Erasmus +
Projekty mobility osob - Vysokoškolské vzdělávání
Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit
profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si
schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.
Vyjíždějící pracovník musí být zaměstnancem VŠZ, lze vyslat i pracovníka, který pracuje na dohodu o
provedení práce nebo o pracovní činnosti.
Grantové prostředky (grant je složen z těchto rozpočtových položek)
1. pro studenty:
o stipendium - příspěvek na cestovní a pobytové náklady při studijním pobytu a praktické stáži
v zahraničí
2. pro zaměstnance:
o příspěvek na pobytové náklady – slouží ke krytí nákladů souvisejících s pobytem
v zahraničí
o příspěvek na cestovní náklady – určen na pokrytí nákladů na cestu účastníka z místa pobytu
do místa konání mobility
3. pro studenty a zaměstnance se specifickými potřebami:
o náklady na účastníky se specifickými potřebami – dodatečné náklady na podporu osob se
specifickými potřebami (tj. zdravotním znevýhodněním)
Erasmus+ platné sazby dle příručky http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programmeguide/introduction/how-to-read-programme-guide_en , www.naerasmusplus.cz
Sazby pobytových nákladů pro mobility zaměstnanců
 pásmo: Dánsko, Irsko, Nizozemsko, Švédsko, Spojené království
136 EUR na 1. - 14. den pobytu, 95 EUR na 15. - 60. den pobytu
 2. pásmo: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Řecko, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko,
Maďarsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Finsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko
119 EUR na 1. -1 4. den pobytu, 83 EUR na 15. - 60. den pobytu
 pásmo: Německo, Španělsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko, Makedonská
republika
102 EUR na 1. - 14. den pobytu, 71 EUR na 15. - 60. den pobytu
 pásmo: Estonsko, Chorvatsko, Litva, Slovinsko
85 EUR na 1. - 14. den pobytu, 60 EUR na 15. - 60. den pobytu
U mobilit, kde je to nutné, lze za účelem cesty přidat jeden den bezprostředně předcházející prvnímu
dni a jeden den bezprostředně následující po posledním dni aktivity v zahraničí.
Cestovní náklady určuje kalkulátor vzdálenosti Evropské komise - kalkulátoru vzdáleností:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Sazba dle vzdálenosti z místa odjezdu do místa určení:








10 - 99 km: 20 EUR/účastník
100-499 km: 180 EUR/účastník
500-1999 km: 275 EUR/účastník
2000-2999 km: 360 EUR/účastník
3000-3999 km: 530 EUR/účastník
4000-7999 km: 820 EUR/účastník
více než 8000 km: 1100 EUR/účastník

