
  

 
 

 Определяне размера на гранта за мобилност  

              на преподавателски и непреподавателски състав  

              по програма „Еразъм +”  
 

 Индивидуалните грантове, които се отпускат на преподавателите са фиксирани 

суми по групи държави, според стандарта на живот на страната-домакин на 

мобилността включват разходи:   

    - за издръжка (дневна ставка) - брой дни X дневната ставка за съответната държава: 
 

Групи държави 
Индивидуална подкрепа: 

Дневна ставка 

Група 1 

Норвегия, Дания, Люксембург, Великобритания, 

Исландия, Швеция Ирландия, Финландия, Лихтенщайн 
180 евро 

Група 2 

Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Испания, 

Кипър, Нидерландия, Гърция, Малта, Португалия 

 

160 евро 

Група 3 

Словения, Естония, Латвия, Хърватия, Словакия,    

Чехия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, България,   

Турция, Р С. Македония, Сърбия 

 

 

140 евро 

 

      Пътните разстояния се изчисляват с помощта на онлайн калкулатор на страницата   
      на програма „Еразъм +”:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
 

Разстояние                       Размер 

  Между 10 и 99 км.   20 евро за участник 

  Между 100 и 499 км. 180 евро за участник 

  Между 500 и 1 999 км. 275 евро за участник 

  Между 2 000 и 2 999 км. 360 евро за участник 

  Между 3 000 и 3 999 км. 530 евро за участник 

  Между 4 000 и 7 999 км. 820 евро за участник 

  За разстояние между 8 000 

  и повече км. 
           1 500 евро за участник 

 

 Последващо преразпределение на средства по мобилностите или присъждане на 
по-високи грантове не е възможно! 

 Финансирането на мобилностите се извършва по сметка в УниКредит Булбанк, 

чийто титуляр е участникът.  

 Грант за мобилността ще се изплащат не по-рано от получаване на финансирането 

от Националната агенция (Център за развитие на човешките ресурси) към 

Тракийски университет за 2020-2021 академична година. 

 Съгласно изискванията на програма „Еразъм+” за периода 2014-2021, не се 

разрешава комбинирането на мобилност и участие в научна конференция или 

симпозиум. Допустимите дейности по време на мобилността са описани в 

Ръководството по програмата, което всяка година се актуализира от ЕК. 

 

Отдел  „Международно сътрудничество и мобилност” 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

