобилността е последният присъствен/работен ден в приемащия
университет. Това е датата, която Еразъм офисът на приемащия университет ще
впише в Сертификата за участие;
- Датите на заминаване и на прибиране са съответно датите по бордни
карти/автобусни билети/по фактура и печати в паспорта ако се пътува с личен
автомобил.
4. Данни за приемащия университет;
5. Изчисляване на Еразъм гранта:
5.1.Еразъм грант: финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните
разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в
чужбина. Грантът не е стипендия и не предвижда цялостно покриване на
разходите. Изчислява се като дневна ставка за издръжка (индивидуална
подкрепа) и ставка за пътни разходи;
- Пътните разходи се изчисляват на базата на категория разстояние по
съответната ставка за категория разстояние. Разстоянието се изчислява с
помощта
на
Калкулатора
за
изчисляване
на
разстояния
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm (от мястото на
местоживеене до мястото на провеждане на мобилността);
- Разходите за индивидуална подкрепа (издръжка) се изчисляват като се умножи
броят на дните по единична дневна ставка;
- За периода на своя престой преподавателите получават издръжка за работните
дни и за дните за път, само при условие, че дните за път са непосредствено един
ден преди и един ден след работните дни.
Пример:
Работни дни: от понеделник до петък = 5 дни
Дни за път: неделя и събота = 2 дни
Преподавателят получава грант за издръжка за 7 дни + грант за пътните разходи.
5.2.Ставки:
5.2.1 за единица разход

Пътни разстояния: дистанцията между Сума в евро на участник: подкрепата за
мястото на тръгване и мястото на транспортни разходи за отиване и
пристигане
връщане от мястото на провеждане на
дейностите
Между 100 и 499 км.
180,00
Между 500 и 1999 км.
275,00
Между 2000 и 2999 км.
360,00
Между 3000 и 3999 км.
530,00
Между 4000 и 7999 км.
820,00
8000 км или повече
1100,00
5.2.1 за дневна издръжка
Приемаща страна

Сума на ден в евро: До 14-ия ден от
дейността: сумата на ден на участник,
както е посочено в таблицата. Между 15ия и 60-ия ден от дейността: 70% от
сумата на ден на участник, както е
посочено в таблицата
Дания, Ирландия, Холандия, Швеция, 160,00
Великобритания
Белгия,
България,
Чехия,
Гърция, 140,00
Франция, Италия, Кипър, Люксембург,
Унгария, Австрия, Полша, Румъния,
Финландия,
Исландия,
Лихтенщайн,
Норвегия, Турция
Германия, Испания, Латвия, Малта, 120,00
Португалия, Словакия, БЮР Македония
Естония, Хърватска, Литва, Словения
100,00
Пример:
Разстояние София-Париж: 1757.56 km. = 275.00 евро за транспортни разходи;
Работни дни: 16/10/2017 – 20/10/2017: 5 работни дни;
Дни за път: 15/10/2017 – 21/10/2017: 2 дни за път
5 работни дни + 2 дни за път = 7 дни мобилност * 140,00 евро на ден = 980,00 евро +
275,00 евро = 1255,00 евро размер на Еразъм грант.
6. Данните на банката и банковата сметка при положение, че грантът ще се плаща
по банков път.

