ERASMUS+ ÖĞRENİM VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İÇİN BAŞVURAN
ŞEHİT/GAZİ ÇOCUKLARI VE ENGELLİ ADAYLARIMIZ İÇİN İLAVE PUAN VE
İLAVE HİBE BİLGİLENDİRMESİ

Şehit/Gazi çocukları ve engelli adaylar için toplam puanlarına ek olarak verilecek ilave puan
tablosu aşağıda belirtilmiştir.
Şehit ve gazi çocuklarına

+ 15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+ 10 puan

ENGELLİ ÖĞRENCİLER VE ÜNİVERSİTE PERSONELİ İÇİN İLAVE HİBELER
Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel
ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ve personele
fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından merkezden ilave hibe
talebinde bulunulması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal
ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Başvuru formları,
merkezin internet sitesinde, [https://goo.gl/srJwkS] yayımlanmaktadır.
Başvuru formuna, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski
olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Forma ayrıca gidilecek
yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin engelli olduğundan haberdar
olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir.
Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde
detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün
kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.
Başvurular öğrenci/personelin halen almakta bulunduğu diğer mali desteklerle ilgili bilgi
vermek ve bunların yurtdışında geçirilecek bir hareketlilik dönemi için niçin yetersiz olduğunu
açıklamak zorundadır.

Yükseköğretim Kurumuyla Yapılan Hibe Sözleşmesi Erasmus+ 2017 El Kitabı, EK III-Mali ve
Akdi Şartlar I.2.B maddesi hükümleri esastır.
Yükseköğretim kurumları başvuru formlarının doğru ve tam olmasını sağlamakla görevlidirve
öğrenci/personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli düzenlemeler misafir olunan
yükseköğretim kurumu tarafından yapılmalıdır.
Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini,
verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Yararlanıcının sözleşmesinde ilgili kalemde
verilen ilave hibe tutarında artış yapılır. Engelli katılımcılar için nihai ek hibe, yapılan
harcamanın gerçekleşme tutarı üzerinden verilecektir. Faaliyet sonunda verilen ek hibenin
kullanımına ilişkin faturaların temin edilmesi ve olası kontrollerde ibraz edilmek üzere
katılımcı dosyasında saklanması gerekmektedir. Belgeye dayanmayan harcamalar ve sözleşme
ile verilen engelli yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsalar dahi uygun kabul
edilmez.
Bu konuda ayrıntılı bilgi için Erasmus+ 2017 El Kitabı, Program Rehberi’nin Özel İhtiyaç
Desteği başlığı ile Hibe Sözleşmesi “II.2. Gerçekleşen Masrafların Hesaplanması” Maddesinde
yer alan düzenlemelere bakılmalıdır.

