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Je možné přidělené mobility rozdělit mezi více
účastníků a cestovní náklady, které tím
vzniknou, navíc uhradit z jiných zdrojů (např.
OS, nebo ze zdrojů univerzity)?
…Například jednu mobilitu na 6 měsíců
rozdělit na dvě po třech měsících.
ANO

NE

Ano, je to možné, jak vyplývá z přílohy ke grantové smlouvě:
• vysokoškolské instituce mohou:
a) stanovovat délku trvání mobilit,
b) organizovat mobility pro jiný počet účastníků, než je
uvedeno v Příloze II Grantové smlouvy
bez nutnosti uzavřít dodatek, pokud jsou zachovány
minimální a maximální doby trvání stanovené v Příručce
programu Erasmus+ a jsou dodržena případná dodatečná
kritéria zveřejněná národní agenturou.
 Na úhradu cestovních nákladů je možné využít
povoleného přesunu z grantu na OS.

Je možné převádět finance mezi jednotlivými
zeměmi / regiony?

 mezi jednotlivými rozpočtovými
obálkami (regiony) a zeměmi nelze
převádět

Je možné přesunout grant z incoming mobilit
do outgoing mobilit a naopak za pomoci
dodatku ke grantové smlouvě?
V rámci mezinárodní kreditové mobility je
možný převod finančního příspěvku
přiděleného na mobility pro přijíždějící
studenty/zaměstnance do mobilit vyjíždějících
studentů/zaměstnanců.

Je možné účastníkovi uhradit pouze pobytové
náklady, aniž by mu byly vyplaceny cestovní
náklady?

Pouze ve výjimečných případech (např. cestovní
náklady byly hrazeny z jiného projektu, účastník se již
nachází v místě konání mobility apod.) nevznikne nárok
na cestovní náklady, v takovém případě je ale nutné
okomentovat důvod v komentáři v Mobility Tool+. U
zaměstnanecké mobility zaškrtnete políčko „travel grant
not required“, u studentů je třeba uvést v MT+ „0“ km u
výpočtu distance band, tím pádem se nespočítá žádná
vzdálenost. V kolonce komentáře je vždy nutné situaci
vysvětlit.

Zajistíme-li zaměstnanci výukový pobyt dle
věcného plnění, uvedeme reálně vyplacenou
částku v Mobility Toolu+?
V MT+ uvádíte vždy jednotkový příspěvek bez ohledu
na variantu vyplácení, kterou si zvolíte (vyplacení
jednotkového příspěvku na pobytové a cestovní
náklady nebo zajištění cesty a pobytových nákladů
v souladu s vnitřními předpisy školy - tj. cestovní příkaz,
případně kombinace dvou předchozích variant). Pokud
zvolíte možnost vyplacení grantu dle věcného plnění
(varianta č.2), v účastnické smlouvě tuto možnost
zaškrtnete (částky neuvádíte) a do MT+ zadáte
paušální částku.

Jak naložíte s částkou, která Vám zbyde při
zajištění cesty a pobytových nákladů dle
vnitřních předpisů organizace? Např. letenka
pro vyučujícího stála 900 EUR, ale dle
kalkulátoru byla výše grantu podle
vzdálenostního pásma vypočítána na 1100 EUR.
Lze ušetřenou částku 200 EUR použít na
financování studijního pobytu studenta?

Zrealizujete-li mobilitu při splnění všech podmínek, náleží vám
vždy celá částka stanovená dle jednotkového příspěvku. Takto
"ušetřené" finance (rozdíl mezi reálnými náklady a paušálem)
mohou být využity na dofinancování jiné mobility, nejlépe v té
samé kategorii. V takovém případě se nejedná o přesuny
s nutností uzavřít dodatek ke grantové smlouvě.
Pouze v případě, že se Vám např. nepodaří zrealizovat
naplánované mobility, na které vám byl přidělen grant, je možné
přesunout finance, z jiné kategorie nevyjímaje, a to dle pravidel
pro možné přesuny s uzavřením dodatku ke GS.
Do MT zadáte původní dobu pobytu a následně ji prodloužíte
formou dodatku k účastnické smlouvě.
Zero-grant v kombinaci s EU zdrojem je možný pouze v případě
prodloužení.

Je možné zažádat o prodloužení projektového
období a jaký je postup?
16 a 24měsíční projekty mohou být prodlouženy o 2
měsíce, aby konec projektového období lépe odpovídal
konci semestru.
Žádost o prodloužení projektového období z 24 na 26
nebo z 16 na 18 měsíců podáváte národní agentuře.
Ve Výzvě 2017 se předpokládá jako jediný termín konce
projektového období 31. 7. 2019 pro standartní délku
projektu 26 měsíců, případně 18 měsíců u 2. kola.

Výjezd zaměstnanců do zahraničí se bude
skládat ze dvou částí - výukové a školení (budou
po sobě navazovat).
1) Je takto "poskládaná" mobilita správná?
2) Nebo se má raději výuka a školení dát pouze
do kolonky školení (jedná se o jednu
nepřerušovanou mobilitu)?

 Bude se jednat o 1 kombinovanou mobilitu.
• V Mobility Tool+ budete evidovat
kombinovanou mobilitu u zaměstnanců jako
výukový pobyt, poté zaškrtnete políčko
„Spojení výuky a školení“

Podpis meziinstitucionálních dohod - v případě mobilit
s excelentními pracovišti v USA je problém podepsat
dohodu (velká administrativa, časová náročnost a též
nechuť do spolupráce s méně významným
pracovištěm). V praxi jiných projektů se řeší podpisy s
představiteli konkrétních kateder amerických univerzit
či jimi zřízených institutů; je možné takto (na úrovni
katedry) podepsat meziinstitucionální dohodu i pro
kreditovou mobilitu Erasmus+?

 Ne, vždy je třeba podepisovat
meziinstitucionální dohodu na úrovni univerzity.

