Níže uvedené informace jsou překladem FAQs, které Evropská komise zveřejnila na svých
stránkách zde. Uplatnění uvedených postupů musí být vždy v souladu s tuzemskými
předpisy a každý případ vyšší moci je třeba posuzovat individuálně. Pokud chcete získat
informace k vaší konkrétní situaci, obraťte se na Dům zahraniční spolupráce - info@dzs.cz
OTÁZKY A ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE AKTIVIT V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ A
EVROPSKÉHO SBORU SOLIDARITY V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19
o

Onemocnění COVID-19 negativně ovlivňuje probíhající nebo plánované aktivity v
rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

o

Hlavním cílem Evropské komise je bezpečnost a ochrana všech účastníků programu
Erasmus+ a Evropského sboru solidarity při současném dodržování všech
omezujících opatření přijatých na národní úrovni. Evropská komise se snaží pomoci
příjemcům grantů, studentům, žákům, dobrovolníkům a jiným účastníkům programů
vypořádat se s důsledky, které pro ně z nastalé situace plynou.

o

Komise bude i nadále svou reakci upravovat s ohledem na vývoj této nebývalé
situace, případně bude objasňovat a zjednodušovat uplatňování právních a
správních postupů ve spolupráci s národními agenturami pro program Erasmus+ a s
Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA).



Kam se mám obrátit s dotazy ohledně dopadu pandemie Covid-19 na aktivity v
rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity?
o

Jednotliví účastníci (studenti, žáci, učitelé, mladí lidé, pracovníci s mládeží,
dobrovolníci atd.), kteří narazili na problémy, by se měli obrátit na svou
domovskou instituci nebo organizaci. Instituce a organizace by měly udržovat
otevřený komunikační kanál s účastníky jejich projektů, a to i když jsou jejich
prostory uzavřené. Mějte prosím na paměti, že odpovědi na dotazy týkající se
finančních záležitostí (náhrady, způsobilost nákladů, podmínky pro udělení
grantů atd.) mohou zabrat více času kvůli omezenému přístupu k řadě
institucí a organizací. V níže uvedených informacích jsou uvedeny odpovědi
na nejčastější dotazy kladené jednotlivými účastníky.

o

Organizace, které jsou příjemci grantů (univerzity, školy, mládežnické a
další organizace), by měly o podporu požádat agenturu, která udělila grant
jejich projektu, a to buď:


národní agenturu v jejich příslušné domovské zemi v případě většiny
akcí programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Národní
agentury se nacházejí v členských státech EU, dále v Severní
Makedonii, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku, Srbsku a
ve Spojeném království.



Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
(EACEA) v případě centralizovaných akcí programu Erasmus+ a
Evropského sboru solidarity, jako je společné magisterské studium
Erasmus Mundus, Jean Monnet, Evropské univerzity, Střediska pro
špičkovou úroveň odborného vzdělávání, Budování kapacit, Evropská
mládež spolu nebo Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou
prioritou.

o

Jiní partneři projektu, kteří nejsou příjemci grantu, (univerzity, školy,
mládežnické a další organizace atd.) by měli komunikovat s koordinátorem
(příjemci /grantu) svého projektu.

DOTAZY KLADENÉ ÚČASTNÍKY PROGRAMU ERASMUS+ / EVROPSKÉHO SBORU
SOLIDARITY






Účastnil jsem se mobility v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru
solidarity v jiné zemi, ale musel jsem se vrátit domů. Můžu si ponechat grant?
o

Pokud jste zpět doma, ale a) stále máte náklady přímo a výlučně spojené s
vaším pobytem v cílové zemi, např. nájem a poplatky za elektřinu a/nebo b)
účastníte se virtuální výuky nebo jiných virtuálních aktivit (pokud je daná
instituce/organizace v cílové zemi nabízí jako alternativu k původně
plánovaným aktivitám), pak ano, můžete si svůj grant ponechat.

o

Kromě toho můžete získat náhradu dalších cestovních nákladů, které vám
mohly vzniknout. Měli byste si to ověřit u vaší domovské instituce / podpůrné
organizace.1

o

Pokud už nemáte náklady v cílové zemi, pak možná budete muset vrátit část
grantu za období ode dne, kdy jste ukončili svou mobilitu, do plánovaného
dne jejího ukončení.

