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Kombinované intenzivní programy (BIP)
• jedna z možných aktivit pro VŠ studenty a zaměstnance

• krátkodobé intenzivní programy využívající inovativní způsoby výuky 
kombinací fyzické a virtuální aktivity

• 15 – 20 účastníků studenti, zaměstnanci

• kombinace virtuální a fyzické aktivity

• fyzická aktivita 5 – 30 dní, v zemi přijímající VŠ instituce

• povinná virtuální aktivita délka není specifikována, online

• BIP by měl být přidanou hodnotou ke stávajícím kurzům, studenti musí získat 
min. 3 kredity

• připravován a realizován musí být nejméně 3 vysokoškolskými 
institucemi (držiteli ECHE) minimálně ze 3 různých programových zemí

• VŠ instituce z partnerských zemí se mohou zapojit a mohou vysílat účastníky, 
ale pouze na své vlastní náklady. Účastníci z partnerských zemí se 
nezapočítávají mezi minimální počet účastníků pro financování projektu
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400 € za 
účastníka 

- Na organizaci programu

- Odměny pro lektory BIP

- Pronájem prostor 
a vybavení aj.

- Ubytování a místní 
doprava pro účastníky

ÚČASTNÍCI BIP
hrazeni z projektu 
vysílající instituce

- STA – expert z podniku hrazen 
z projektu přijímající instituce

- Přednášející zahraniční akademičtí 
pracovníci jsou hrazeni z projektu 
vysílající instituce

- Účastníci z partnerských zemí / domácí 
účastníci jsou hrazeni z vlastních zdrojů

- pouze kategorie „Organizace mobilit BIP“ (OS BIP)

- žádá si o ně koordinující instituce

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

Za studenty UK nevzniká nárok na OS BIP, nebo pobytové a cestovní náklady, 
avšak lze formou zajištění z OS BIP hradit ubytování, stravu, místní dopravu 
aj. (Zejména v případě, kdy se bude BIP konat na jiném místě v zemi koordinující 
instituce – 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
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