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PŘÍLOHA III – PLATNÉ SAZBY 

Annex III – Applicable rates 

Tabulka 1. Náklady na organizaci mobilit 

Uznatelné náklady Mechanismus 
financování 

Částka Pravidlo přidělování 

Náklady na 
organizaci 
mobilit 

Náklady, které přímo souvisejí s realizací mobilit (s 
výjimkou nákladů na pobyt a cestu účastníků), včetně 
přípravy účastníků (pedagogické, kulturní, jazykové), 
monitorování a podpory účastníků během mobilit, 
uznávání mobilit a výstupů, šíření zkušeností. 

Jednotkové 
náklady 

Do počtu 100 
účastníků: 350 EUR 
na účastníka 

Na základě počtu 
účastníků mobilit 

Tabulka 2. Cestovní náklady 

Uznatelné náklady Mechanismu
s financování 

Částka Pravidlo přidělování 

Cestovní 
náklady 

Příspěvek na cestovní náklady 
účastníků ze země původu (sídlo 
vysílající organizace) na místo konání 
(sídlo přijímající organizace) a zpět.  
Cestovní vzdálenost musí být 
vypočtena pomocí kalkulátoru 
vzdáleností poskytnutého Evropskou 
komisí. Pro výpočet částky se použije 
délka jednosměrné cesty. Kalkulátor je 
dostupný zde: 
http://ec.europa.eu/programmes/era
smus-plus/resources/distance-
calculator_en  

Jednotkové 
náklady 

Cestovní vzdálenost 10 – 99 km:  
20 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 100 – 499 km:  
180 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 500 – 1999 km:  
275 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 2000 – 2999 km:  
360 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 3000 – 3999 km:  
530 EUR na účastníka 

Cestovní vzdálenost 4000 – 7999 km:  
820 EUR na účastníka  

Automaticky (u 
mobilit) 

Pro ostatní typy 
projektů za podmínky, 
že potřeba finanční 
podpory bude v 
žádosti zdůvodněna 
vzhledem k 
očekávaným cílům a 
výsledkům projektu 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Tabulka 3. Náklady na účastníky se specifickými potřebami 

Uznatelné náklady Mechanismus 
financování 

Částka Pravidlo přidělování 

Náklady na 
účastníky se 
specifickými 
potřebami 

Další náklady přímo související s 
účastníky se zdravotním postižením 

Skutečné 
náklady  

Až do výše 100 % 
uznatelných nákladů 
schválených DZS 

Za podmínky, že potřeba finanční 
podpory na pokrytí nákladů na 
účastníky se specifickými potřebami 
bude dobře odůvodněna v žádosti. 

Tabulka 4. Jazyková podpora 

Uznatelné náklady Mechanismus 
financování 

Částka Pravidlo přidělování 

Jazyková 
podpora  

Náklady spojené s podporou 
poskytovanou účastníkům před 
nebo během mobility na to, aby se 
zdokonalili v jazyce studia nebo 
odborné přípravy v zahraničí. 

Jednotkové 
náklady  

150 EUR na účastníka, 
který potřebuje 
jazykovou podporu 

Za podmínky, že žadatelé žádají o 
podporu na výuku některého z jazyků 
používaného v rámci aktivity na 
základě potřeb účastníků 

Tabulka 5. Mimořádné náklady související s účastí účastníků s omezenými příležitostmi 

Uznatelné náklady Mechanismus 
financování 

Částka Pravidlo přidělování 

Mimořádné 
náklady  

Další náklady související s 
účastí účastníků s 
omezenými příležitostmi 

Skutečné náklady 
Až do výše 100 % 
uznatelných nákladů 
schválených DZS 

Za podmínky, že potřeba finanční 
podpory na pokrytí mimořádných 
nákladů bude zdůvodněna v žádosti. 
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Tabulka 6. Pobytové náklady pro vysokoškolské mobility 

Uznatelné náklady Mechanismus 
financování 

Částka Pravidlo 
přidělování 

Pobytové 
náklady pro 
studenty 

Náklady, které 
přímo souvisejí 
s výdaji 
účastníků na 
pobyt v průběhu 
dané mobility 
včetně 
doprovodných 
osob1 

Jednotkové 
náklady  

1200 EUR/měsíc pro studenty 
z České republiky účastnící se 
mobility v donorském státu 
 
nebo  
 
1000 EUR/měsíc pro studenty 
z donorských států účastnící se 
mobility v České republice 

Automaticky  

Pobytové 
náklady pro 
zaměstnance 

Grant pro zaměstnance z 
České republiky účastnící se 
mobility v donorských státech:  
- 1250 € na týden  
- 2200 € na 2 týdny 
- 3000 € na 3 týdny 
- 4000 € na 4 týdny 
 
Grant pro zaměstnance z 
donorských zemí účastnící se 
mobility v České republice 
- 750 € na týden 
- 1250 € na 2 týdny 
- 2000 € na 3 týdny 
- 3000 € na 4 týdny 
 
Pokud je to nutné, tak 
účastník může dostat 
příspěvek i na jeden den na 
cestu před zahájením aktivity 
a jeden na cestu po skončení 
aktivity. 

 

  

                                                           
1 Tato definice je platná všeobecně pro všechny pole týkající se mobilit. Doprovodná osoba je osoba, která 
doprovází účastníka mobilit ať už žáka, studentu nebo zaměstnance se specifickými potřebami (se zdravotním 
postižením) s cílem zajistit jejich ochranu, poskytnout podporu a asistenci. 
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Tabulka 7. Pobytové náklady pro mobility jiné než vysokoškolské 

Uznatelné náklady Mechanismus 
financování 

Částka  Pravidlo 
přidělování 

Pobytové 
náklady pro 
žáky a 
studenty 

Náklady, které 
přímo souvisejí 
s výdaji 
účastníků na 
pobyt v průběhu 
dané mobility 
včetně 
doprovodných 
osob 2 

Jednotkové 
náklady 

do 14. dne aktivity: A2.1 na 
den a účastníka 
+ 
mezi 15. a 60. dnem aktivity: 
70 % částky A2.1 na den na 
účastníka 
+ 
mezi 61. dnem a 6 měsíci 
aktivity: 50 % částky A2.1 na 
den na účastníka 

 

Automaticky 
(u mobilit) 

Pro ostatní 
typy projektů 
za podmínky, 
že potřeba 
finanční 
podpory bude 
v žádosti 
zdůvodněna 
vzhledem k 
očekávaným 
cílům a 
výsledkům 
projektu 

Pobytové 
náklady pro 
zaměstnance 

do 14. dne aktivity: A2.2 na 
den a účastníka  
+  
mezi 15. a 60. dnem aktivity: 
70 % částky A2.2 na den na 
účastníka 

 

Přijímající stát 

Žáci a studenti Zaměstnanci 

Min-Max (na den) Min-Max (na den) 

A2.1 A2.2 

Česká republika 120 150 

Island 150 200 

Lichtenštejnsko 150 200 

Norsko  150 200 

                                                           
2 Tato definice je platná všeobecně pro všechny pole týkající se mobilit. Doprovodná osoba je osoba, která 
doprovází účastníka mobilit ať už žáka, studentu nebo zaměstnance se specifickými potřebami (se zdravotním 
postižením) s cílem zajistit jejich ochranu, poskytnout podporu a asistenci.
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Tabulka 8. Projektové řízení a organizace 

N/A 

Tabulka 9. Mezinárodní projektová setkání 

N/A 

Tabulka 10. Mimořádné náklady související se subdodávkami nebo pořízením zboží nebo služeb 

N/A 

Tabulka 11. Organizace diseminačních akcí 

N/A 

Tabulka 12. Mzdové náklady na tvorbu intelektuálních výstupů 

N/A
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Table 1. Organisational support for mobility 

Eligible costs Financing 
mechanism 

Amount Rule of allocation 

Organisational 
Support 

Costs directly linked to the implementation of mobility 
activities (excluding subsistence for participants), 
including preparation (pedagogical, intercultural, 
linguistic), monitoring and support of participants 
during mobility, validation of learning outcomes, 
dissemination activities. 

Scale of unit 
costs 

up to the 100th 
participant: 350 EUR 
per participant 

Based on the 
number of 
participants 

 

Table 2. Travel 

Eligible costs Financing 
mechanism 

Amount Rule of allocation 

Travel  

Contribution to travel costs of 
participants, from their place of location 
(where the sending organisation is 
located) to activity venue (where the 
receiving organisation is located) and 
return.  
For the establishment of the distance 
band applicable, the Project Promoter 
shall indicate the distance of one-way 
travel using the on-line distance 
calculator available at: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasm
us-plus/resources/distance-calculator_en  

Scale of 
unit costs 

Distances between 10 – 99 KM:  
20 EUR per participant 

Distances between 100 – 499 KM:  
180 EUR per participant 

Distances between 500 – 1999 KM:  
275 EUR per participant 

Distances between 2000 – 2999 KM:  
360 EUR per participant 

Distances between 3000 – 3999 KM:  
530 EUR per participant 

Distances between 4000 – 7999 KM:  
820 EUR per participant  

Automatic 
(mobilities) 

Conditional (ICP): 
applicants to 
justify financial 
need related to 
project objectives 
and results  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Table 3. Special needs support 

Eligible costs Financing 
mechanism 

Amount Rule of allocation 

Special needs 
support  

Additional costs related 
to participants with 
special needs  

Reimbursement of 
portion of eligible 
costs  

Up to 100% of eligible costs  
as approved by DZS 

Conditional: financial support for 
special needs must be motivated in 
the application  

 

Table 4. Linguistic support 

Eligible costs Financing 
mechanisms 

Amount Rule of allocation 

Linguistic 
support  

Costs linked to 
participant support prior 
to departure or during 
mobility, in order to 
improve the language 
they will use to study or 
receive training  

Scale of unit costs  
150 EUR per participant 
needing linguistic support  

Conditional: applicants must request 
support in instruction language of 
activity, on the basis of participants’ 
needs  

 

Table 5. Exceptional costs to support participants with fewer opportunities 

Eligible costs Financing 
mechanism 

Amount Rule of allocation 

Exceptional 
costs  

Costs to support 
participants with fewer 
opportunities  

Reimbursement of 
portion of eligible 
costs  

Up to 100% of eligible costs 
as approved by DZS  

Conditional: request for financial 
support must be motivated in the 
application  
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Table 6. Individual support for Higher Education mobility activities (subsistence) 

Eligible costs Financing 
mechanism 

Amount Rule of 
allocation 

Individual 
support for 
learners  

Costs directly 
linked to 
subsistence of 
participants, 
including 
accompanying 
persons3, during 
mobility  

Lump sum  

1200 EUR/month for BS 
students engaged in 
study/placement mobility in DS  
 
Or  
 
1000 EUR/month for DS 
students engaged in 
study/placement in BS  

Automatic  

Individual 
support for 
staff and 
professionals 

Grant for BS staff undertaking a 
mobility to a DS :  
- 1250 € /week  
- 2200 € for 2 weeks  
- 3000 € for 3 weeks  
- 4000 € for 4 weeks  
 
Grant for DS staff undertaking a 
mobility to BS  
- 750 € /week  
- 1250 € for 2 weeks  
- 2000 € for 3 weeks  
- 3000 € for 4 weeks  
 
Subsistence for another 2 travel 
days (one before and one after 
the activity period) could be 
allocated (if needed). 

                                                           
3 As a general definition applying to all fields of education and training, an accompanying person is the one who 
accompanies participants – whether learners or staff – with special needs (i.e. with disabilities) in a mobility 
activity, in order to ensure protection, provide support and extra assistance. 
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Table 7. Individual support for activities other than Higher Education mobility (subsistence) 

Eligible costs Financial 
mechanism 

Amount  Rule of 
allocation 

Individual 
support for 
learners 

Costs directly 
linked to 
subsistence of 
participants, 
including 
accompanying 
persons4, during 
mobility 

Scale of unit 
costs 

up to the 14th day of activity: 
A2.1 per day per participant 
+ 
between the 15th and 60th day 
of activity: 70% of A2.1 per day 
per participant 
+ 
between the 61th day of activity 
and up to 6 months: the 50% of 
A2.1 per day per participant 

 

Automatic 
(mobilities)  

 

Conditional 
(ICP): 
applicants 
to justify 
financial 
need 
related to 
project 
objectives 
and results 

Individual 
support for 
staff and 
professionals 

up to the 14th day of activity: 
A2.2 per day per participant  
+  
between the 15th and 60th day 
of activity: 70% of A2.2 per day 
per participant 

 

Receiving country 

Learners mobility Staff mobility 

Min-Max (per day) Min-Max (per day) 

A2.1 A2.2 

Czech Republic  120 150 

Iceland  150 200 

Liechtenstein  150 200 

Norway  150 200 

                                                           
4 As a general definition applying to all fields of education and training, an accompanying person is the one who 
accompanies participants – whether learners or staff – with special needs (i.e. with disabilities) in a mobility 
activity, in order to ensure protection, provide support and extra assistance. 
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Table 8. Project management and implementation support 

N/A 

Table 9. Transnational project meetings support 

N/A 

Table 10. Exceptional costs related to subcontracting or purchase of goods and services 

N/A 

Table 11. Multiplier events 

N/A 

Table 12. Cost of staff assigned to the project 

N/A 