Byl/a jsem na Erasmu+ v jiné zemi, ale můj kurz byl zrušen, protože se daná
instituce uzavřela. Rozhodl/a jsem se zůstat v cílové zemi. Můžu si ponechat
grant?
o

Pokud zůstáváte v cílové zemi a a) stále máte náklady přímo a výlučně
spojené s vaším pobytem v dané zemi, např. nájem a poplatky za elektřinu
a/nebo b) účastníte se virtuální výuky nebo jiných virtuálních vzdělávacích
aktivit (pokud je daná instituce v cílové zemi nabízí jako alternativu k původně
plánovaným aktivitám), pak ano, můžete si svůj grant ponechat.

o

Kromě toho můžete obdržet další grant zahrnující období navíc nad rámec
toho, co jste původně plánovali, z důvodu, že jste museli pobývat v zahraničí
kvůli vypuknutí onemocnění Covid-19. Měli byste si to ověřit u vaší domovské
instituce.2

Účastnil/a jsem se aktivity Evropského sboru solidarity v jiné zemi, ale moje
aktivita byla zrušena, protože se daná organizace uzavřela. Nemohl/a jsem se
vrátit do své domovské země. Můžu si ponechat kapesné / příspěvek na
relokaci?
o

Pokud zůstáváte v cílové zemi a a) stále máte náklady přímo a výlučně
spojené s vaším pobytem v dané zemi a/nebo b) účastníte se virtuálních

V závislosti na dostupnosti dalšího financování EU, které má k dispozici daná organizace na vaši
aktivitu.
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aktivit (pokud daná hostitelská organizace nabízí on-line alternativu k
původně plánovaným aktivitám), pak ano, můžete si svůj grant ponechat.
o



Plánoval/a jsem vyjet na mobilitu v rámci programu Erasmus+ nebo
Evropského sboru solidarity do jiné země, ale musel/a jsem to zrušit před
samotným zahájením kvůli epidemii Covid-19. Již jsem měl/a zaplacenou
letenku a částečně ubytování. Můžu si ponechat předběžné financování, které
jsem na tyto účely obdržel/a?
o

o



Ověřte si tuto možnost u své domovské instituce / podpůrné organizace, ale v
zásadě platí, že národní agentura vaší domovské instituce / podpůrné
organizace schválí prodloužení projektu v rámci programu Erasmus+ (který
může zahrnovat období mobility v zahraničí pro více účastníků) nebo projektu
v rámci Evropského sboru solidarity až o 12 měsíců.

Účastnil/a jsem se aktivity Evropského sboru solidarity v jiné zemi, ale moje
aktivita byla pozastavena, protože se daná organizace uzavřela. Budu moci
pokračovat ve své aktivitě později?
o



Pokud jste zaplatili cestovní náklady spojené s plánovanou mobilitou,
například letenku, kterou jste nevyužili a za kterou není možné získat zpět
peníze, můžete získat grant na cestovní náklady, pokud pravidla financování
akce zahrnují finanční podporu na cestování.
Pokud akce cestování nezahrnuje, máte nárok si ponechat nebo získat část
předběžného financování, která odpovídá vzniklým nákladům. Můžete také
získat náhradu nákladů spojených s rezervací ubytování. Měli byste si to
ověřit u vaší domovské instituce / podpůrné organizace3.

Mohu odložit svou plánovanou mobilitu v rámci programu Erasmus+ /
Evropského sboru solidarity na pozdější datum?
o



Podobně jako ve výše uvedených případech může také daná organizace
získat grant na pokrytí nákladů spojených s vaším pobytem.

Ověřte si tuto informaci u své podpůrné organizace, ale v zásadě platí, že
tuto situaci je možno považovat za dočasné přerušení aktivity a vy byste měli
být schopni ve své aktivitě pokračovat později.

Jsem čerstvý absolvent (čerstvá absolventka) vysokoškolského vzdělávání
nebo odborného vzdělávání a přípravy a chtěl/a jsem jet na stáž do zahraničí.
Tyto stáže jsou však k dispozici pouze čerstvým absolventům do 12 měsíců od
ukončení vzdělávání. Můžu dostat výjimku z tohoto pravidla?
o

Čerství absolventi vysokoškolského vzdělávání nebo odborného vzdělávání a
přípravy, kteří musejí odložit své plánované stáže v zahraničí, je budou moci
vykonat do 18 měsíců od absolvování namísto obvyklého 12měsíčního
časového rámce.

V závislosti na dostupnosti dalšího financování EU, které má k dispozici daná organizace na vaši
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DOTAZY KLADENÉ ORGANIZACEMI/INSTITUCEMI


Řada vysokoškolských studentů programu Erasmus+ se obává, že jejich
studijní doba v zahraničí nebude uznána. Jakou jim můžeme nabídnout pomoc,
aby si s tou situací poradili?
o



Když se začaly zavírat hranice, jeden z našich účastníků si musel koupit
letenku navíc, aby se dostal domů dříve, protože daná letecká společnost
nesouhlasila se změnou původního data návratu. Můžeme hradit tyto další
nebo mimořádné náklady z prostředků programu Erasmus+ nebo Evropského
sboru solidarity?
o



Ano, můžete tyto náklady považovat za „způsobilé“, pokud nebude překročen
celkový rozpočet na váš projekt uvedený v dotčené grantové dohodě. Pokud
budete v budoucnu podrobeni auditu, možná budete muset poskytnout důkaz
o nutnosti proplacení těchto dalších nákladů.

