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Metodický pokyn k podávání žádostí do podzimního kola Fondu mobility 2020-2 – žadatelé 

Vzhledem ke světové pandemii Covid-19 bude mít podzimní kolo FM UK odlišnou podobu. 

Jedná se o výjimku, která bude aplikována pouze na podzimní kolo roku 2020. 

 

Podávání žádostí 

 

Pobyty se začátkem v měsících červenec až říjen 2020 

1. Žadatel má při přípravě a podávání žádosti do FM povinnost spolupracovat s domovskou 

fakultou.  

2. Fakulta je při přípravě a podávání žádosti do FM žadatelům nápomocna. 

3. Žadatel připraví žádost o podporu v takovém formátu, který je požadován v aplikaci (to 

znamená včetně všech příloh).  

4. Pokud již žadatel svou žádost do aplikace nahrával v rámci zrušeného jarního kola 2020 a 

všechny informace zůstávají v platnosti, může si vzor žádosti z aplikace vytisknout (pořídit 

export žádosti) a k ní přiloží všechny povinné přílohy (na RUK se dodává originál).  

5. Pokud žadatel potřebuje v původní žádosti nějaké informace upravit či žádost jinak doplnit, 

není možné použít export z aplikace. Žadatel použije vzor žádosti pro danou kategorii a vyplní 

ji na PC. Vzory žádostí jsou taktéž dostupné na webu cuni.cz v sekci Fond mobility UK. 

6. Pokud chce žadatel vycestovat a v jarním kole 2020 žádost o finanční podporu nepodával, 

použije vzor žádosti pro danou kategorii a vyplní ji na PC. K takto vyplněné žádosti dodá 

všechny přílohy (originál). 

7. Žadatel je povinen si celou připravenou žádost okopírovat, případně pořídit sken jednotlivých 

stran pro další nahrávání do aplikace, pokud tak již neučinil dříve (viz bod 11). 

8. Fakulta má za úkol žádost zkontrolovat a dodat na OZV RUK k projednání a zhodnocení. 

9. Doporučujeme žadatelům, aby své žádosti dodávali fakultám co nejdříve. Dále 

doporučujeme, aby žádost byla na OZV RUK dodána nejpozději jeden týden před plánovaným 

odjezdem. 

10. O výsledném rozhodnutí budou žadatel a domovská fakulta vyrozuměni odpovědným 

pracovníkem OZV RUK pomocí e-mailu v co nejkratší době od rozhodnutí o 

přidělení/nepřidělení podpory. 

11. Jakmile se otevře aplikace pro řádný termín podzimního kola FM, který je zveřejněn 

v opatření rektora č. 6/2020 k Prioritám pro činnost FM UK pro rok 2020, je žadatel, který 

dodal písemnou žádost a bylo mu vyhověno přidělením finančních prostředků, povinen svou 

žádost do aplikace nahrát. Znamená to, že i tyto žádosti musí být v aplikaci evidovány. 
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Nahrání do aplikace bude možné až v řádném termínu FM 2020-2, tj. od 21. září do 31. října 

2020, přičemž žadatel respektuje interní termín fakulty. 

12. Finanční obnos na tyto žádosti (pobyty se začátkem v měsících červenec až říjen 2020) je 

vzhledem k situaci velmi omezený. Žadatel podáním takové žádosti bere na vědomí, že na 

podporu z Fondu mobility nevzniká nárok automaticky. Pokud žadatel vyjede v měsících před 

standardním podzimním kolem FM 2020-2, bere na vědomí riziko spojené s možným 

nepřidělením požadované finanční podpory. 

13. V rámci tohoto „zrychleného“ kola FM 2020-2 jsou zachovány všechny kategorie, to 

znamená, že o příspěvek si mohou žádat i akademici. Všechny kategorie, ve kterých lze žádat, 

jsou otevřeny pro příjem žádostí. 

 

 

Pobyty se začátkem v měsících listopad a prosinec 2020 

Pobyty se začátkem v roce 2021 

1. Žadatelé, kteří plánují zahájit svůj pobyt až v měsících listopad a prosinec 2020, jsou povinni 

odeslat svou žádost ve standardním podzimním kole FM 2020-2 přes aplikaci. 

2. Stejně tak žadatelé, kteří plánují zahájit svůj pobyt až v roce 2021, jsou povinni odeslat svou 

žádost ve standardním podzimním kole FM 2020-2 přes aplikaci. 

3. Tito žadatelé nemohou pořizovat export původní žádosti, je nutné připravit novou žádost 

v prostředí aplikace. 

4. Žádosti bude možné nahrát v termínu 21. září až 31. října 2020, žadatel však respektuje 

interní termín fakulty. 

5. U těchto žádostí o podporu zůstávají podmínky stejné, to znamená, že je Rada Fondu 

mobility posoudí a vyhodnotí na zasedání, které se uskuteční v průběhu měsíce listopadu 

2020. 

 

Společná ustanovení 

1. Žadatelé, kteří si už jednou o žádost o podporu z FM podali, ale byla jim z důvodu zrušení 

jarního kola FM 2020-1 vrácena, jsou povinni v aplikaci své žádosti znovu založit do 

podzimního kola FM 2020-2. Žádosti nelze překlopit. Doporučujeme otevřít si dva prohlížeče, 

v obou se přihlásit do aplikace. V jednom prohlížeči si žadatel vytvoří nový návrh žádosti a 

bude do něj kopírovat informace z původní žádosti, kterou si otevře v prohlížeči druhém. 

2. Metodický pokyn pro žadatele k podávání žádostí do podzimního kola Fondu mobility 2020-2 

je zveřejněn na webu cuni.cz v sekci Fond mobility UK včetně všech příloh žádostí. Informace 

jsou zveřejněny i v aplikaci pro podávání žádostí. 


