
   
REGULAMIN „GREEN TRAVEL” dla mobilności ST 

do realizacji umowy finansowej nr 2021-1-PL01-KA131-HED-000009281 

1. Green travel rozumiana jest jak podróż przy wykorzystaniu ekologicznych środków transportu, takich jak rower, 
pociąg, autobus, czy samochód (pod warunkiem realizowania podróży samochodem z co najmniej jedną osobą 
towarzyszącą na tej samej trasie). 

2. Dofinansowanie z tytułu podróży może przysługiwać Uczestnikowi realizującemu wyjazd w kategorii STA i STT, który 

podróż w obie strony zrealizował przy wykorzystaniu ekologicznych środków transportu. 

3. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od odległości dzielącej obydwa miasta, a do jej obliczenia uczelnia 
stosuje kalkulator udostępniony przez KE na stronie:  https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-
tools/distance-calculator, przy czym „odległość” określa dystans pomiędzy miejscem wyjazdu (domyślnie Gdańsk) 
a przyjazdu docelowego (w jedną stronę). Jeżeli miejscem wyjazdu nie jest Uniwersytet Gdański (Gdańsk), aplikujący 
pracownik jest zobowiązany zgłosić ten fakt przed podpisaniem umowy w Sekcji Obsługi Programu ERASMUS+ .  

4. Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie dokumentu Oświadczenie „Green travel”, zawierające 
deklarację dotyczącą wybranych środków transportu (załącznik nr 71) 

5. Do rozliczenia „Green travel” pod uwagę brane są dokumenty opisane w załączniku nr 41.  

6. Dodatkowe dofinansowanie z tytułu „Green travel” może podlegać zwrotowi w sytuacji, gdy podróż przy 
wykorzystaniu ekologicznych środków transportu nie zostanie potwierdzona okazanymi przez Uczestnika 
dowodami podróży.  

7. Na wypłacane dofinansowanie z tytułu „Green travel” składa się zwiększona kwota dofinansowania dotycząca 

kosztów podróży oraz dofinansowanie dni podróży (max. 4 dni) wg. stawek dziennych (Tabela nr 2): 

Tabela nr 1 

Odległość 
zwiększone dofinansowanie 

kosztów podróży 
Ilość dofinansowanych 

stawek dziennych 

od 100 do 499 km 210 € 1 dzień 

od 500 do 1999 km 320 € 2 dni 

od 2000 do 2999 km 410 € 3 dni 

od 3000 do 3999 km                          610 €                          4 dni 

 

               Tabela nr 2 

Kraje należące do danej grupy 
Dzienna stawka 

w €/dzień 

Grupa 1:   Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, 
Norwegia, Szwecja,  

      180 € 

Grupa 2:  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, 
Niemcy, Portugalia, Włochy 

       160 € 

Grupa 3:  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, 
Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 

140 € 

 

 
1 do pobrania ze strony https://ug.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/erasmus-2021-2027-0/wspolpraca-z-krajami-

programu/mobilnosc-kadry-uniwersyteckiej/wyjazdy-dydaktyczne/rekrutacja-otwarta-realizacja-do-30092022 

https://ug.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/erasmus-2021-2027-0/wspolpraca-z-krajami-programu/mobilnosc-kadry-uniwersyteckiej/wyjazdy-dydaktyczne/rekrutacja-otwarta-realizacja-do-30092022
https://ug.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/erasmus-2021-2027-0/wspolpraca-z-krajami-programu/mobilnosc-kadry-uniwersyteckiej/wyjazdy-dydaktyczne/rekrutacja-otwarta-realizacja-do-30092022

