AJUTS ERASMUS ESTUDIS 2019/20 (SMS)
Grup 1
Països del programa
amb un cost de vida
més elevat

Grup 2
Països del programa
amb un cost de vida
mitjà

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

Dinamarca,
Finlàndia,
Irlanda,
Islàndia,
Liechtenstein,
Luxemburg,
Noruega,
Regne Unit,
Suècia
Alemanya,
Àustria,
Bèlgica,
Xipre,
França,
Grècia,
Itàlia,
Malta,
Països Baixos,
Portugal
Bulgària,
Croàcia,
Eslovàquia,
Eslovènia,
Estònia,
Hongria,
Letònia,
Lituània,
Macedònia del Nord,
Polònia,
República Txeca,
Romania
Turquia
Sèrbia

300 € / mes

❶ No cal fer sol·licitud de beca per rebre aquest ajut.

Excepte beneficiaris de la beca general 2018/19:
500 € / mes (= 300 + 200 €)

❷ La durada de la beca SMS 2019/20 serà d’un màxim de:
 5 mesos (si la durada prevista és un semestre)
 10 mesos (si la durada prevista és curs complet)
❸ Els mesos d’allargament a curs complet només disposaran
d’ajut addicional si existeix suficient disponibilitat
pressupostària en el moment de la sol·licitud, i prèvia
presentació de la documentació requerida per sol·licitar
allargament d’estada.

250 € / mes
Excepte beneficiaris de la beca general 2018/19:

450 € / mes (= 250 + 200 €)

❹ 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. Veure pàgina web:
http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmus/#infor
macio-per-als-estudiants-nominats
❺ Els ajuts es faran efectius en 2 pagaments:

200 € / mes
Excepte beneficiaris de la beca general 2018/19:

400 € / mes (= 200 + 200 €)

-1r pagament: 70% durant l’estada
(previ compliment de la documentació abans de l’estada i
durant l’estada: primer test d’idioma OLS, conveni de
subvenció i full d’arribada)
-2n pagament (o balanç): 30% després de l’estada
(previ compliment de la documentació final d’estada: certificat
d’assistència, qüestionari UE i segon test d’idioma OLS)
❻ Si la durada real és inferior a la durada prevista, i l’import
del primer pagament és superior a la beca final, caldrà fer una
devolució de l’import no justificat.
❼ L’ajut es farà efectiu al compte bancari que l’estudiant va
indicar en el moment de sol·licitar plaça Erasmus.

