Nejčastější dotazy z webináře pro žadatele o grant na projekt
mobility – program Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
výzva 2019
Dobrý den, je nutné přikládat k žádosti Letter of Intent?
Letter of intent není povinnou přílohou žádosti. Pokud takový dokument však již máte podepsaný,
formulář umožňuje kromě povinné přílohy čestného prohlášení přidat až 9 dalších příloh.
Nikdy jsme neměli žáka s omezenými příležitostmi - kdo to je a jak se prokazuje?
Žáci s omezenými příležitostmi jsou definováni v příručce k programu na straně 10 v kapitole EQUITY
AND INCLUSION. K žádosti nemusíte dokládat žádné dokumenty, které by určovaly zdravotní nebo
jiné omezení žáků. Je nutné takové účastníky popsat v kapitole žádosti Profil účastníků. Pokud takové
žáky máte a budete vysílat, můžete požádat o případné náklady spojené s jejich vysíláním. Tyto
náklady jsou reálné a v případě schválení projektu by se účtovaly oproti reálně vynaloženým
výdajům. Protože grant nelze navyšovat, musí se tyto náklady stanovit už při psaní žádosti. Definice
nákladů na účastníky se specifickými potřebami a mimořádných nákladů (pro účastníky s omezenými
příležitostmi) viz Příručka k programu str. 60.
K žákům s omezenými příležitostmi - v této přípravné fázi zatím nevím, zda některý z našich žáků se
přihlásí a jel by na mobility. Jakým způsobem je tam mohu zahrnout "předem"?
Do kapitoly Profil účastníků můžete uvést, zda žáky s omezenými příležitostmi ve škole máte,
případně jaký je jejich poměr k celkovému počtu žáků, zda je budete chtít vyslat a na čem bude
záviset jejich skutečné zapojení do projektu (výběrová kritéria, zájem, apod.) Takového žáka, pokud
na něj budete potřebovat i specifické náklady, musíte specifikovat v žádosti již předem, viz předchozí
odpověď. Pokud budete jen označovat určitý počet žáků se specifickými potřebami/omezenými
příležitostmi, ale nebudete na ně žádat žádné další náklady a v případě schválení projektu potom
žádného takového žáka nepošlete, musíte toto zdůvodnit do textu závěrečné zprávy.
Je možné někde blíže vyčíst info k jazykovým testům?
Bližší informace k OLS naleznete v prezentaci s názvem OLS, která je v balíku ke stažení na
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/dokumenty/ ve složce
Aktualizované prezentace pro žadatele – Výzva 2019. Případně můžete využít přímo stránku
https://erasmusplusols.eu/cs/
Je stanovená maximální výše grantu? Dělá se ještě audit u vyšších grantů?
Je potřeba doložit nějaký dokument pro projekty nad 60 000 Eur?
Maximální výše grantu stanovena není. Tak jak vyplňujete v žádosti jednotlivé přípustné aktivity, tak
se Vám dle sazeb dohrávají automaticky grantové prostředky.
V případě, že subjekt, který podává žádost, není veřejnoprávní (za veřejnoprávní subjekt je
považována taková organizace, jejíž příjem během posledních dvou let pochází z více než 50%
z veřejných zdrojů) a žádá o grant vyšší než 60.000 EUR, musí doložit do Portálu účastníka finanční
kapacitu, tj. výkaz zisků a ztrát a rozvahu za poslední uzavřený finanční rok.
Dobrý den, splynuly jsme dvě školy v jednu - musíme v URF registrovat novou organizaci _ Máme
nové IČO, nebo mohu v URF pouze opravit údaje, když už jsme byli registrováni?
Nejprve je třeba zjistit, zda již pod Vaším novým IČ není na URF účastnickém portálu registrována
škola, pod kterou jste se sloučili. Pokud již PIC kód má, musíte do žádosti použít právě tento PIC kód a
případně pouze aktualizovat údaje. Bude třeba zjistit si přístupové údaje na Portál (EU Login), které je
již registrováno.

Pokud PIC taková organizace ještě nemá, můžete registrovat nový PIC kód. Přístupové údaje na EU
Login by však měly být pro organizaci přenosné.
Je nutné u dvouleté žádosti psát průběžnou zprávu?
Ne, v případě schválených dvouletých projektů se již průběžná zpráva nepíše.
Může být partner v zahraničí sportovní klub (neziskovka), kde bude mít obor školy praxi, kterou
mají povinnou v ŠVP.
V takovém případě je potřeba jasně definovat, co se má žák nebo pracovník na takové stáži naučit,
jaké má získat kompetence. V programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava musí jít o odbornou
stáž. Měla by se týkat studovaného oboru/nebo zaměření odborné výuky pracovníka. Důležité je
prokázat napojení na odbornost. Není možné žádat o kurz.
Když jsme soukromá škola a účetní audit za předchozí kalendářní rok máme až vždy v červnu
následujícího roku, můžeme pro žádost 2019 doložit účetní audit za rok 2017, když by žádost
překročila 60 000€ ?
Ano.
Máte nějaké ohlasy na ErasmusPro, dlouhé praxe žáků?
Na aktivitu ErasmusPro jsou zatím pozitivní ohlasy. Některé stáže probíhaly již přes prázdniny. Dobré
ohlasy jsou zatím zejména na stáže čerstvých absolventů. Vyplatí se určitě vybrat vhodné účastníky,
pečlivá příprava a detailní domluva s přijímající organizací a průběžný monitoring.
Dobrý den, zřejmě jsme přeslechla - je samozřejmé, že žádost budu vyplňovat pod jedním
přihlášením. Ale je nutné i ze stejného počítače??
Pokud působím jako projektový manažer na dvou různých školách a připravuji pro obě projekt mohu přihlášky psát na svém jednom účtu anebo se budu muset přihlašovat přes účet každé školy
zvlášť?
Sdílení žádostí: je možno sdílet žádost s někým dalším. Jsou dvě možnosti. Buďto s někým, kdo je
uveden v žádosti v části osoby zapojené do projektu. Nebo je možné přidat někoho jiného.
Sdílení je možné pouze k náhledu nebo potom k editaci. Ale editace je možná až 30 minut potom, co
první osoba, která žádost editovala, ji zavře.

