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PRAVIDLA MOBILIT ERASMUS+  

SMĚRNICE PRO REALIZACI MOBILIT ERASMUS+ PRO OBDOBÍ VÝZEV 2021 – 2027 

 

Tento dokument vydává Educa International. o.p.s. na základě požadavků 

Národní agentury Domu zahraniční spolupráce (DZS) a pokynů Evropské komise (EK) za 

účelem interní úpravy flexibility v rámci projektů KA131 pro období 2021-2027. Opatření 

je platné po celé programové období 2021-2027, aktualizováno bude jen 

v případě změn, pokynů a požadavků vydaných Národní agenturou (NA) v rámci uvedeného  

programového období. Tímto opatřením se musí řídit všichni účastníci v rámci Erasmus+. 

 

Definice pojmů: 

• Fyzická mobilita – mobilita/pobyt, při které je účastník fyzicky přítomen v zahraniční destinaci. 
• Virtuální mobilita – mobilita/pobyt bez fyzické přítomnosti v zahraniční destinaci. 
• Kombinovaná mobilita – kombinace fyzického pobytu v zahraničí a virtuální součásti (např. 

online přednáška, workshop apod.).  
• Studijní pobyt – výměnný pobyt studenta VŠ/VOŠ zapojené v konsorciu Educa International 

o.p.s. na zahraniční partnerské univerzitě. 

• Pracovní stáž – pracovní pobyt studenta nebo absolventa VŠ/VOŠ zapojené v konsorciu Educa 

International o.p.s. v zahraniční organizaci (firma, laboratoř, nezisková organizace, univerzita 

apod.) 

• Krátkodobá mobilita – fyzický pobyt v zahraničí po dobu 5-30 dnů. 

• Dlouhodobá mobilita – fyzický pobyt v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. 

• Mezinárodní mobilita – výměnný  pobyt v zahraničí v zemi mimo programové země Erasmus+. 
• Programové země Erasmus+ – Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, 

Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, 
Rakousko, Řecko, Španělsko, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, 
Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie, Turecko. 

• Partnerské země Erasmus+ – všechny ostatní země kromě programových. 

• Pobytové náklady – paušální částka za danou jednotku dle typu mobility (měsíc nebo den). 
• Cestovní náklady – příspěvek na pokrytí cesty dle vzdálenosti destinace (je dostupné jen pro 

určité typy mobilit). 
• Účastník s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním – student, kterému jeho 

fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení může bránit, aby se plně a účinně zapojil do 
společnosti za stejných podmínek jako ostatní (prokazuje se ZTP nebo lékařskou zprávou). 

• Účastník s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami aj. – student, který má nárok 
nebo pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých 
školách, případně student, který má nárok na přídavek na dítě podle zákona o státní sociální 
podpoře. Případně i student, který se sám identifikuje, že musí překonat další ekonomickou, 
sociální nebo společenskou překážku. 

• Účastník s jinou překážkou – student spadající do jedné z následujících kategorií: 
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- Pracující studenti (student s pracovní smlouvou jejíž pracovní hodinová výměra je 
minimálně 40 hod. týdně)  

- Profesionální sportovci (jedná se o fyzickou osobu, jejíž primární příjem plyne z úplatného 
provozování sportovní činnosti, která je hlavním předmětem jejího zájmu a zpravidla 
obživy, a která v návaznosti na ujednání se sportovním klubem nemůže poskytovat své 
sportovní služby ostatním klubům). 

- Studenti specifických oborů (student, který identifikuje, že jeho studijní program je 
specifický a neumožňuje mu účastnit se dlouhodobého studijního pobytu nebo pracovní 
stáže. Veškeré žádosti studentů o zařazení do této definice jsou posuzovány individuálně.); 
(podrobnosti viz dále). 

- Student, který se sám identifikuje jako student s jinou překážkou (vždy je nutná předchozí 
konzultace s konsorciem Educa International o.p.s. a s národní agenturou (DZS)). 

• Green Erasmus – příspěvek na ekologicky šetrné způsoby cestování (podrobnosti viz dále). 
• Navýšení na stáž – finanční navýšení na aktivitu dlouhodobá pracovní stáž ve výši 150EUR. 
• BIP – Blended Intensive Programme. Kombinovaný intenzivní program pro účastníky především 

z programových zemí Erasmus+. 

Typy pobytů/mobilit a jejich pravidla: 

1) Studentské a absolventské mobility: 

Dlouhodobý studijní pobyt 

Studenti VŠ/VOŠ zapojené v konsorciu Educa International o.p.s. se na dlouhodobé studijní pobyty v 
rámci programu Erasmus+ hlásí přes vypsaná výběrová řízení na své vysílající instituci.  

