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Co je „nová“ Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita?

Díky mezinárodní kreditové mobilitě mohou vysokoškolské instituce z partnerských

zemí posílat studenty a zaměstnance do programových zemí a naopak.

Je to program, který je součástí Klíčové akce 1 (KA1) – vzdělávací mobility jednotlivců

Programové země: 

země Evropské unie 

+ 

Island, Lichtenštejsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a 

Turecko

Partnerské země:   

Ostatní země světa … Trvání  Výzvy je 36 měsíců.
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Studentské Mobility

Studijní pobyt (Student Mobility for Studies - SMS)                                

Praktická stáž (Student Mobility for traineeship - SMP)

Od Výzvy 2022 povinné KA171 OLS Online Language Support EU Academy, 

povinné testovaní pro studentské mobility nad 14 dní… (avšak nefunguje Aj test)
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Studentská Mobilita – Studijní pobyt 

Délka pobytu je 

2 – 12 měsíců
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Studentská Mobilita – Praktická stáž 

Délka pobytu je: 

2 – 12 měsíců
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Studentská Mobilita – Doktorandské mobility

Otázka zadávání 

krátkodobých 

mobilit do 

systému BM … 
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Finance: dlouhodobé studentské mobility

Jednotkový příspěvek na cestovní 

náklady na účastníka mobility
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Finance: krátkodobé studentské mobility

Jednotkový příspěvek na cestovní 

náklady na účastníka mobility
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Zaměstnanecké mobility

Výukový pobyt (Staff mobility for teaching - STA)                                

Školení (Staff Mobility for training - STT)
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Výukový pobyt (5 – 60 dnů, bez započtení dnů na cestu)

• Aktivita umožňuje akademickým pracovníkům vysokoškolských institucí 

vyučovat 

• na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci  

• Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické 

disciplíně

• Minimálně 8 odučených hodin/týden

• Přijímající VŠ v programové zemi musí být držitelem ECHE

• Před zahájením mobility musí být podepsána meziinstitucionální dohoda 

• Možnost kombinované mobility

• Možnost výuky odborníků z podnikové sféry na partnerské vysokoškolské 

instituci  

• Grant NELZE využít na KONFERENCE!
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Školení (5 – 60 dnů, bez započtení dnů na cestu)

• Aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických 

pracovníků vysokoškolských institucí jakož i rozvoj zainteresovaných 

institucí. 

• Může mít formu vzdělávacích akcí v zahraničí (s výjimkou konferencí) a 

pracovního stínovacího/ pozorovacího období/ školení v partnerské 

vysokoškolské instituci 

• Možnost kombinace STA/STT

• Možnost kombinované mobility

• Grant NELZE využít na KONFERENCE!
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Pobytové náklady – zaměstnanecká mobilita
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Cestovní náklady – zaměstnanecká mobilita

U Green Erasmu+
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Regiony dle Mezinárodní kreditové mobility
Region dle ICM Země:

1. Západní Balkán Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá hora

2. Země Východního partnerství Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina

3. Země jižního Středomoří Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko

4. Rusko Ruská federace

5. Asie Bangladéš, Bhútán, Kambodža, Čína, KLDR, Indie, Indonésie, Laos, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Pákistán, 

Filipíny, Sri Lanka, Thajsko, Vietnam, Brunej, Hong Kong, Japonsko, Korejská republika, Makao, Singapur, Taiwan

6. Střední Asie Afghánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Afghánistán

7. Blízký Východ Irán, Irák, Jemen, Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty

8. Pacifik Cookovy ostrovy, Šalamounovy ostrovy, Východní Timor, Maršálovy ostrovy Papua Nová Guinea, Niue, Nauru, Palau, 

Mikronésie, Samoa, Fidži, Kiribati, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Austrálie, Nový Zéland

9. Subsaharská Afrika Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Čad, Komory, Kongo, DR 

Kongo, Džibutsko, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Pobřeží slonoviny, Keňa, 

Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánie, Mauricius, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Rwanda, Svatý Tomáš a 

