Annex V. 1 Estudiantat amb necessitats especials
El Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) ha establit un procediment
per a la concessió d’aquestes ajudes, que poden ser superiors a les establides amb caràcter general.
Consulteu en aquest document informació sobre requisits, temporalització i quanties:
http://www.sepie.es/aplicaciones-web/Instrucciones_NNEE.html

1. Definició i requisits
Una persona amb necessitats especials és un participant potencial amb una situació física, psíquica
o sensorial que fa que la seua participació en una activitat de mobilitat no siga possible sense una
ajuda financera superior o addicional. Per a accedir a les ajudes establides en el Programa
Erasmus+ per a les persones amb necessitats especials en l’àmbit de l’educació superior, les
persones participants han de tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau
igual o superior al 33%, així com complir amb la resta dels criteris d’elegibilitat establerts en el
programa.

2. Procediment
Les institucions d’educació superior que hagen seleccionat estudiantat i/o personal amb
necessitats especials poden sol·licitar al SEPIE finançament addicional per a cobrir els costos
extraordinaris derivats de la seua participació en les activitats de mobilitat.
Les persones participants no poden sol·licitar aquestes ajudes directament al SEPIE, sinó que ho
han de fer a través de les seues institucions d’educació superior d’origen. Totes les sol.licituds
han d’anar acompanyades per una còpia del certificat de discapacitat emès per l’autoritat
correspondent. El termini per remetre la sol.licitud finalitza el 30 d’ abril de 2018.

3. Tipus d’ajudes i imports
Les ajudes per a estudiantat i personal amb necessitats especials poden ser superiors a les ajudes
màximes establides amb caràcter general. No obstant això, el finançament de les estades està
limitada a la durada màxima que s’establisca amb caràcter general en la resolució de la
convocatòria.
S’estableixen dos tipus d’ajudes: ajudes especials i ajudes addicionals.
3.1 Ajudes especials
L’import d’aquestes ajudes depèn del grau de discapacitat reconegut a cada participant pels
serveis competents en la matèria, d’acord amb allò que s’ha establit a continuació.
Aquestes ajudes són compatibles amb l’ajuda addicional per a estudiantat amb recursos
econòmics menors o amb l’ajuda addicional per a la mobilitat d’estudiantat per a pràctiques en
empreses, però no són compatibles amb el finançament especial de l’estudiantat de regions
ultraperifèriques de la UE (Comunitat Autònoma de Canàries).

Criteris d’adjudicació
Programa Erasmus+ curs 2017/18
Ajudes segons grups de països (euros/mes)

Del 33 al 49%
Del 50 al 70%
Més del 70%

Grup 1
Àustria Dinamarca
Finlàndia França
Irlanda
Itàlia
Liechtenstein
Noruega Regne Unt
Suècia

Grup 2
Alemanya Bélgica
Chipre
Croàcia
Eslovènia Grècia
Islàndia
Luxemburg Països
Baixos
Portugal
República Txeca

Grup 3
Antiga República
Iugoslava
de
Macedònia
Bulgària
Eslovàquia Estònia
Hungria
Letonia
Lituania
Malta
Polonia Romania

400 €
450 €
500 €

350
400 €
450 €

300 €
350 €
400 €

3.2 Ajudes addicionals
Les persones participants que, en funció de la discapacitat específica que presenten, requerisquen
ajudes superiors a les establides en els apartats anteriors, poden sol·licitar ajudes addicionals,
derivades de les despeses complementàries directes a les quals puguen incórrer durant el període
de mobilitat. Les persones sol·licitants d’aquestes ajudes han de tenir reconegut un grau de
discapacitat mínim del 65%.
L’import de les ajudes depèn del grau de discapacitat de la persona participant, del país de
destinació, de la durada de l’estada i de les despeses complementàries directes previstes.
Es poden finançar parcialment o totalment algun(s) o tots dels conceptes següents:
a) Transport: despeses originades per desplaçaments des de la residència del o de la
participant durant la seua mobilitat fins a l’organització on es realitze l’activitat, en casos en què
la discapacitat del participant afecte la seua autonomia per a realitzar aquests desplaçaments.
b) Intèrprets de llengües de signes: despeses originades pels serveis d’interpretació de
llengua de signes.
c) Acompanyants: despeses originades per persones que acompanyen els o les
participants en el seu desplaçament al país de destinació i/o d’origen.
d) Altres serveis professionals: despeses originades per la contractació de serveis
professionals diferents dels anteriors, que resulten imprescindibles per a la consecució de les
funcions pròpies de l’activitat del o de la participant.
L’import màxim de les ajudes addicionals per a la mobilitat d’estudiantat és de 500 euros/mes. El
finançament de les estades està limitada a la durada màxima que s’establisca amb caràcter general
en la resolució de la convocatòria.
Aquestes ajudes addicionals són compatibles amb les ajudes especials, així com amb les
establides per a l’estudiantat de regions ultraperifèriques.
Per a l’accés a aquestes ajudes es requereix la presentació d’un pressupost detallat de despeses,
que ha de venir acompanyat per la documentació justificativa corresponent.

