
Erasmus+ (2021-2027) 

Byla vyhlášena výzva v rámci programu Erasmus+ (2021-2027) na rok 2021. 

Mobilita jednotlivců – klíčová aktivita 1 

Termín pro podání žádostí: do 11.5.2021, 12:00 

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit i zaměstnanci mateřských, základních a středních škol 

včetně speciálních, uměleckých a odborných. Stipendium je možné využít na výukové pobyty, školení, 

kurzy či stínování v hostující instituci. 

Typy výjezdů 

• Výukový pobyt (tzv. Teaching Assignment) umožňuje vyučujícím vyzkoušet si výuku na 

partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola už před podáním žádosti. 

• Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí žádající škola, a to na základě potřeb 

jednotlivých zaměstnanců a zaměstnankyň, ale také konkrétních potřeb jakožto instituce. 

• Stínování (tzv. Job-Shadowing) probíhá na partnerských školách či v organizacích navázaných 

na školní vzdělávání. Při této mobilitě se pozorují metody a postupy přijímající organizace, 

které lze pak využít v domácí praxi. 

Zúčastněné organizace by měly prostřednictvím svých aktivit aktivně podporovat začleňování a 

rozmanitost, udržitelnost životního prostředí a digitální vzdělávání: využitím konkrétních možností 

financování poskytovaných programem pro tyto účely, zvyšováním povědomí mezi svými účastníky, 

sdílením osvědčených postupů a výběrem vhodného designu za jejich činnosti. 

Mezi oprávněné účastníky patří učitelé, vedoucí škol a všichni ostatní nepedagogičtí odborníci a 

zaměstnanci pracující ve školním vzdělávání. 

Mezi způsobilé nepedagogické pracovníky patří zaměstnanci pracující ve školním vzdělávání, a to buď 

ve školách (asistenti učitele, pedagogičtí poradci, psychologové atd.), Nebo v jiných organizacích 

působících ve školním vzdělávání (např. Školní inspektoři, poradci, političtí koordinátoři odpovědní za 

školní vzdělávání atd.). 

Účastníci musí pracovat ve vysílající organizaci nebo musí pravidelně spolupracovat s vysílající 

organizací, aby pomohli implementovat hlavní činnosti organizace (například jako externí školitelé, 

odborníci nebo dobrovolníci). 

Doba trvání projektu: od 6 do 18 měsíců. 

Možné vycestování: od 2 dnů do 2 měsíců. 

Náklady spojené s mobilitou se hradí paušálním příspěvkem, který na základě projektového rozpočtu 

poskytuje Evropská komise. Komise může rozpočet přidělit v plné výši, ale může jej stejně tak krátit v 

rámci hodnocení.   

Grant se skládá z následujících rozpočtových položek:  

• Cestovní náklady  

• Pobytové náklady  

• Náklady na organizaci mobilit  

• Náklady na účastníky se specifickými potřebami  

• Jazyková příprava/kurzovné  

• Mimořádné náklady



Kategorie 

rozpočtu 

Způsobilé náklady a příslušná 

pravidla 
Množství 

Organizační 

podpora 

Náklady přímo spojené s realizací 
mobilitních aktivit, které nejsou 
pokryty jinými nákladovými 
kategoriemi. 

Například: příprava (pedagogická, 
mezikulturní a další), mentorování, 
monitorování a podpora účastníků 
během mobility, služby, nástroje a 
vybavení potřebné pro virtuální 
součásti ve smíšených činnostech, 
uznávání výsledků učení, sdílení 
výsledků a zviditelnění financování z 
Evropské unie veřejnost. 

Organizační podpora pokrývá náklady 
jak vysílajících, tak hostitelských 
organizací (s výjimkou mobility 
zaměstnanců za kurzy a školení). Na 
rozdělení obdrženého grantu se 
dohodnou obě organizace. 

Mechanismus financování : 
příspěvek k jednotkovým nákladům. 

Pravidlo přidělování : na základě 
počtu účastníků. 

100 EUR 

• Skupinová mobilita na žáka, maximálně 1 000 EUR na skupinu 
• Na účastníka mobility zaměstnanců za účelem kurzů a školení 
• Na pozvaného odborníka 
• Na hostovaného učitele nebo pedagoga ve výcviku 

350 EUR; 200 EUR po sto účastnících se stejného typu aktivity 

• Na účastníka krátkodobé vzdělávací mobility žáků 
• Na účastníka mobility zaměstnanců za účelem sledování 

pracovního místa a přidělení výuky nebo školení 

500 EUR 

• Na účastníka dlouhodobé vzdělávací mobility žáků 



Kategorie 

rozpočtu 

Způsobilé náklady a příslušná 

pravidla 
Množství 

Cestovat 

Příspěvek na zpáteční cestovní 
náklady účastníků a doprovázejících 
osob z místa jejich původu do místa 
konání aktivity. 

Kromě toho: příspěvek na zpáteční 
cestovní náklady účastníků a 
doprovázejících osob z místa jejich 
původu do místa školení před 
odjezdem pro žáky dlouhodobé 
mobility. 

Mechanismus financování : 
příspěvek k jednotkovým nákladům. 

Pravidlo přidělování : na základě 
cestovní vzdálenosti a počtu osob. 

