
Metodické pokyny k přípravě projektu Výzvy 2022 
programu Erasmus+ Mezinárodní kreditové mobility 

 

HLAVIČKA PROJEKTU: 

Výzva 2022 ICM 

Fakulta  UK, katedra/ústav, jméno a příjmení řešitele projektu, kontaktní email řešitele projektu      

Region (např. Region 1 Západní Balkán) 

Partnerská instituce:  č. 1 Oficiální  název partnerské instituce 

                                         platný OID1 partnerské instituce + platný oficiální emailový kontakt 

                                      č. 2  … 

Pozn.  v rámci projektu je možné uvést více partnerských institucí. 

- projekt se podává v českém jazyce, na EK RUK se posílá ve formátu souboru Word  

 

PLÁNOVANÉ MOBILITNÍ TOKY (SOUHRN) 

Druhy, směry, počty a délky mobilit v tomto souhrnu MUSÍ ODPOVÍDAT těm v textové části (tedy být 

v souladu s kvalitativními kritérii projektové žádosti). 

Ke každému plánovanému mobilitnímu toku uveďte počet účastníků a CELKOVOU DÉLKU mobilit pro 

všechny účastníky. Abychom předešli nedorozumění v případě, že se bude jednat o mobility různých 

délek (např. výjezd tří pedagogů na týden, jednoho na 14 dní a jednoho na měsíc), rozepište prosím 

délky jednotlivých mobilit individuálně. 

U dlouhodobých studentských mobilit (SMS a SMP) délku pobytu uvádějte v celých měsících (1 měsíc 

v Erasmu = vždy 30 dní) a uvádějte, zda se jedná o bakaláře (BA), nebo magistra (MA), v případě 

krátkodobé doktorandské mobility uvádějte délku pobytu ve dnech (např. OUT 1 PhD SMS, 7 dní).  

Dbejte prosím na to, aby délka studentských výukových mobilit nejen splňovala minimální požadavek 

2 měsíců (tj. 60 dní aktivity/přítomnosti na přijímající instituci), ale pokud možno také zhruba 

odpovídala délkám semestru tam, kde je to relevantní. 

U zaměstnaneckých mobilit lze žádat také o příspěvek na dny cesty (stejná denní sazba - 2 dny , 

v případě Green Erasmu až 6 dní) – tyto dny se nezapočítávají do  pobytových dní. Požadavek na dny 

cesty připište za součet pobytových dní v daném mobilitním toku. 

V případě, že se jedná o více institucí, přidejte k nim pořadová čísla (1. AA, 2. BB, atd.) Tento souhrn 

vyplňte pro každou partnerskou instituci. Pokud připravujete projekt, který bude probíhat s několika 

                                                           
1 OID hledejte zde -  https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home     



zeměmi jednoho regionu, uveďte název země, ke které patří instituce za pořadovým číslem a názvem 

instituce (2.BB název země) 

V případě, že budete odhadovat předpokládaný počet mobilit green Erasmu, nebo počet mobilit 

účastníků s omezenými příležitostmi, napište odděleně počty studentských a zaměstnaneckých 

mobilit. 

Studentské mobility, green Erasmus  odhad: 2 

Zaměstnanecké mobility, green Erasmus odhad: 3 

Studentské mobility, účastníci s omezenými příležitostmi odhad: 2 

Zaměstnanecké mobility, účastníci s omezenými příležitostmi odhad: 1 

Pro přehlednost lze v tomto souhrnu (i v textové části žádosti) využít několika zavedených zkratek v 

Mezinárodní kreditové mobilitě: 

OUT: vyjíždějící (z pohledu Univerzity Karlovy) 

IN: přijíždějící (z pohledu Univerzity Karlovy) 

SMS: mobilita studentů na studijní pobyt 

SMP: mobilita studentů na praktickou stáž (do "podniku", "neakademické organizace", "organizace 

působící na trhu práce") 

STA: mobilita zaměstnanců na výukový pobyt 

STT: mobilita zaměstnanců na školení 

--- 

PŘÍKLAD SOUHRNU PLÁNOVANÝCH MOBILITNÍCH TOKŮ 

1. AA: 

OUT 1 PhD SMS, 5 měsíců 

OUT 1 PhD SMS, 7 dní 

IN 3 BA/MA SMS, 15 měsíců 

OUT 2 STA, 14 dní 

OUT 1 STA, 30 dní 

IN 3 STT, 27 dní + 6 dní cesty 

1.BB, Bělorusko: 

IN 3 PhD SMS, 5 měsíců 



… 

 

Shrnutí plánovaných mobilitních toků umístěte před textem kvalitativních kritérií.  

