
 
 
 
 

Metodický pokyn k administraci projektu Mezinárodní kreditové 
mobility programu Erasmus+ na období 1. 8. 2019 - 31. 7. 2022 

 
 
Mezinárodní kreditová mobilita 1.8.2019 – 31.7.2022 (tříletý projekt) 

 

POBYTOVÉ NÁKLADY 

 Přijíždějící zaměstnanci do ČR: 140 EUR/den, 98 EUR/den od 15. dne 

 Vyjíždějící zaměstnanci z ČR: 180 EUR/den, 126 EUR/den od 15. dne 

 Přijíždějící studenti do ČR: 800 EUR/měsíc 

 Vyjíždějící studenti z ČR: 700 EUR/měsíc 

U zaměstnanců grant = limit na den (stravné pro danou zemi + ubytování + místní jízdné + 
vízum + pojištění). V případě nedočerpání limitu bude poskytnuto kapesné (do max. výše 
40% stravného).  

Stravné na 1 den: 

 Bosna-Hercegovina – 35 EUR 

 Černá Hora – 35 EUR 

 Izrael – 55 USD 

 

CESTOVNÍ NÁKLADY 

Dle kalkulátoru Evropské komise (cesta z ČB do univerzity na místě určení a zpět): 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm 

např.  

 
Cestovní vzdálenost  Částka  
10–99 km:  20 EUR na účastníka  
Mezi 100 a 499 km:  180 EUR na účastníka  
Mezi 500 a 1 999 km:  275 EUR na účastníka  
Mezi 2 000 a 2 999 
km:  

360 EUR na účastníka  

Mezi 3 000 a 3 999 
km:  

530 EUR na účastníka  

Mezi 4 000 a 7 999 
km:  

820 EUR na účastníka  

8 000 km a více:  1 500 EUR na 
účastníka  

 

V případě přečerpání limitů na pobytové a cestovní náklady nese náklady fakulta.  

 

Všechny výdaje budou zúčtovány na základě CP u vyjíždějících zaměstnanců.  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm
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Přijíždějící zaměstnanci a studenti budou vyplaceni dle jednotkových sazeb.  

 

INTER-INSTITUCIONÁLNÍ DOHODA (IIA) 

Ve vzoru dokumentu jsou obsaženy zásady Listiny Erasmus pro VŠ vzdělávání, kterou se 
musí instituce partnerských zemí řídit. 

IIA je nutno podepsat nejpozději před mobilitou. 

Vzor:  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/opportunities/higher-
education/doc/partner-programme-iia_en.pdf 

- Doporučení: nastavit si podmínky spolupráce především pro uznávání ECTS kreditů, 

ohledně pojištění, jazykové a kulturní přípravy, specifikovat kritéria výběru 

účastníků, jak postupovat při nesplnění podmínek grantu – např., že případnou 

vratku garantuje vysílající univerzita apod. Počty mobilitních toků se musí nastavit 

na základě projektu, event. rámcově pro případ zero-grantů.  

PIC kód - registraci partner může provést na: 
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.
html 

PIC kód nahlaste ÚZV a uveďte do IIA.  

 

Při tvorbě propagačních či jiných dokumentů v rámci projektu používejte prosím vizuální 
identitu programu Erasmus+ : http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en.  

 

ZMĚNY V PROJEKTU 

Změna partnera v zemi, na kterou je přidělený grant – nahlásit ÚZV (ÚZV podá na DZS 
žádost o změnu podepsanou panem rektorem), bude vystaven dodatek ke Grantové 
smlouvě. Fúze univerzit se řeší stejně.  

Potřebné formuláře k mobilitám poskytne fakultní koordinátor pro zahraniční vztahy – jsou 
umístěny na společném disku ÚZV:  

Společný disk:\Fakulty\ICM - KA 107 - formuláře\STA-STT   

 

FÁZE PROJEKTU 

1) Mobility probíhají stejným způsobem jako v rámci programu Erasmus+ pro evropské 
země, tj. před mobilitou musí být uzavřena IIA jako základ pro spolupráci. IIA může 
být uzavřena ve skenu, nicméně je doporučen originál. Smlouvu předejte ÚZV 
k evidenci. IIA podepisuje za JU prorektor pro zahraniční vztahy.  