Na dlouhodobý studijní pobyt mohou vyjet studenti Studenti VŠ/VOŠ zapojené v konsorciu Educa 

International o.p.s. denní i kombinované formy studia od 2. ročníku bakalářského studia včetně 
(přihlásit se lze již v 1. ročníku bakalářského studia na výjezd ve 2. ročníku). 

Minimální délka pobytu jsou 2 měsíce. Studenti mají nárok na pobytové náklady. 

Minimální počet získaných ECTS z jednosemestrálního pobytu je stanovený danou vysílající institucí. 
Pro účely oprávněnosti čerpání grantu musí student získat minimálně 7 ECTS kreditů.  

Veškeré tyto případy se posuzují individuálně v součinnosti s vysílající institucí a pokud možno vždy 
ve prospěch studenta. Doporučený počet získaných ECTS za jednosemestrální pobyt je 30 (u 

dvousemestrálního pobytu pak 60). 

 

Krátkodobý studijní pobyt  

Pro studenty bakalářského a magisterského stupně studia je tento typ mobility dostupný zejména 
v podobě účasti na BIP – Blended Intensive Programme, pořádaného partnerskou univerzitou 
v zahraničí. O možnostech účasti na BIP se informujte na zahraničním oddělení Vaší VŠ/VOŠ.  

Studentům doktorského stupně studia je doporučeno vyjíždět na krátkodobou pracovní stáž. 
Studenti doktorského stupně studia se rovněž mohou účastnit BIP.  

Délka pobytu je od 5-30 dnů. Konsorcium Educa International neuděluje pobytové náklady na jeden 
den před začátkem, či jeden den po skončení mobility. Studenti nemají nárok na cestovní náklady 
kromě studentů s omezenými příležitostmi. 
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Studenti doktorského studia mají při výjezdu na krátkodobou mobilitu pro studenty doktorského 
studia povinnost splnit virtuální složku mobility.  

 

Dlouhodobá pracovní stáž  

Studenti VŠ/VOŠ zapojené v konsorciu Educa International o.p.s. se mohou přihlásit na dlouhodobou 
pracovní stáž kdykoliv v průběhu akademického roku, ale vždy minimálně 2 měsíce před plánovaným 
začátkem pobytu.  

Absolventi VŠ/VOŠ zapojené v konsorciu Educa International o.p.s. se musí přihlásit před státní 
zkoušku (v době, kdy jsou ještě studenty) a vždy minimálně dva měsíce před plánovaným začátkem 
pobytu. 

Minimální délka stáže jsou 2 měsíce a maximální délka je 3 měsíce. Minimální délka je daná pravidly 
Erasmus+. 

Účastník má nárok na pobytové náklady a navýšení na stáž. 

 

Krátkodobá pracovní stáž  

Délka krátkodobé stáže je od 5-30 dnů. Konsorcium Educa International o.p.s. neuděluje pobytové 
náklady na jeden den před začátkem, či jeden den po skončení mobility. Studenti nemají nárok na 
cestovní náklady kromě studentů s omezenými příležitostmi. 

Studenti doktorského studia mají při výjezdu na krátkodobou mobilitu pro studenty doktorského 
studia povinnost splnit virtuální složku mobility. Pro všechny ostatní typy krátkodobé mobility je 
splnění virtuální složky také povinné. 

 

Mezinárodní mobilita KA131  

Jedná se o mobilitu do zemí mimo programové země Erasmus+. 

Tento typ mobility je v rámci konsorcia Educa International o.p.s. určen pro dlouhodobé fyzické 
studijní pobyty, praktické stáže studentů a mobility zaměstnanců VŠ/VOŠ na partnerských institucích 
v zahraničí. 

Výběrová řízení na tuto aktivitu se vyhlašují na jednotlivých VŠ/VOŠ zapojených v konsorciu Educa 

International o.p.s. Pravidla výběrových řízení stanovuj jednotlivé vysílající instituce samy.   

Konsorcium Educa International o.p.s. podporuje účastníky mezinárodní mobility cestovními náklady 

– toto platí pro Výzvu 20221 a Výzvu 2022. 