Princův ostrov, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Jižní Afrika, Jižní Súdán, Svazijsko, Súdán, Tanzanie, Togo, Uganda, 

Zambie, Zimbabwe, Seychely 

10. Latinská Amerika Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Kolumbie, Kostarika, Ekvádor, El Salvador, 

Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

11. Karibik Antigua a Barbuda, Dominikánská republika, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Bahamy, Barbados, Belize, 

Haiti, Kuba, Dominika, Grenada, Guyana, Jamajka, Surinam, Svatá Lucie, Trinidad a Tobago

12. USA a Kanada USA, Kanada
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Omezení mobilitních toků vázané na ODA
( ODA: oficial development assistance countries – státy, kterým OECD poskytuje oficiální rozvojovou pomoc) 
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Orientačně rozpočet  pro celou ČR dle Výzvy 2022

 od Výzvy 2022 je možné přesouvat

rozpočet na pobytové a cestovní

náklady mezi zeměmi stejného

regionu bez dodatku ke GS.
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Geografická rovnováha a priority EU na základě Výzvy 2022

Západní Balkán  – důraz na mobility studentů

Východní partnerství – minimálně 40% rozpočtu by mělo být použito na mobility studentů s omezenými příležitostmi.

Jižní středomoří – maximálně 15% rozpočtu na mobility s jakoukoli zemí v rámci regionu

– minimálně 65% rozpočtu na mobility studentů

– minimálně 50% mobilit studentů by měli být účastníci s omezenými příležitostmi 

Asie – minimálně 25% rozpočtu na mobility s nejméně rozvinutými zeměmi v rámci regionu 

– maximálně 25% rozpočtu na mobility s nejvíce rozvinutými zeměmi v rámci regionu

– maximálně 15% rozpočtu na mobility s Čínou

– maximálně 10% rozpočtu na mobility s Indií

Pacifik – maximálně 86,5% rozpočtu na mobility s Novým Zélandem a Austrálií 

Subsaharská Afrika – minimálně 35% rozpočtu na mobility s nejméně rozvinutými zeměmi v rámci regionu

– maximálně 8% rozpočtu na mobility s jakoukoliv zemí v rámci regionu

Latinská Amerika – maximálně 30% rozpočtu na mobility s Brazílií a Mexikem dohromady
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Kvalitativní kritéria – obsah připravovaného projektu

NUTNÝ OID a platné 

kontaktní emaily 

partnerské instituce

HODNOCENÍ KVALITY 

EXTERNISTÉ 

A

DZS
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Kvalitativní kritéria – I. Kvalita koncepce projektů a nastavení spolupráce 

I. KVALITA KONCEPCE PROJEKTŮ A NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE (max. 40 bodů)

 vyplňuje se pouze jednou pro celou organizaci, vyplňuje Evropská kancelář RUK (pokud zájemce

nezíská minimálně 50% bodů, bude zamítnut celý projekt) 12000 znaků včetně mezer

 jasný popis odpovědností, rolí a úkolů mezi partnery (propojení s regionálním kritériem Relevance

strategie – popis z pohledu partnerské instituce)

 kompletnost a kvalita opatření pro výběr účastníků, podpora, která je jim poskytnuta, a uznání

období jejich mobility

 Vyplňuje se za celou instituci, připravovat bude EK RUK, nicméně je potřeba upřesnit nastavení

spolupráce: rozdělení úkolů a opatření v rámci Regionálních kritérií – především v části

Relevance strategie a také v části Dopad a diseminace i z pohledu partnerské instituce v rámci

projektu.
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Regionální kvalitativní kritéria (II. a III.)  

