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Erasmus+ Typy grantů
1) grant poskytovaný na základě jednotkových
příspěvků (Cestovní náklady, Pobytové náklady,
Náklady na organizaci, Kurzovné)
2) grant poskytovaný na základě určité výše
uznatelných, skutečně vynaložených nákladů
(Náklady na účastníky se specifickými potřebami;
Mimořádné náklady- Mimořádné náklady na cestu)
Schválený a poskytnutý grant je maximální
a nelze ho v průběhu realizace projektu navýšit.

Rozpočtové položky – KA1
 Cestovní náklady (Travel)
 Náklady na organizaci mobilit
(Organisational support)
 Pobytové náklady (Individual support)
 Kurzovné (Course fees)
 Náklady na účastníky se specifickými
potřebami (Special needs support)
 Mimořádné náklady- Mimořádné náklady
na cestu (Exceptional costs)

Cestovní náklady (Travel)
 zahrnuje cestovní náklady z místa odjezdu na
místo určení a zpět
 stanovuje se na základě jednotkových nákladů
 sazba dle cestovní vzdálenosti:








10 – 99 km: 20 EUR/účastník
100-499 km: 180 EUR/účastníka
500-1999 km: 275 EUR/účastníka
2000-2999 km: 360 EUR/účastníka
3000-3999 km: 530 EUR/účastníka
4000-7999 km: 820 EUR/účastníka
nad 8000 km: 1500 EUR/účastníka

Kalkulátor cestovní vzdálenosti EK

Náklady na organizaci mobilit
(Organisational support)
 zahrnuje náklady na organizaci a řízení aktivit
souvisejících s mobilitou
 např. náklady na:
 realizaci pedagogické, kulturní či jazykové přípravy
 všeobecné řízení projektu
 zajišťování monitoringu a podpory pro účastníky během
mobility

 stanovuje se na základě jednotkových nákladů dle
počtu účastníků:
 1-100 účastníků: 350 EUR/účastníka
 nad 101 účastníka: 200 EUR za každého účastníka nad 100

Pobytové náklady
(Individual support)
 náklady na pobyt (ubytování, strava, místní doprava)
účastníka na mobilitě

 jednotkový příspěvek dle země a délky mobility
 denní sazby stanovené v tabulce pobytových nákladů:
 do 14 dnů: viz tabulka v příručce programu
 15 – 60 dní: 70% denní sazby
 v případě potřeby je možné zahrnout navíc až dva dny
na cestu (den před začátkem mobility a den po
skončení mobility)

Kurzovné
(Course fees)
 zahrnuje náklady na registrační
poplatky na kurzy

 stanovuje se na základě
jednotkových příspěvků

 70 EUR na účastníka a den
 maximum 700 EUR na
účastníka v rámci projektu

 nutno specifikovat již v žádosti o
grant

Náklady na účastníky se specifickými
potřebami (Special needs support)
 doporučeno specifikovat již v žádosti o grant

 zahrnuje dodatečné prostředky na pokrytí nákladů
spojených s mobilitami účastníků se specifickými
potřebami
 až do výše 100% uznatelných nákladů
 tuto rozpočtovou položku lze čerpat i bez uvedení v
projektové žádosti, grant může být ale čerpán pouze
do maximální výše grantu a po schválení v žádosti a
nečerpání položky nelze finanční prostředky převést
na jinou rozpočtovou kategorii.

Mimořádné náklady
(Exceptional costs)
 skutečně vynaložené náklady

 nejvýše 80 % uznatelných nákladů
 nutno specifikovat v žádosti

Mimořádné náklady – na cestu
(Exceptional costs)
 žadatelé musí schopni odůvodnit, že standardní
pravidla financování (jednotkové nákladech podle
pásem vzdálenosti) nepokrývají alespoň 70 %
cestovních nákladů účastníků.
 úhrada vysokých nákladů účastníků na cestu včetně
případů, kdy se účastníci rozhodnou pro čistší
dopravní prostředek s nižšími emisemi uhlíku (např.
vlak), což vede k vysokým cestovním nákladům.
 pokud budou uděleny mimořádné vysoké cestovní
náklady, nahrazují standardní cestovní grant.
 skutečně vynaložené náklady
 nutno specifikovat v žádosti

Děkuji za pozornost
katarina.cisarova@dzs.cz
www.dzs.cz
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Erasmus+ druhy financování
1) grant poskytovaný na základě jednotkových
příspěvků
2) grant poskytovaný na základě uznatelných,
skutečně vynaložených nákladů
Barevná notace v celé prezentaci

Schválený a poskytnutý grant je maximální a nelze
ho v průběhu realizace projektu navýšit.