 

Mobilita do země původu/jejíž je zájemce občanem/trvalého bydliště 

V případě mobility za účelem studia, má student dle uvedené definice nejnižší prioritu než student, 

který do této definice nespadá. (Například: mobilita studenta španělské národnosti do Španělska má 
nejmenší prioritu než mobilita studenta české národnosti do Španělska apod.).  
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V případě mobility studenta za účelem pracovní stáže, je studentům dle uvedené definice dávána 
nejmenší priorita. Žádost o tento typ mobility musí být velmi dobře zdůvodněna ze strany studenta. 
Každá žádost je posuzovaná individuálně s přihlédnutím k plánované náplni stáže a její relevantnosti 
ke studijnímu programu studenta. Posouzení nejprve provádí vysílající instituce. V případě schválení, 
provede posouzení konsorcium Educa International o.p.s. V případě zamítnutí ze strany vysílající 
instituce, již další posouzení neprobíhá – žádost je zamítnuta. 

Pro výzvu 2022 nejsou výjezdy tohoto typu povolené.  

 

2) Zaměstnanecké mobility: 

Zahraniční školení zaměstnanců (STT – staff mobility for training) 

Jedná se o fyzický pobyt zaměstnance VŠ/VOŠ v konsorciu Educa International o.p.s. (akademický i 
neakademický pracovník) v zahraniční organizaci. Mezi organizace mohou patřit jak univerzity, tak 

instituce, firmy, laboratoře, sdružení, neziskové organizace apod. 

Tento typ mobility je dostupný pro zaměstnance v pracovně právním vztahu se vysílající institucí 
v době konání mobility.  

Délka mobility je od 2 do 6 dní s pobytovými náklady včetně cesty.  

K pobytu na zahraniční organizaci není potřeba mít uzavřenou smlouvu mezi vysílající institucí a touto 

organizací. 

Zahraniční výukové pobyty pedagogů (STA – staff mobility for teaching) 

Jedná se fyzický pobyt zaměstnance VŠ/VOŠ v konsorciu Educa International o.p.s. (akademický 
pracovník) na zahraniční instituci (nejčastěji univerzitě). 

Je třeba dodržet minimální počet vyučovacích hodin dle pravidel příručky programu Erasmus+. Tj. 
minimálně 8 hodin výuky týdně (nebo během jakékoliv kratší doby pobytu). Jestliže mobilita trvá déle 
než jeden týden, minimum odučených hodin pro další nekompletní týden bude proporcionálně 
odpovídat. Pokud je výuková činnost spojena s aktivitou v oblasti odborné přípravy v průběhu 
jediného období v zahraničí, snižuje se minimální počet vyučovacích hodin týdně (nebo jakékoli kratší 
doby pobytu) na 4 hodiny. 

Délka mobility je od 2 do 6 dní s pobytovými náklady.  

K pobytu na zahraniční organizaci JE potřeba mít uzavřenou Interinstitucionální smlouvu mezi 
vysílající institucí a touto organizací. 

 

Společná pravidla pro STT a STA:  

Výběrová řízení provádí vysílající instituce. Výběrovým řízením se rozumí termín, do kterého je 
potřeba na centrální OMV doručit řádně vyplněnou a podepsanou Přihlášku. 
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Sazby programu Erasmus+ pro zaměstnance se řídí Příručkou Erasmus+ Programme Guide 

 

Typy účastníků dle Erasmus+: 

• Účastník s EU grantem 

o financování dle jednotkových příspěvků EU grantu, tj. dny/měsíce/cestovní náklady  

• Účastník s nulovým grantem (zerogrant)  
o bez financování z EU grantu  

o možnost využití jiného finančního zdroje  

o splňuje kritéria programu Erasmus+  

o standardně vykázáni v rámci managementu projektu  

 

Podpora inkluze a Green Erasmus 

Inkluze 

Účastník s omezenými příležitostmi: 

• Účastník s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním – student, kterému jeho 
fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení může bránit, aby se plně a účinně zapojil do 
společnosti za stejných podmínek jako ostatní (prokazuje se ZTP nebo lékařskou zprávou) 

- Účastník může získat až 100 % skutečných nákladů. 

- Účastník u některých typů mobilit získává nárok na cestovní náklady. 
- Mezi tyto účastníky mohou patřit jak studenti, tak zaměstnanci 

• Účastník s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami aj. – student, který má nárok 
nebo pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých 
školách, případně student, který má nárok na přídavek na dítě podle zákona o státní sociální 
podpoře. Případně i student, který se sám identifikuje, že musí překonat další ekonomickou, 
sociální nebo společenskou překážku. 