REGIONÁLNÍ KRITÉRIA

II. RELEVANCE STRATEGIE (za každý region zvlášť, max. 40b) 10 000 znaků včetně mezer

- relevantnost plánovaného projektu vzhledem ke strategii internacionalizace zapojených 

vysokoškolských institucí

- odůvodnění výběru zaměstnanecké a/nebo studentské mobility a předchozí zkušenosti 

s podobnými projekty s vysokoškolskými institucemi/organizacemi v partnerském regionu

III. DOPAD A DISEMINACE (za každý region zvlášť, max. 20b) 10 000 znaků včetně mezer

- pokud příjemce nezíská min. 50% bodů za regionální kritérium nebo nezíská alespoň 60b

v součtu za všechna tři kritéria, bude zamítnut daný region.

- potencionální dopad projektu na účastníky, příjemce grantu a partnerské organizace na 

místní, regionální a národní úrovni

- kvalita opatření cílených na šíření výsledků projektu mobility na úrovni fakult a institucí, a 

pokud je to relevantní, i mimo ně, a to ve všech zúčastněných zemích  

- příprava projektu, regionální

optika a zvolené prioritní partnerské

instituce v rámci zemí/regionu
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Kvalitativní kritéria – Hodnocení  a priority Národní agentury DZS

Priority nového období Erasmus+ (2021 - 2027) jsou důležité při plánování a realizaci všech

projektů Erasmus, ve kterých by měly být zohledněny.

Inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního

vzdělávání

Udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování

povědomí účastníků o ekologických tématech

Digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů

Participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské

identity
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Priorita Evropské komise – podpora inkluze
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Účastnící s omezenými příležitostmi  
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Finanční podpora účastníků s omezenými příležitostmi
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o adekvátnost vzhledem k rozpočtu danému pro konkrétní region na celou ČR

o dodržení metodických pokynů DZS a EK RUK při psaní kvalitativních kritérií projektu

o stanovení adekvátní strategie spolupráce a internacionalizace s konkrétní vizí

o realizovatelnost projektu

o etablovaná a prověřená spolupráce partnerskou institucí

o pokud žadatel získal danou zemi v rámci dřívějších Výzev projektů ICM a stále ještě nevyčerpal získané

mobility, bude dána přednost žadatelům, kteří projekty v dané zemi ještě nerealizovali.

o v rámci omezeného počtu znaků/prostoru k podání v jednotné žádosti Evropské komise, rotace prioritních

zemí regionu dle stavu implementace Výzev na UK

Interní kritéria výběru projektů Výzvy
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Financování získaných projektů žádosti

Můžeme rozdělit na:

A. projekty, které získaly financování v rámci žádosti dané Výzvy,  je grant schválen a udělen DZS, 
financuje Evropské komise.

B. projekty, které nezískaly financování „grant neudělen z důvodů nedostatků financí“, existuje zde 
možnost financování z externích fondů UK

o v případě projektů B.) není možné financovat projekty v plné výši dle požadavků v žádosti, konkrétní počet mobilit a výše 
financování jsou stanoveny EK RUK po konzultaci s řešiteli tak, aby byly v nejvyšší možné míře zachovány cíle projektů. 

o zero grant projekt musí být z hlediska implementace a pravidel ICM zcela identicky s projekty, kterým grant schválil DZS. Jediný 
rozdíl mezi těmito dvěma typy projektu je způsob financování.

o v průběhu plnění, přesněji v předposledním a posledním roce plnění, je možné požádat o doplňující finance, pokud byly na DZS 
vráceny na základě progres reportu DZS jinou vysokoškolskou institucí, která nemohla finance realizovat (nelze se však ta tuto 
možnost spoléhat!) 
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Výzva 2023 Mezinárodní kreditová mobilita – důležité termíny

 Termín předložení projektů na EK RUK: úterý 03. 01. 2023 

 Výsledky zařazení projektů do UK Žádosti budou oznámeny 16. 1. 2023*. 

 Výsledky hodnocení Výzvy 2023 budou známy v červnu/srpnu 2023.

 Projektové období Výzvy 2022 bude trvat 36 měsíců: 1. 8. 2023 – 31. 7. 2026 

* 
Projekty nezařazené do UK žádosti budou nabídnuty Konsorciu EDUCA International, o.p.s.
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Děkuji za pozornost!
denis.zernov@ruk.cuni.cz