Rozpočtové položky – KA2

Maximální výše grantu
- variabilní částka stanovená násobením částky 12 500 EUR
délkou projektu (v měsících) až do výše 450 000 EUR pro
projekty trvající 36 měsíců

1/1 Projektové řízení a organizace
(Project management and implementation)

Náklady na:
 projektové řízení – koordinace a komunikace mezi partnery,
plánování projektových aktivit
 mzdové náklady na řízení a administraci
 studijní materiály a pomůcky
 virtuální spolupráci (sdílené disky..)
 místní projektové aktivity (práce ve třídě…)
 propagaci a diseminaci (brožury, letáky, internetové stránky)

1/2 Projektové řízení a organizace
Sazby jednotkových příspěvků:
 koordinátor: 500 EUR / měsíc
 ostatní partneři: 250 EUR/ měsíc
 maximální částka za projekt: 2 750 EUR / měsíc

Příjemci se dohodnou na rozdělení částky mezi sebou v
závislosti na míře jejich zapojení a příspěvku
k projektovým aktivitám a výstupům.

2/1 Mezinárodní projektová setkání
(Transnational project meetings TPM)
Náklady na:
 účast na partnerských setkáních, která jsou
pořádaná jedním z partnerů za účelem
koordinace projektu a jeho řízení

Počet projektových setkání a počet účastníků
musí být zdůvodněn v žádosti

2/2 Mezinárodní projektová setkání
Sazby:
• Cestovní vzdálenost 100 – 1999 km:
575 EUR/účastník
• Cestovní vzdálenost 2000 km a více:
760 EUR/účastník
• Bez ohledu na délku projektového setkání

Cestovní vzdálenost ze sídla vysílající partnerské
organizace do místa setkání podle Kalkulátoru
cestovní vzdálenosti EK (vzdálenost jedné cesty,
sazba zahrnuje cestu tam i zpět).

3/1 Mzdové náklady na tvorbu
zásadních výstupů
(Intellectual outputs IO)
 Náklady na:
 mzdy zaměstnanců při vytváření zásadních výstupů (např.
vzdělávací materiály, IT nástroje, studie, analýzy, metody
vzájemného učení…)
 za každý zásadní výstup zvlášť
 výše mzdy podle kategorie (role) zaměstnance
 mzdové náklady, vzniklé bez souvislosti s IO (např.
management, IT administrace) patří do položky „Projektové
řízení a organizace“

3/2 Mzdové náklady na tvorbu
zásadních výstupů
Mzdová sazba v EUR na den
4 kategorie práce na IO – role:

Řídící pracovník

Výzkumný
pracovník,
učitel, školitel
nebo pracovník
s mládeží

Technický
pracovník

Administrativn
í pracovník

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

294

241

190

157

Belgie, Německo, Francie, Itálie, Finsko, Spojené království, Island

280

214

162

131

Česká republika, Řecko, Španělsko, Kypr, Malta, Portugalsko, Slovinsko

164

137

102

78

Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko,
Rumunsko, Slovensko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko

88

74

55

39

Země partnera, který uzavřel
pracovní smlouvu
Dánsko,
Irsko,
Lucembursko,
Lichtenštejnsko, Norsko

Nizozemsko,

Rakousko,

Švédsko,

3/3 Mzdové náklady na tvorbu
zásadních výstupů
Mzdová sazba v EUR na den
Řídící pracovník

Výzkumný
pracovník, učitel,
školitel, pracovník
s mládeží

Technický
pracovník

Administrativn
í pracovník

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Austrálie, Kanada, Kuvajt, Macao, Monako, Katar, San Marino, Švýcarsko,
USA

294

241

190

157

Andorra, Brunej, Japonsko, Nový Zéland, Singapur, Spojené arabské emiráty,
Městský stát Vatikán