- Účastník může získat příspěvek dle následující tabulky: 
 

 Krátkodobá mobilita Dlouhodobá 
mobilita 

Mezinárodní mobilita 
KA131 

Top-up • 100 EUR (délka 5-14 

dnů) 
• 150 EUR (délka 15-

30 dnů) 

250 EUR na měsíc Krátkodobá: 

• 100 EUR (délka 5-14 

dnů) 
- 150 EUR (délka 15-

30 dnů) 
Dlouhodobá: 

- 250 EUR na měsíc 

Nárok na cestovní 
náklady 

Ano Ne Ano 

- Mezi tyto účastníky mohou patřit pouze studenti 
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Účastník s jinou překážkou 

Účastník získává možnost využít krátkodobou kombinovanou mobilitu (fyzická mobilita od 5 do 30 

dnů v kombinaci s virtuální složku). 

Může se jednat o studenta spadajícího do jedné z následujících kategorií: 

• Pracující studenti (student s pracovní smlouvou jejíž pracovní hodinová výměra je minimálně 40 
hod. týdně). 

• Profesionální sportovci (jedná se o fyzickou osobu, jejíž primární příjem plyne z úplatného 
provozování sportovní činnosti, která je hlavním předmětem jejího zájmu a zpravidla obživy, a 
která v návaznosti na ujednání se sportovním klubem nemůže poskytovat své sportovní služby 
ostatním klubům). 

• Studenti specifických oborů 

činnosti zaměřené na intenzivní výzkum s ohledem na specifické pracovní a klimatické 
podmínky.  

• Student, který se sám identifikuje jako student s jinou překážkou (vždy je nutná předchozí 
konzultace s národní agenturou (DZS)). 

Mezi tyto účastníky mohou patřit pouze studenti. 

Green Erasmus 

Green Erasmus pro studenty: 

• Účastníci, kteří mají nárok na pobytové náklady: jednorázový příspěvek ve výši 50EUR, který se 
vyplácí po návratu účastníka z mobility. O příspěvek lze požádat v případě, že se nejedná o 
sousední zemi s ČR. K žádosti je nutné doložení jízdenek nebo jiných dokumentů prokazujících 
cestu. Uznatelnými dopravními prostředky jsou vlak, autobus a spolujízda v autě. Účastník, který 
získá příspěvek nemůže získat pobytové dny navíc. Příspěvek se v případě schválení vyplácí po 
návratu účastníka z mobility. 

Účastníci, kteří mají nárok na cestovní náklady: o příspěvek lze požádat v případě, že se nejedná o 
sousední zemi s ČR. Vzdálenost se určuje podle kalkulátoru vzdálenosti EK: https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator  Výši příspěvku určuje následující tabulka.  

10 – 99 km - 

100 – 499 km  210 EUR 

500 – 1999 km  320 EUR 

2 000 – 2999 km  410 EUR 

3 000 – 3999 km  610 EUR  

4 000 – 7999 km  - 

8 000 km nebo více  - 

O příspěvek je nutné zažádat. K žádosti je nutné doložení jízdenek nebo jiných dokumentů 
prokazujících cestu. Uznatelnými dopravními prostředky jsou vlak, autobus a spolujízda 
v autě. Účastník, který získá příspěvek nemůže získat pobytové dny navíc.  

 

 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
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Green Erasmus pro zaměstnance: 

Účastníci mají možnost získat příspěvek kromě sousedních zemí s ČR.  Vzdálenost se určuje podle 
kalkulátoru vzdálenosti EK: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-

calculator  Výši příspěvku určuje následující tabulka: 

 

 

10 – 99 km - 

100 – 499 km  210 EUR 

500 – 1999 km  320 EUR 

2 000 – 2999 km  410 EUR 

3 000 – 3999 km  610 EUR  

4 000 – 7999 km  - 

8 000 km nebo více  - 

 

O příspěvek je nutné zažádat. K žádosti je nutné doložení jízdenek nebo jiných dokumentů 
prokazujících cestu. Uznatelnými dopravními prostředky jsou vlak a autobus.  

Účastník, který získá příspěvek nemůže získat pobytové dny navíc. 

 

Spolujízda: 

Spolujízdou se rozumí využití místa ve vozidle jiné osoby pro uskutečnění cesty do anebo z destinace 

mobility, případně pro pokrytí části této cesty.  

Spolujízdou není například odvezení účastníka mobility rodinným příslušníkem do anebo z destinace. 

Spolujízdou není využití taxi či podobných služeb. 

 

Dokumenty Green Erasmus: 

Žádost o příspěvek Green Erasmus  

Čestné prohlášení pro spolujízdu 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

