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Erasmus+ KA131
Projekty mobilit pro VŠ studenty a zaměstnance

▪ Student mobility for studies

▪ Student mobility for traineeships

▪ Staff mobility for teaching

▪ Staff mobility for training

▪ Blended intensive programmes



Cíle BIP

INOVATIVNÍ 
ZPŮSOBY 

VZDĚLÁVÁNÍ 
A VÝUKY

PODPORA 
MEZINÁRODNÍCH 

A MEZIOBOROVÝCH 
KURZŮ PRO 
STUDENTY

TÝMOVÁ 
SPOLUPRÁCE 

VSTŘÍC NOVÝM 
VÝZVÁM

VÝVOJ NOVÝCH 
PŘEDMĚTŮ A KURZŮ 

VE FORMĚ 
KOMBINOVANÝCH 

MOBILIT



Podmínky BIP

Krátkodobé intenzivní programy využívající inovativní způsoby výuky 
kombinací fyzické a virtuální aktivity.
• minimální počet účastníků pro financování projektu je 15, maximální počet financovaných je 20

(mezi tyto účastníky nespadají pedagogičtí a školící pracovníci, podílející se na realizaci programu, 
ani domácí účastníci)

• kombinace virtuální a fyzické aktivity 
- fyzická aktivita trvá min. 5 a max. 30 dní, může se odehrávat přímo v prostorách přijímající vysokoškolské instituce, 
ale může proběhnout i jinde, ale stále v zemi přijímající vysokoškolské instituce 

- virtuální aktivita – délka není specifikována, účastníci se setkávají online

• studenti musí získat nejméně 3 kredity, BIPy by měly být přidanou hodnotou ke stávajícím kurzům

• 3 VŠ instituce (držitelé ECHE) z minimálně 3 různých programových zemí

• Partnerské země – VŠ se mohou zapojit a mohou vysílat účastníky, ale pouze na své vlastní náklady. 
Účastníci se nezapočítávají mezi minimální počet účastníků pro financování projektu



Kdo se může zapojit?

Na realizaci programu, jako pedagogičtí či školící pracovníci, se mohou podílet:

1. Zaměstnanci vysokoškolské instituce v programové zemi

2.     Zaměstnanci podniků* pozvaní vysokoškolskou institucí v programové zemi

*podnik z programové země, veřejná nebo soukromá organizace (ECHE není vyžadována), působící na 
trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, výzkumu a inovací (včetně 
zaměstnaných doktorandů) 

Jako účastníci se mohou zapojit:

1. Studenti - zapsaní na vysokoškolské instituci a zapsaní ke studiu vedoucímu k uznávanému  
titulu (včetně doktorátu), z různorodého prostředí, studijních oborů a cyklů

2. Zaměstnanci vysokoškolské instituce v programové zemi 

- Studenti ani zaměstnanci nemusí být nutně ze zapojených vysokoškolských institucí 
(In addition, BIP can be open to student and staff from HEI outside the partnership Guide str. 53)
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OS BIP
400 € / účastníka

max 8000 €

- pouze kategorie „Organizace mobilit BIP“ (OSBIP)

- žádá si o ně koordinující instituce

- maximálně 20 financovaných účastníků (bez lektorů a účastníků z 
partnerské země a koordinující instituce)

• na organizaci programu                   
• odměny pro lektory BIP
• pronájem prostor a vybavení aj.
• exkurze

• náklady na vznik dokumentů a 
vzdělávacího materiálu

• překlady a tlumočení
• přípravné návštěvy



Zahraniční 
akademický 
pracovník 

ze zapojené 
univerzity, zároveň 
přednášející na BIP

Zahraniční 
lektor 

z podniku, 
přednášející 

na BIP

Zahraniční 
účastník BIP 

(student/
zaměstnanec 

v roli učeného)

Zahraniční 
účastník 

s omezenými 
příležitostmi

Účastník 
z partnerské 

země / domácí 
účastník

Domácí 
akademický 
pracovník / 

lektor

Individual 
Support

(pobytové náklady)

ANO, vyplatí 
vysílající instituce 
ze svého projektu 

ANO, vyplatí 
přijímající 

instituce ze 
svého projektu 

ANO, vyplatí 
vysílající 

instituce ze 
svého projektu 

ANO, vyplatí 
vysílající 

instituce ze 
svého projektu 

NE, hrazeno 
z vlastních 

zdrojů
-

Travel 
Support

(cestovní náklady)