Chtěl/a jsem se přihlásit k účasti na projektu, jehož uzávěrka/termín podání se
blíží. Nemohu se ale spojit se svými partnery v jiných zemích, protože jejich
kanceláře/instituce/organizace jsou zavřené. Může Komise odložit lhůtu pro
podávání žádostí?
o
o



Ano, můžete tyto náklady považovat za „způsobilé“, pokud nebude překročen
celkový rozpočet na váš projekt uvedený v dotčené grantové dohodě. Pokud
budete v budoucnu podrobeni auditu, možná budete muset poskytnout důkaz
o nutnosti proplacení těchto dalších nákladů.

Kvůli narušení činnosti způsobené pandemií Covid-19 jsme museli hradit
některé mimořádné náklady účastníkům se zdravotním postižením, kteří
potřebovali dlouhodobější pomoc. Jsou tyto náklady způsobilé?
o



Instituce vysokoškolského vzdělávání se žádají, aby byly co nejflexibilnější a
nejpragmatičtější a pomohly tak studentům dosáhnout výsledků uvedených v
jejich studijních smlouvách, a to bez ohledu na místo, kde se studenti
nalézají. Například prostřednictvím studia na dálku za použití digitálních
nástrojů. Tato flexibilita pomůže zejména studentům, kteří se vrátili do svých
domovských zemí, aby zakončili své kurzy v hostitelských institucích a aby
dosáhli plného uznání kreditů v rámci Evropského systému přenosu a
akumulace kreditů (ECTS) získaných prostřednictvím studia na dálku.

Komise prodloužila lhůtu pro podávání žádostí u řady výzev k podávání
návrhů v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Nové
termíny pro podání žádostí naleznete zde.
Obraťte se prosím na svou národní agenturu, protože některé správní
postupy týkající se předkládání formulářů žádostí budou zjednodušeny.

Pracuji v oblasti koordinace projektů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity
a z organizační podpory je mně a mým kolegům vyplácena mzda. Vzhledem ke
zrušení řady aktivit můžeme mít stále jistotu, že si můžeme ponechat provozní
podporu, se kterou počítáme?



o

Pro výše uvedené případy platí, že pokud jsou jednotliví účastníci způsobilí k
tomu, aby obdrželi nebo si ponechali grant na pobytové náklady, budete mít
nárok na obdržení organizační podpory z programu Erasmus+ nebo
Evropského sboru solidarity.

o

I v případech, kdy jsou aktivity v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského
sboru solidarity zrušeny, máte nárok obdržet organizační podporu. Tento
přístup bere v potaz nájem prostor, náklady na přípravu a následnou kontrolu
účastníků před výjezdem i úkony, které provádíte na podporu účastníků při
zvládání mimořádného charakteru pandemie Covid-19 (zrušení, kontakty s
partnery z řad hostitelů, poradenství atd.).

Jsem koordinátor/ka projektu a musel/a jsem pozastavit projekt. Můžu si
ponechat grant na projektové řízení? Můžu požádat o prodloužení projektu a
dokončit aktivity později?
o



Jsem koordinátor/ka projektu. Musel/a jsem zrušit aktivity, ale už mi vznikly
výdaje, které není možné získat zpět (pronájem pokoje, ubytování pro
účastníky atd.). Budou tyto náklady hrazeny?
o



Příjemci strategických partnerství nebo projektů solidarity se mohou
rozhodnout, že dočasně pozastaví svůj projekt, požádají o prodloužení doby
trvání projektu a provedou plánované činnosti, jakmile budou omezení
zavedená v souvislosti s pandemií COVID-19 zrušena. V tomto případě bude
grant na projektové řízení vypočítán na základě nové doby trvání projektu bez
zohlednění pozastavení projektu, ale nesmí překročit celkovou dohodnutou
výši grantu.

Obraťte se prosím na národní agenturu ve své zemi. V případech, kdy se ruší
aktivity v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity a
organizacím vznikly náklady, které není možné zpětně získat, budou mít
možnost nechat si tyto náklady proplatit.

Chci nechat podepsat grantovou dohodu na projekt, ale nemohu získat
fyzický podpis svého nadřízeného, který by ji měl podepsat. Stačí naskenovaná
kopie?
o

Obraťte se prosím na národní agenturu ve své zemi. Vzhledem k současným
mimořádným okolnostem může národní agentura souhlasit s tím, že dočasně
přijme naskenované podepsané kopie grantových dohod. Tyto dohody však
budou muset být potvrzeny prostřednictvím oficiální výměny fyzických
podpisů, jakmile budou omezení zavedená v souvislosti s pandemií COVID19 zrušena.

