Πληροφορίες και αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση ατόμων με αναπηρίες (δράση KA103 & KA107)
Μέρος Α’ Πληροφορίες αναφορικά με την αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση
Ένα άτομο με ειδικές ανάγκες είναι ένας δυνητικός συμμετέχων/ουσα, του/της οποίου/ας, η σχετιζόμενη με την υγεία του/της κατάσταση είναι τέτοια, ώστε η
συμμετοχή του/της σε περίοδο κινητικότητας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς πρόσθετη οικονομική στήριξη (βλ. οδηγό προγράμματος έκαστου έτους, για περισσότερες
πληροφορίες αναφορικά με την κατηγορία ειδικές ανάγκες/ special needs).
Εάν είστε φοιτητής/τρια ή μέλος του προσωπικού με ειδικές ανάγκες, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο έντυπο που ακολουθεί, σε συνεργασία με το ίδρυμα
αποστολής σας για πρόσθετη χρηματοδότηση των ειδικών αναγκών σας. H κάθε αίτηση θα αξιολογείται ξεχωριστά βάσει των αποδεικτικών στοιχείων και
δικαιολογητικών που θα προσκομιστούν.
Η Εθνική Υπηρεσία επιχορηγεί 100% των επιλέξιμων και καλά δικαιολογημένων δαπανών σε άτομο με ειδικές ανάγκες ή σε προσωπικό του/της βοηθό.
Η επεξεργασία των πληροφοριών που θα παρέχονται μέσω της εν λόγω αίτησης θα πραγματοποιείται στη βάση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
Διευκρινίζεται ότι η υποβολή αίτησης για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν συνεπάγει και χρηματοδότηση.

Κριτήρια:
Η αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση θα αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον 1 μήνα πριν την έναρξη εγκεκριμένης κινητικότητας.
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να φέρουν υπογραφή από τους αιτούντες και από το υπεύθυνο άτομο του Ιδρύματος Αποστολής.
Η αίτηση θα πρέπει να υποστηρίζεται από ιατρική γνωμάτευση, η οποία θα αποδεικνύει το βαθμό της αναπηρίας ή της ειδικής ανάγκης και τη δυσκολία που
αναμένεται ότι θα παρουσιάζει στην κινητικότητα του/της φοιτητή/τριας ή μέλους του προσωπικού, δηλαδή την ικανότητα συμμετοχής στο σύνολο, σε περίοδο
κινητικότητας στο Erasmus +, και όχι μόνο τυχόν δυσκολίες στην φυσική μετακίνηση.
Το αργότερο 30 ημέρες μετά τη λήξη της κινητικότητας, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει την οικονομική έκθεση με λεπτομερή περιγραφή των πραγματικών
δαπανών στο ίδρυμα του.

Η αίτησή για πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:


Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση σχετικά με το επίπεδο αναπηρίας, ειδικών αναγκών και τις συγκεκριμένες πρόσθετες απαιτήσεις.



Λεπτομερής εκτίμηση του κόστους των ειδικών απαιτήσεων και εκτίμηση του συνολικού κόστους



Οποιαδήποτε άλλη επιπλέον τεκμηρίωση υποστηρικτική στο αίτημα σας.



Το ίδρυμα αποστολής θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένου και του έντυπου Acceptance Letter, που να αποδεικνύουν ότι το
ίδρυμα/οργανισμός υποδοχής έχει επίγνωση της αναπηρίας ή της ειδικής ανάγκης και έχει δηλώσει ότι μπορεί να παρέχει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και
υποστήριξη καθώς επίσης και ότι όλες οι εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες από τον/την φοιτητή/τρια /ή μέλος του προσωπικού (όπου ισχύει).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι/δίκτυα:

 Οι περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμοι 2000-2015
 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/physical-mental-conditions_en
 "Recommendations on the inclusion of HE students and staff with physical, mental or health-related conditions in Erasmus+" Αποτελεί ένα εξαιρετικά
χρήσιμο έγγραφο που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται βασικές πληροφορίες για προώθηση και επιλογή σπουδαστών και
προσωπικού.

 Τα ΑΕΙ μπορούν επίσης να βρουν χρήσιμο το υλικό για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την Αναπηρία 'A Guide to Disclosure' (www.ahead.ie)


The European Agency for Special Needs and Inclusive Education παρέχει ένα δίκτυο Εθνικών Εταίρων Εργασίας, επαφών που διορίζονται από τα Υπουργεία
σε κάθε μία από τις χώρες της ΕΕ / ΕΟΧ
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