ANO, vyplatí 
vysílající instituce 
ze svého projektu

ANO, vyplatí 
přijímající 

instituce ze 
svého projektu

Student: NE
Zaměstnanec: 
ANO, vyplatí 

vysílající 
instituce ze 

svého projektu 

ANO, vyplatí 
vysílající 

instituce ze 
svého projektu 

NE, hrazeno 
z vlastních 

zdrojů
-

Další

Může získat 
odměnu z OS 

BIP koordinující 
instituce

Může získat 
odměnu 
z OS BIP 

koordinující 
instituce

-
Top up 

100/150 €
-

Může získat 
odměnu z OS 

BIP koordinující 
instituce
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PŘESUNY FINANCÍ

SMS

SMP

STA

STT

OS BIP

OS BIP

SMS

SMP

STA

STT

Finanční prostředky KA131 lze převést na 

OS BIP POUZE NA ZÁKLADĚ DODATKU 

ke grantové dohodě na základě žádosti 

příjemce v průběžné zprávě.

Dle GD lze z organizační podpory (pro 

mobility a pro kombinované intenzivní 

programy) a podpory inkluze pro organizace 

převést až 100 % přidělených finančních 

prostředků do jiné rozpočtové kategorie 

včetně rozpočtových kategorií skutečných 

nákladů. 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Posouzení o způsobilosti BIP, se předkládá v ZZ. 

Minimální stanovené podmínky pro uznání způsobilosti BIP:

✓ Minimální počet zúčastněných zemí: 3 programové země

✓ Minimální počet institucí: 3 VŠ instituce z výše uvedených zemí

✓ Minimální počet účastníků: 15 účastníků (způsobilých dle programu Erasmus+, 
nepodílející se na realizaci programu)
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Univerzita Karlova se rozhodne koordinovat BIP 
pro 15 zahraničních studentů v Praze / 
ve středisku v Albeři v jižních Čechách. 

Institucionální koordinátor podá žádost, kde vyplní počet účastníků.

Na každého účastníka Univerzita Karlova získá 400€ (dohromady 6 000€), 
které budou využity na zajištění programu BIP.

Cestovní a pobytové náklady 15 zahraničním studentům zajistí jejich vysílající 
univerzity (min. 2) a dostanou za ně OS. Vysílající univerzity tedy musí s tímto 
rozpočtem na mobility počítat (mít aktivní projekt) a případně tak zohlednit již při 
žádosti.

Na studenty UK není možné započítat žádnou finanční podporu, ani BIP ani OS. 
Není jim taktéž možné hradit ani cestovní či pobytové náklady spojené s kurzem, 
pokud se bude konat na jiném místě v zemi koordinátora – např. v Albeři. 

Čeští pedagogové, kteří jsou taktéž v roli lektorů, jsou hrazeni z financí na BIP 
(z výše zmíněných 6 000€). Přijíždějící pedagogové jsou hrazeni z STA grantu 
vysílající univerzity a vysílající univerzita získá opět OS.



Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100
info@dzs.cz

Facebook  
Dům zahraniční spolupráce – DZS
Erasmus+ Česká republika
Evropské příležitosti pro mladé
Study in the Czech Republic

Kontakty

Instagram
@dzs_cz

Twitter
@dzs_cz

LinkedIn
Dům zahraniční spolupráce

YouTube
Dům zahraniční spolupráce DZS www.dzs.cz

Kontakty Erasmus+ vysokoškolské 
vzdělávání:

vedoucí oddělení:

Roman Klepetko roman.klepetko@dzs.cz

Aktivita KA103/KA131 – mobilita jednotlivců:

Terezie Kracíková terezie.kracikova@dzs.cz
Anna Řeháková anna.rehakova@dzs.cz
Olga Heclová olga.heclova@dzs.cz

http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
http://www.facebook.com/erasmusplusCR
http://www.facebook.com/mladezvakci
http://www.facebook.com/studyincz
http://www.instagram.com/dzs_cz/
http://twitter.com/dzs_cz
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz/
http://www.youtube.com/channel/UCG0LN9Gh9Hjc2803QuuPoOw
http://www.dzs.cz/
mailto:roman.klepetko@dzs.cz
mailto:terezie.kracikova@dzs.cz
mailto:anna.rehakova@dzs.cz
mailto:olga.heclova@dzs.cz

