Ansökan om extra medel i samband med utlandsvistelse för studenter
med funktionsnedsättning inom Erasmus+ uppdaterad 20220308
Inom ramen för Erasmusprogrammet kan utresande studenter vid Uppsala universitet ansöka
om finansiellt stöd för merkostnader som uppkommer i samband med utlandsstudierna.
Det kan till exempel handla om kostnader för att ta med hjälpmedel, extra kostnader för särskilt
anpassat boende, psykologisk behandling eller ett nödvändigt förberedande besök.
Pedagogiskt stöd som värdlärosätet bekostar kan studenten inte söka medel för.
Ansökan består av två delar:
1. Detta formulär som studenten fyller i, skriver under och skickar in per post till
Erasmusteamet vid Uppsala universitet. I denna ansökan uppger studenten bakgrund
och bifogar eventuellt intyg (från läkare/psykolog/annan relevant yrkeskategori) som
stärker att ett behov av det sökta stödet finns. Ibland kan det krävas att Erasmusteamet
utreder behovet till stöd, och i dessa fall kan Erasmusteamet komma att kontakta
ansvarig internationell koordinator och/eller institutionen och/eller samordnarna för
studenter med funktionsnedsättningar. Studenter kommer att informeras om behovet
av stöd behöver utredas vidare. Dessa personuppgifter hanteras med stor försiktighet
och förvaras i ett låsbart kassaskåp i Segerstedthuset. Uppgifterna behålls endast så
länge som krävs enligt avtalet och Erasmusteamet ansvarar för att det tydligt anges
när uppgifterna skall rensas ut och förstöras. Om du har frågor om förvaring och
hantering – fråga gärna Erasmusteamet. När du fyllt i och skickat in ansökan per post
mejla erasmus@uu.se att du skickat din ansökan per post.
2. Baserat på uppgifterna i denna ansökan tar Erasmusteamet fram en ansökan som
skickas till Universitets – och Högskolerådet, UHR. Ansökan till UHR innehåller så lite
känsliga uppgifter som möjligt, fokus i ansökan är vilket stöd som behövs och den
sökta summan
Utskriven, ifylld ansökan och eventuella bilagor skickas till:
Uppsala universitet
Erasmus Stipendier
Box 256
751 05 UPPSALA
Behöver du hjälp med ansökan? Kom på Zoom drop in varje tisdag och torsdag kl 13:00-14:00
under terminstid. Om du kontaktar oss per epost: erasmus@uu.se utelämna känsliga
personuppgifter
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1. Kontaktuppgifter sökande:
Namn på sökande:

Personnummer:

Telefonnummer:

Adress:

Epost:

Namn och epost till ansvarig internationell koordinator:

2. Ansökan om stöd
Bakgrund till stöd: beskriv här varför du behöver stödet och vilken typ av stöd du behöver.
Bifoga gärna intyg från läkare, psykolog eller annan relevant profession.
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Står någon för det stödet idag?

Om någon står för stödet i dag ange vem som står för stödet:

Om du inte får stödet idag förtydliga varför stödet behövs vid utlandsvistelsen:

Detaljerad preliminär budget för merkostnader vid utlandsvistelsen. Uppskatta vad stödet
kommer att kosta i EUR. Försök uppskatta samtliga kostnader så exakt som möjligt. Beviljas
din ansökan kan du inte senare ansöka om mer stöd. Du måste också kunna uppvisa kvitton i
slutet av din utlandsvistelse som motsvarar det belopp du beviljats.

Ange vilka merkostnader du vill söka bidrag för i EUR. Om du söker för samtliga kostnader i
budget ovan, ange summan för samtliga kostnader som du angivit ovan.
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Jag godkänner härmed att Erasmusteamet tar del av mina personuppgifter och eventuella
intyg i denna ansökan, att Erasmusteamet kontaktar mig om något är oklart och att
Erasmusteamet tar fram en ansökan till Universitets- och Högskolerådet, UHR. Jag godkänner
att Erasmusteamet tar kontakt med ansvarig internationell koordinator och/eller min institution
och/eller samordnarna för studenter med funktionsnedsättningar om relevant för att utreda mitt
behov till stöd, jag förstår att jag kommer att informeras om en utredning av stöd behöver
utföras. Jag godkänner att mina personuppgifter lagras i ett låsbart skåp i Segerstedthuset så
länge som krävs enligt avtalet för det stipendieprogram jag deltar. Jag är införstådd med att
Erasmusteamet ansvarar för att ingen obehörig tar del av dessa uppgifter samt att den primära
kontaktvägen är vanlig post och telefon.

Underskrift, plats och datum
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