De la mateixa manera, després de la finalització de l’estada, els i les participants han de remetre
a la seua institució d’origen la documentació justificativa de totes les despeses complementàries
ocasionades durant la mobilitat.

4. Sol·licituds
L’estudiantat ha de presentar una sol·licitud d’ajuda especial o addicional per a necessitats
especials a la seua institució d’educació superior d’origen o al coordinador del consorci de
mobilitat, si escau.
La sol·licitud s’ha de presentar en el formulari http://www.sepie.es/aplicacionesweb/Instrucciones_NNEE.html. Una vegada l’UJI publique la resolució definitiva d’aquesta
convocatòria les institucions i els consorcis d’educació superior reben una comunicació amb el
resultat de cada una de les sol·licituds que presenten. Les ajudes financeres atorgades s’inclouen
en la resolució de l’adjudicació final de fons de la convocatòria 2017, que es publicarà
previsiblement al mes de juny de 2018.
Les institucions d’educació superior i els coordinadors de consorci de mobilitat han d’abonar les
ajudes als i les participants d’acord amb allò que s’estableix als convenis financers dels
participants.

5. Justificació
Els i les participants que reben una ajuda especial no cal que presenten cap justificació addicional
a l’establida amb caràcter general.
Els i les participants que reben una ajuda addicional han de justificar documentalment les despeses
reals corresponents a l’import de l’ajuda addicional rebuda. L’import de l’ajuda addicional que
no es justifique, ha de ser tornat pel participant al SEPIE a través de la institució d’educació
superior d’origen o del coordinador del consorci de mobilitat.

Annex V.2 Estudiantat amb necessitats especials que no tinga reconeguda una i qualificada
legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%
La Universitat Jaume I estableix un procediment per a la concessió d’aquestes ajudes, que poden
ser superiors a les establides amb caràcter general. Consulteu en aquest document informació
sobre requisits, temporalització i quanties.
1. Definició i requisits
Una persona amb necessitats especials és un participant potencial amb una situació física, psíquica
o sensorial que fa que la seua participació en una activitat de mobilitat no siga possible sense una
ajuda financera superior o addicional. Per a accedir a les ajudes establides en el Programa
Erasmus+ per a les persones amb necessitats especials en l’àmbit de l’educació superior, les
persones participants NO han de tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau
igual o superior al 33%, però sí hauran de presentar informe favorable emès per l’USE, segons
consta al punt 6.2 de la convocatòria Erasmus + 1617, així com complir amb la resta dels criteris
d’elegibilitat establits en el programa.
2. Procediment
L’estudiantat ha de adreçar per Registre una sol.licitud justificativa a l’OIPEP junt informe
favorable de l’USE sobre les seues necessitats especials.
3. Tipus d’ajudes i imports
Les ajudes especial UJI per a estudiantat està limitat a la durada de la pràctica, sense excedir els
4 mesos. Aquestes ajudes són compatibles amb l’ajuda addicional per a estudiantat amb recursos
econòmics menors o amb l’ajuda addicional per a la mobilitat d’estudiantat per a pràctiques en
empreses.
4. Criteris d’adjudicació
Programa Erasmus+ curs 2017/18
Ajudes segons grups de països (euros/mes)
Grup 1
Àustria Dinamarca
Finlàndia França
Irlanda
Itàlia
Liechtenstein
Noruega Regne Unt
Suècia

Grup 2
Alemanya Bélgica
Chipre
Croàcia
Eslovènia Grècia
Islàndia
Luxemburg Països
Baixos
Portugal
República Txeca

Grup 3
Antiga República
Iugoslava
de
Macedònia
Bulgària
Eslovàquia Estònia
Hungria
Letonia
Lituania
Malta
Polonia Romania

150 €

100 €

50 €

5. Justificació
Els i les participants que reben una ajuda especial UJI no cal que presenten cap justificació
addicional a l’establida amb caràcter general.