 

OBECNĚ K TŘEM KVALITATIVNÍM KRITÉRIÍM 

- důraz na detailní, konkrétní informace – žádost by neměla být obecná 

- pozor na nesoulad požadavků v číslech a v textové části 

- při stanovování finančních požadavků mobilit adekvátně zohledněte rozpočet na danou aktivitu 

v rámci regionu 

- v žádosti by se neměly vyskytovat požadavky na nezpůsobilé mobility 

- pokud se jedná o často opakující se skutečnosti, můžete použít systém referencí 

-  věnujte pozornost pravidlům geografické rovnováhy a prioritám nového období Erasmus+ (2021 - 

2027), především koncepci inkluze a diversity (účastnící s omezenými příležitostmi) 

!!! Pozor na překlepy a gramatické a stylistické chyby i za ně lze ztratit body hodnocení!!! 

 

I. KVALITA KONCEPCE PROJEKTŮ A NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE  

- vyplňuje se pouze jednou pro celou organizaci (pokud zájemce nezíská minimálně 50% bodů, bude 

zamítnut celý projekt) 12000 znaků včetně mezer, vyplňuje EK RUK a fakulta takto: 

- v odděleném odstavci, jako přílohu k projektu, popište stručně jak z pohledu fakulty + katedry/ústavu 

UK, tak i z pohledu partnerské instituce:  

A) jasný popis odpovědností, rolí a úkolů mezi partnery 

- Jaké fakulty/pracoviště budou zapojeny? 

- Jaké jsou povinnosti ze strany studentů/zaměstnanců? 

 - Jak bude zajištěna komunikace mezi partnery? 

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

období jejich mobility 

- Kdo poskytuje pomoc s vízy/pojištěním/ubytováním před i během mobilit? 

- Kdo má na starosti výběrový proces/hodnocení účastníků před a po mobilitě? 

 



 

REGIONÁLNÍ KRITÉRIA 

- základ pro vypracování obsahu projektu, uvádějte data i z pohledu partnerských institucí! 

II. RELEVANCE STRATEGIE max. 8 000 znaků včetně mezer 

Relevantnost plánovaného projektu vzhledem ke strategii internacionalizace (strategickému záměru) 

zapojených vysokoškolských institucí. Odůvodnění výběru zaměstnanecké a/nebo studentské mobility 

a předchozí zkušenosti s podobnými projekty s vysokoškolskými institucemi/organizacemi v 

partnerském regionu 

A) Strategie internacionalizace (z pohledu žadatele i partnerských organizací!) 

- jak zapadá partnerská země do regionální strategie internacionalizace? 

- zdůvodnění výběru dané partnerské země/instituce v rámci regionu? 

- jakým způsobem posilují plánované mobility kapacity a mezinárodní rozměr zapojených organizací? 

B) Výběr typu mobility (SMS, SMP, STA a STT) 

- jaký typ mobilit bude v rámci projektu realizován a proč? 

- strukturní zaměření a nutnost opakovaných mobilit je potřeba jasně a konkrétně vysvětlit 

 

III. DOPAD A DISEMINACE  max. 10 000 znaků včetně mezer 

- potenciální 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.  (Jde např. o publikace, konference, 

články, výstupy apod. Ale také, pokud lze výsledek projektu použít jako schéma pro další aktivity.) 

- diseminační aktivity a komunikační kanály cílené na šíření výsledků na fakultní a institucionální (příp. 

mimo institucionální) úrovni v programových i partnerských zemích  

Součástí dopadu a diseminace je také strategie pro monitorování a evaluaci výsledků mobility! 

- Jak budou výsledky žadatelem a partnerem měřeny a hodnoceny? (Kvalitativní a kvantitativní 

hledisko) 

-  jaký vliv budou mít mobility na profesionální a karierní růst účastníků projektu na jejich domovské 

instituci (týká se především zaměstnaneckých mobilit)?  

 