280

214

162

131

164

137

102

78

88

74

55

39

Země partnera, který uzavřel smlouvu

Programové země

Bahamy, Bahrajn, Hongkong, Izrael, Korejská republika, Omán, Saúdská
Arábie, Tchaj-wan
Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Angola, Antigua a Barbuda, Argentina,
Arménie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Barbados, Bělorusko, Belize, Benin,
Bhútán, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazílie, Burkina Faso,
Burundi, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Čad, Chile,
Čína, Kolumbie, Komory, Kongo, Demokratická republika Kongo, Cookovy
ostrovy, Kostarika, Kuba, Džibutsko, Dominika, Dominikánská republika,
Ekvádor, Egypt, Salvador, Rovníková Guinea, Eritrea, Eswatini, Etiopie, Fidži,
Gabon, Gambie, Gruzie, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indie, Indonésie, Írán, Irák, Republika Pobřeží
slonoviny, Jamajka, Jordánsko, Kazachstán, Keňa, Kiribati, Korejská lidově
demokratická republika, Kosovo, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Lesotho,
Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Malajsie, Maledivy, Mali, Marshallovy
ostrovy, Mauritánie, Mauricius, Mexiko, Federativní státy Mikronésie,
Moldavsko, Mongolsko, Černá Hora, Maroko, Mosambik, Myanmar/Barma,
Namibie, Nauru, Nepál, Nikaragua, Niger, Nigérie, Niue, Pákistán, Palau,
Palestina, Panama, Papua-Nová Guinea, Paraguay, Peru, Filipíny, Rwanda,
Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Samoa, Svatý
Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Šalamounovy
ostrovy, Somálsko, Jižní Afrika, Jižní Súdán, Šrí Lanka, Súdán, Surinam,
Sýrie, Tádžikistán, Tanzanie, území Ruska uznané mezinárodním právem,
území Ukrajiny uznané mezinárodním právem, Thajsko, Demokratická
republika Východní Timor, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko,
Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela,
Vietnam, Jemen, Zambie, Zimbabwe

Organizace diseminačních akcí
(Multiplier events)
 Náklady na:
 organizaci národních a mezinárodních konferencí,
seminářů a akcí zaměřených na diseminaci (sdílení a
šíření) zásadních výstupů projektu
 nezahrnovat výdaje na pobyt a cestu zástupců
partnerských organizací

 Stanovení rozpočtu:
 jednotkové náklady
 pouze pokud je čerpán grant na „Mzdové náklady na
tvorbu zásadních výstupů“

4/1 Akce na šíření výsledků
(diseminace)
(Multiplier events E)

Náklady na:
 organizaci národních a mezinárodních konferencí,
seminářů a akcí zaměřených na diseminaci (sdílení a
šíření) zásadních výstupů projektu
(pokud není IO, nelze mít E)
 účastníky z jiných organizací než jsou příjemci

4/2 Akce na šíření výsledků
Sazby jednotkových příspěvků:
 pro místní účastníky: 100 EUR/ osoba
 pro zahraniční účastníky: 200 EUR/ osoba

 maximální částka: 30 000 EUR/projekt

Nelze nárokovat sazbu za účastníky z
organizace zapojené do projektu

5/1 Vzdělávací aktivity
a) Cestovní náklady (Travel)
b) Pobytové náklady (Individual support)
c) Jazyková příprava (Linguistic support)
d) Mimořádné náklady na cestu (Exceptional
costs)

5/2 Náklady na vzdělávací aktivity
a) Cestovní náklady

 Náklady na:
 Cesty účastníků mezi vysílající a přijímající organizací

 Sazba dle cestovní vzdálenosti:








10 – 99 km: 20 EUR/účastník
Kalkulátor cestovní vzdálenosti EK
100-499 km: 180 EUR/účastníka
500-1999 km: 275 EUR/účastníka
2000-2999 km: 360 EUR/účastníka
3000-3999 km: 530 EUR/účastníka
4000-7999 km: 820 EUR/účastníka
nad 8000 km: 1500 EUR/účastníka

5/3 Náklady na
vzdělávací aktivity
b) Pobytové náklady
 Krátkodobé aktivity:




krátkodobé společné školení pracovníků (3 dny – 2
měsíce)
 1. – 14. den: 106 EUR/den a účastníka
 15. – 60. den: 74 EUR/den a účastníka
kombinovaná mobilita (5 dní – 2 měsíce)
 1. – 14. den: 58 EUR/den a účastníka
 15. – 60. den: 42 EUR/den a účastníka

