Tisková zpráva
Praha 19. 6. 2020

Aktuální informace o realizaci projektů Erasmus+ v souvislosti s pandemií COVID-19
Dům zahraniční spolupráce (DZS) doplňuje informace uvedené v tiskové zprávě ze dne 27. 4. 2020
o aktuální opatření týkající se realizace projektů Erasmus+.
S ohledem na výjimečné okolnosti spojené s pandemií COVID-19 reaguje program Erasmus+ na nové
potřeby v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže i na aktuálně existující překážky fyzické
mobility a přináší řadu flexibilních opatření, jejichž cílem je usnadnit realizaci mezinárodních projektů
a zachovat možnosti mezinárodních vzdělávacích aktivit pro žáky, studenty, mládež i pracovníky
vzdělávacích institucí.
Základním principem aktuálních opatření je podpora tzv. kombinovaných mobilit. Účastníci programu
Erasmus+ mohou zahájit svou vzdělávací aktivitu virtuálně a kombinovat ji s fyzickou mobilitou,
až/pokud to situace umožní. Obdobně je možné postupovat i v případě projektových setkání a dalších
projektových aktivit. Program Erasmus+ se tak snaží ve větší míře využívat potenciál digitálního světa
a umožnit realizaci plánovaných aktivit projektů za současné výjimečné situace.
Pravidla financování se liší podle jednotlivých typů aktivit. V zásadě platí, že s virtuální částí mobility
nejsou spojené žádné cestovní ani pobytové náklady, účastníci tedy nebudou na tuto část mobility
čerpat standardní finanční podporu. Vysílající instituci bude ale i za mobility realizované jiným než
fyzickým způsobem náležet tzv. organizační podpora, kterou může využít na přípravu, podporu a
motivaci účastníků mobilit. Navíc je možné v řádně odůvodněných případech na základě skutečně
vynaložených nákladů čerpat finanční podporu na mimořádné náklady (např. příspěvek na technické
vybavení a další odbornou podporu virtuálních mobilit apod.) či náklady na zapojení účastníků se
specifickými potřebami.
Pravidla pro financování fyzických mobilit se v rámci aktuálních opatření nemění.
Všem organizacím, které jsou příjemci grantů v rámci programu Erasmus+, zasíláme aktuální
instrukce e-mailem. Doporučujeme, aby dle nich upravili plánované projektové aktivity a v případě
potřeby kontaktovali konzultanty DZS. Současně průběžně aktualizujeme informace na webových
stránkách DZS: https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/covid/.

Pro více informací prosím kontaktujte:
Lucie Durcová
vedoucí informačního a komunikačního oddělení
tel: +420 733 125 972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz

Dům zahraniční spolupráce
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast
mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS je
k dispozici na www.dzs.cz