 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/opportunities/higher-education/doc/partner-programme-iia_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/opportunities/higher-education/doc/partner-programme-iia_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en
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Před mobilitou je nutné mít podepsané tyto dokumenty:  

a) Mobility Agreement for Teaching/Training (stačí ve skenu) 

b) účastnickou smlouva s JU – podepisuje institucionální koordinátor 

c) odpovídající cestovní pojištění (kopie pojistné smlouvy či kartičky se přikládá 
k účastnické smlouvě) 

d) cestovní příkaz podepsaný nadřízeným, na základě kterého je vystaven 
požadavek na zálohu ve výši pobytových + cestovních nákladů (v případě, že ÚZV 
zajišťuje letenku, pouze ve výši pobytových nákladů).  

Po výjezdu je nutné předat ÚZV originál „Confirmation“ – tj. potvrzení o absolvování 
pracovní aktivity v zahraničí, vyúčtovat cestovní příkaz a vyplnit závěrečnou zprávu 
EU Survey (link zprávy chodí automaticky ze systému Mobility Tool+ do e-mailu 
uvedeného v účastnické smlouvě).  

U výuky: Minimální počet odučených hodin je 8 hodin za 5 dní, dále se počet násobí 
- počet dní x 1,6 – tj. např. při pobytu na 10 výukových dní musí být odučeno 10 x 
1,6, tj. 16 hodin.  

2) V průběhu realizace mobilit je vhodné nastavit konkrétní podmínky další spolupráce 
a zajistit tak udržitelnost partnerského vztahu/projektu. Průběžně je dobré 
sledovat uznávání jednotlivých mobilit, a také projekt hodnotit a monitorovat a určit 
osoby na obou stranách, které budou zajišťovat jeho hladký průběh.  

3) Přijíždějící studenti či zaměstnanci vyplňují obdobné dokumenty (tj. 
Mobility/Learning Agreement, účastnickou smlouvu – verzi v AJ, potřebují kopii 
pojistné smlouvy). Na základě těchto dokumentů jim bude v 1. den příjezdu na JU 
vyplacen grant na pobytové i cestovní náklady. Výplatu zajistí ÚZV na pokladně 
rektorátu na základě uzavřené účastnické smlouvy. V poslední den pobytu fakulta 
vystaví dva originály „Confirmation“ (jeden předá účastníkovi mobility a druhý ÚZV) 
a krátce zhodnotí pozitiva či negativa mobility. Přijíždějící zaměstnanec musí po 
mobilitě také vyplnit závěrečnou zprávy EU Survey ze systému Mobility Tool+.  

4) Součástí projektu je také jeho propagace a diseminace výsledků – je vhodné 
uchovávat příslušné dokumenty či odkazy na tyto aktivity po dobu průběhu projektu 
pro využití v závěrečné zprávě. 

5) V závěru projektu, tj. v srpnu 2022 se bude zpracovávat závěrečné zpráva. ÚZV bude 
požadovat od fakultních garantů zhodnocení všech aspektů (relevance strategie, 
kvalita podmínek spolupráce, kvalita koncepce a realizace projektu a dopad a šíření 
výsledků projektu). V evaluaci projektu je důležitý také pohled a hodnocení ze 
strany partnerské instituce.  

 

FAKULTY – ÚZV 

- Předají uzavřené IIA vč. PIC partnera. 
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- V dostatečném předstihu nahlásí konkrétní jména vyjíždějících/přijíždějících 
zaměstnanců či studentů a předají jejich dokumenty (sken Mobility/Learning 
Agreementu a účastnickou smlouvu ve Wordu s vyplněnou 1. stranou, kde jsou 
identifikační údaje účastníka, sken/kopii smlouvy o cestovním pojištění), u 
vyjíždějících zaměstnanců JU také podepsaný cestovní příkaz. Účastnická smlouva 
může být před mobilitou podepsána ve skenu a v 1. den pobytu účastníka na JU 
bude doplněn jeho originální podpis.  

- Požadavek na zajištění letenky ÚZV – doporučeno zaslat min. 2 měsíce předem 
(garance nižší ceny). Letenka bude objednána dle požadavků uvedených v e-mailu, 
za jejich správnost ručí odesílající.  

- S ÚZV je nutno řešit požadavky na změny projektu (jediné možné změny bez žádosti 
o změnu projektu jsou změny v počtu osob a dní/měsíců), případně požadavky na 
zero-granty (zaměstnanec pojede ve statutu Erasmus mobility, bude placen ze 
zdrojů fakulty).  

- Průběžně informují o průběhu realizace projektu, v případě problémů či nejasností 
řeší s ÚZV bezodkladně.  

 Zpracovala: Mgr. Eva Fichtnerová 