5/4 Náklady na vzdělávací aktivity
b) Pobytové náklady

Dlouhodobá mobilita (2 – 12 měsíců)
Dlouhodobá mobilita pracovníků
(v EUR/den)
1. – 14. den

15. – 60 den

od 61. dne

Norsko, Dánsko, Lucembursko, Velká
Británie, Island, Švédsko, Irsko, Finsko,
Lichtenštejnsko

125

88

63

Nizozemsko, Rakousko, Belgie, Francie,
Německo, Itálie, Španělsko, Kypr, Řecko,
Malta, Portugalsko

110

77

55

Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Chorvatsko,
Slovensko, Česká republika, Litva, Turecko,
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko,
Republika Severní Makedonie, Srbsko

90

63

45

5/5 Náklady na vzdělávací aktivity
c) Jazyková příprava

• Náklady na:
• Zlepšení jazykové vybavenosti účastníků
• Sazba:
• 150 EUR/účastníka
• Pouze u dlouhodobých aktivit (2 – 12 měsíců), u
jazyků, kde nejsou k dispozici online kurzy

5/6 Náklady na vzdělávací
aktivity
d) Mimořádné náklady na cestu



na vysoké cestovní výdaje účastníků



až do výše 80 % uznatelných nákladů



nutno zdůvodnit již v žádosti o grant a doložit, že cestovní náklady (jedn.
příspěvek) nepokrývá alespoň 70 % cestovních nákladů



Pokud budou mimořádné náklady na vysoké cestovné přiděleny, nahrazují
standardní výši grantu na cestovné

Novinka:
 včetně případů, kdy se účastníci rozhodnou pro čistší dopravní prostředek s
nižšími emisemi uhlíku (např. vlak).
Příklad: paušál 65,-, letadlo 50,- 1. vlak 100,-, 2.vlak 200,- (paušál je méně než
70%, lze žádat o mimořádný náklad na cestu)
letadlo – výdaj 50,-, příjem 65,-, zisk 15,- (standardní cestovní náklad)
1. vlak – výdaj 100,-, příjem 80,-, ztráta obětovaná příležitosti +15,- (navíc k
paušálu) - 20,- (vyšší výdaj)= - 5,2. vlak – výdaj 200,- příjem 160,-, zisk obětovaný příležitosti +95,- (navíc k
paušálu) – 40,- (vyšší výdaj) = + 65,-

6/1 Náklady na účastníky se
specifickými potřebami
(Special needs support)

 Dodatečné náklady na:
 účastníky se specifickými potřebami

 Stanovení rozpočtu:
 reálné náklady – 100 %

7/1 Mimořádné náklady
(Exceptional costs)
 Náklady na:
 subdodávky a nákup zboží a služeb
 Použití ekologických dopravních prostředků

 Stanovení rozpočtu:
 skutečně vynaložené náklady
 náklady na subkontrakty mohou být čerpány jen na služby, které
nemohou být poskytnuty přímo partnerskými organizacemi
 náklady na nákup zboží nemohou zahrnovat náklady na běžně
používané kancelářské vybavení nebo na vybavení, které partneři
běžně používají pro svou činnost.

7/2 Mimořádné náklady
 Rozpočet
 75 % reálných nákladů

 Další podmínky
 maximální částka: 50 000 EUR/projekt
 nutno zdůvodnit již v žádosti

Přehled nákladů - využití
 Všechna Strategická partnerství
 Projektové řízení a organizace
 Mezinárodní projektová setkání

 Strategická partnerství se zásadními výstupy
 Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů
 Organizace diseminačních akcí

 Pokud budou nezbytné pro dosažení cílů
projektu
 Mimořádné náklady
 Náklady na účastníky se specifickými potřebami
 Náklady na vzdělávací aktivity

Souhrn nákladů a paušálů
Soubor obsahuje aktuální výše jednotkových
příspěvků pro rok 2020

Děkuji za pozornost
stanislava.hruskova@dzs.cz
marketa.dedova@dzs.cz
olga.pupova@dzs.cz
www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz

