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Amendments

= 

Dodatky

Interim Amendments

Strukturovaná procedura změny projektu za 
pomoci dodatku 

Není povinné žádat o změnu projektu

Formulář v Beneficiary module
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Harmonogram

30. listopadlistopad30. září

Uzavření dodatku 
ke grantové 

dohodě

31. srpna 
2023

Konec projektu 
po 24 měsících

Termín pro 
předložení žádostí 

o dodatek
Konec projektu 
po 15 měsících
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Prodloužení

Možnost  
prodloužit  
projekt  na 24 
měsíců

4 možnosti

Navýšení 
grantu 
Možnost  
požádat  o 
navýšení 
grantu

Snížení 
grantu

Možnost  
část  grantu 
vrát it

Inkluze

Poslední 
možnost  
požádat  o 
další 
mimořádné 
náklady
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Tento typ 
žádost í bude 
vyřízen před tzv. 
realoakcí.

Další příspěvek na Mimořádné 
náklady 
Lze žádat o všechny typy mimořádných 
nákladů: 

• Inkluze pro účastníky 
• Mimořádné náklady na cestu 

(z ČR většinou nevyužijete)
• Náklady na víza 

Je třeba částku odůvodnit stejně jako v 
žádosti.
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Prodloužení projektu

Na 24 měsíců, tzn. konec 31. 8. 2023

Můžete požádat o prodloužení projektu i 
bez navýšení grantu. 

Je třeba odůvodnit, proč jste peníze 
nevyčerpali za rok.
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Prostředky 
přidělené na 
inkluzi se do 
výpočtů nepočítají

Navýšení grantu - Realokace

Realokace = Přerozdělení zbývajících 
finančních prostředků z minulé Výzvy 
2021

Můžete požádat o navýšení původního 
grantu

Dostupné peníze budou rozděleny mezi 
všechny žádosti o navýšení. 
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Snížení grantu

Prostřednictvím Interim amendment je 
možné vrátit nevyčerpanou část grantu

Pouze ze závažných důvodů!

Je třeba vysvětlit, proč jste aktivity 
nerealizovali. 

Podléhá schválení Národní agentury
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Postup vyplňování

1) Je třeba mít správně vyplněné všechny 
mobility v BM! 

2) V záložce Amendments si vygenerujete 
žádost 

3) Vyplníte jednoduchou žádost 

4) Přiložíte podepsané čestné prohlášení 

5) Odešlete žádost
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Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí1035/4, 110 00 Praha1

+420 221 850100
info@dzs.cz

dzs.cz

Facebook
Dům zahraniční spolupráce – DZS
Erasmus+ Česká republika
Evropské příležitosti pro mladé
Study in the Czech Republic

Instagram
@ dzs_ cz

Twitter
@dzs_ cz

LinkedIn
Dům zahraniční spolupráce

YouTube
Dům zahraniční spolupráce DZS

Děkujeme 
za pozornost.

http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
http://www.facebook.com/erasmusplusCR
http://www.facebook.com/mladezvakci
http://www.facebook.com/studyincz
http://www.instagram.com/dzs_cz/
http://twitter.com/dzs_cz
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz/
http://www.youtube.com/channel/UCG0LN9Gh9Hjc2803QuuPoOw
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