
                                                                 AJUTS ERASMUS ESTUDIS 2017/18  (SMS) 

 

Grup 1 
 
Països del programa 
amb un cost de vida 
més elevat  
 
 

 
Àustria, Dinamarca, 
Finlàndia, França,  
Irlanda, Itàlia,  
Liechtenstein, Noruega,  
Regne Unit, Suècia,  

 

300 € / mes   
 
 
Excepte beneficiaris de la beca general 2016/17: 

-Amb finançament 2016: 400 € / mes  (300 + 100 €) 

-Amb finançament 2017: 475 € / mes  (300 + 175 €) * 
 
* Preferentment, s’aplicarà aquest segon import,  
sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti 
 

 

❶  Els ajuts s’atorgaran  per a un màxim 

de 12 mesos, en funció dels mesos 
previstos de la plaça.  
 

❷ Els ajuts es faran efectius en 2 

pagaments: 

-1r pagament:   70%  durant l’estada 
-2n pagament (o balanç):  30%  després de 
l’estada 
 
❸ Per rebre l’ajut, cal complir amb tota 

la documentació requerida en les 3 fases 
del procés Erasmus: abans de marxar, 
durant l’estada i després de l’estada. 
 

❹ L’ajut es farà efectiu al compte bancari 
que l’estudiant va indicar en el moment de 
sol·licitar Erasmus. 
 
❺ Segons s’hagi acordat entre l’estudiant i 
l’ORI abans de l’estada, no es podrà sol·licitar 
allargament d’estada si l’estada té finançament 
2016, és a dir, si està prevista per al primer 
semestre, té una durada única d’un semestre i 
a més no es va tenir beca general el curs 
passat. En aquest cas, l’estada només pot 
durar un únic semestre, sense possibilitat 
d’allargament.  Aquest criteri fa possible que 
tots els estudiants 2017/18 de la UdL puguin 
rebre beca Erasmus per a tots els mesos 
previstos d’estada.  

 

Grup 2 
 
Països del programa 
amb un cost de vida 
mitjà  
 
 

 
Alemanya, Bèlgica, Xipre,  
Croàcia, Eslovènia, Grècia, 
Islàndia, Luxemburg,  
Països Baixos, Portugal, 
República Txeca, Turquia  
 

 

250 € / mes   

 
Excepte beneficiaris de la beca general 2016/17: 

-Amb finançament 2016: 350 € / mes  (250 + 100 €) 

-Amb finançament 2017: 425 € / mes  (250 + 175 €) * 
 
* Preferentment, s’aplicarà aquest segon import,  
sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti 
 

 

Grup 3 
 
Països del programa 
amb un cost de vida 
més baix  
 
 

 
Macedònia, Bulgària,  
Eslovàquia, Estònia, 
Hongria, Letònia,  
Lituània, Malta, Polònia, 
Romania 

 

200 € / mes  (200 € + 100 €) 
 
Excepte beneficiaris de la beca general 2016/17: 

-Amb finançament 2016: 300 € / mes  (200 + 100 €) 

-Amb finançament 2017: 375 € / mes  (200 + 175 €) * 
 
* Preferentment, s’aplicarà aquest segon import,  
sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti 
 

 