Žadatel musí uvést vzdušnou 
vzdálenost mezi místem původu a 
místem konání aktivity 4 pomocí 
kalkulačky vzdálenosti podporované 
Evropskou komisí 5 

Cestovní 

vzdálenost 
Standardní 

cestování 
Zelené cestování 

0 - 99 km 23 EUR  

100 - 499 km 180 EUR 210 EUR 

500 - 1999 km 275 EUR 320 EUR 

2000 - 2999 
km 

360 EUR 410 EUR 

3000 - 3999 
km 

530 EUR 610 EUR 

4 000 - 7 999 
km 

820 EUR  



Kategorie 

rozpočtu 

Způsobilé náklady a příslušná 

pravidla 
Množství 

8000 km nebo 
více 

1500 EUR  

Individuální 

podpora 

Náklady na pobyt účastníků a 
doprovázejících osob 6 během 
aktivity. 

V případě potřeby: náklady na pobyt 
jsou způsobilé pro dobu cesty před a 
po aktivitě, maximálně dva dny cesty 
pro účastníky, kteří dostávají 
standardní cestovní grant, a 
maximálně čtyři další dny pro 
účastníky, kteří dostávají zelený 
cestovní grant. 

Mechanismus financování : 
příspěvek k jednotkovým nákladům. 

Pravidlo přidělování : na základě 
počtu osob, délky pobytu a přijímající 
země 7 . 

Kategorie účastníků 
Skupina 

zemí 1 
Skupina 

zemí 2 
Skupina 

zemí 3 

Personál 
90 - 180 
EUR 

80 - 160 
EUR 

70 - 140 
EUR 

Žáci školy 
40 - 80 
EUR 

35 - 70 
EUR 

30 - 60 
EUR 

Výše uvedené jsou základní sazby za den činnosti. Každá národní agentura 
rozhodne o přesných základních sazbách v povoleném rozsahu. 
Základní sazba je splatná do 14. dne činnosti. Od 15. dne činnosti se splatná 
sazba bude rovnat 70% základní sazby. Splatné sazby budou zaokrouhleny 
na nejbližší celé euro. 

Podpora 

začlenění 

Náklady spojené s organizací 
mobilitních aktivit pro účastníky s 
omezenými příležitostmi. 

100 EUR na účastníka   



Kategorie 

rozpočtu 

Způsobilé náklady a příslušná 

pravidla 
Množství 

Mechanismus financování: příspěvek 
k jednotkovým nákladům 

Pravidlo přidělování: na základě počtu 
účastníků s omezenými příležitostmi 

Dodatečné náklady přímo spojené s 
účastníky s omezenými příležitostmi a 
jejich doprovodnými osobami (včetně 
oprávněných nákladů souvisejících s 
cestováním a živobytím, pokud není 
pro tyto účastníky vyžadován grant 
prostřednictvím rozpočtových 
kategorií „Cestování“ a „Individuální 
podpora“). 

Mechanismus financování : 
skutečné náklady. 

Pravidlo přidělování : žádost musí 
být odůvodněna žadatelem a 
schválena národní agenturou. 

100% způsobilých nákladů   

Přípravné 

návštěvy 

Náklady na cestu a pobyt za účast na 
přípravné návštěvě. 575 EUR na účastníka, maximálně tři účastníci na návštěvu   



Kategorie 

rozpočtu 

Způsobilé náklady a příslušná 

pravidla 
Množství 

Mechanismus financování : 
jednotkové náklady. 

Pravidlo přidělování : na základě 
počtu účastníků. 

Kurzovné 

Náklady na registrační poplatky za 
kurzy a školení. 

Mechanismus financování : 
příspěvek k jednotkovým nákladům. 

Pravidlo přidělování : na základě 
doby trvání činnosti. 

80 EUR na účastníka a den; jednotlivý zaměstnanec může v rámci jedné 
grantové dohody obdržet kurzové poplatky maximálně 800 EUR.   

Jazyková 

podpora 

Náklady na poskytování jazykových 
studijních materiálů a školení 
účastníkům, kteří potřebují zlepšit 
znalost jazyka, který budou používat 
ke studiu nebo školení během své 
činnosti. 

Mechanismus financování : 
příspěvek k jednotkovým nákladům. 

150 EUR na účastníka s nárokem na online jazykovou podporu, který ji 
nemůže obdržet z důvodu nedostupnosti příslušného jazyka nebo úrovně, s 
výjimkou zaměstnanců s mobilitou kratší než 31 dnů. Žákům ve skupinové 
mobilitě není poskytována individuální jazyková podpora. 

Navíc: 150 EUR na účastníka dlouhodobé vzdělávací mobility žáků 

  



Kategorie 

rozpočtu 

Způsobilé náklady a příslušná 

pravidla 
Množství 

Pravidlo přidělování : na základě 
počtu účastníků. 

Mimořádné 

náklady 

Náklady na poskytnutí finanční 
záruky, pokud o to národní agentura 
požádá. 
Drahé cestovní náklady účastníků a 
jejich doprovodných osob, které nelze 
podpořit standardní kategorií 
„Cestování“ z důvodu zeměpisné 
odlehlosti nebo jiných překážek. 

Mechanismus financování : 
skutečné náklady. 

Pravidlo přidělování : žádost musí 
být odůvodněna žadatelem a 
schválena národní agenturou. 

Náklady na finanční záruku : 80% způsobilých nákladů 

Drahé cestovní náklady : 80% způsobilých cestovních nákladů 
  



K podání žádosti je nutná registrace na portálu Funding & tender opportunities portál (FTOP) a 

obdržet identifikační kód účastníka (PIC). Organizace / skupiny, které již získaly PIC prostřednictvím 

své účasti v jiných programech EU, se nemusí znovu registrovat. PIC získaný z této předchozí 

registrace je platný také pro podání žádosti v rámci programu Erasmus +. 

Všichni žadatelé musí být zaregistrováni https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc.  

Více informací zde: https://www.dzs.cz/ a zde: https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-

granty 

 


