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MEZINÁRODNÍ KREDITOVÁ MOBILITA
• mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi
• zaměření na podporu incoming mobilit
(přijíždějících studentů a zaměstnanců do Evropy)
• jasná spojitost se strategií internacionalizace VŠ
• VŠ z programové země předkládá žádost i za
instituce z partnerských zemí, může požádat
o spolupráci s jednou i více zeměmi

MEZINÁRODNÍ KREDITOVÁ MOBILITA
Programové země
• členské státy EU
• Island, Norsko, Lichtenštejnsko
• Turecko, FYROM, Srbsko
Partnerské země
• 12 regionů financováno z 5 nástrojů vnější spolupráce EU
• země sousedící s EU (regiony 1 až 4)
• ostatní partnerské země

FINANČNÍ NÁSTROJE EU

12 regionů financováno z 5 nástrojů vnější spolupráce EU:
• DCI = Nástroj rozvojové spolupráce
(Asie, Střední Asie, Latinská Amerika, Jižní Afrika, Střední
východ)
• ENI = Nástroj evropského sousedství
(země východního partnerství, země jižního Středomoří,
Rusko)
• IPA = Nástroj předvstupní pomoci
(Západní Balkán)
• PI = Nástroj partnerství
(průmyslové země)
• EDF = Evropský rozvojový fond
(země Afriky, Karibiku a Pacifiku)

FINANČNÍ NÁSTROJE EU

12 regionů financováno z 5 nástrojů vnější spolupráce EU:
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ZPŮSOBILÉ ZEMĚ PODLE REGIONŮ/FINANČNÍCH NÁSTROJŮ
Region
1

3
4

Instrument
IPA - Západní Balkán
ENI - Země Východního
partnerství
ENI - Země jižního Středomoří
ENI - Rusko

6

DCI - Asie

7

DCI - Střední Asie

8

DCI - Latinská Amerika

9
10

DCI - Střední východ
DCI - Jižní Afrika

2

11

EDF - Afrika, Karibik a Pacifik

13

PI - Severní Amerika

14

PI - Ostatní průmyslové země

Způsobilé partnerské země
Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora
Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina (území uznané mezinárodním
právem)
Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko
Rusko (území uznané mezinárodním právem)
Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Kambodža, Čína, KLDR, Indie, Indonésie, Laos, Malajsie,
Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Pákistán, Filipíny, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam
Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán
Argentina, Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Ekvádor, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela
Írán, Irák, Jemen
Jižní Afrika
Angola, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Čad, Komory, Kongo, DR Kongo,
Cookovy ostrovy, Džibutsko, Dominika, Dominikánská republika, Rovníková Guinea, Eritrea,
Etiopie, Fidži, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Pobřeží slonoviny, Jamajka, Keňa, Kiribati, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali,
Maršálovy ostrovy, Mauritánie, Mauricius, Mikronésie, Mozambik, Namibie, Nauru, Niger,
Nigérie, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Rwanda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie,
Svatý Vincenc a Grenadiny, Samoa, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Seychely,
Sierra Leone, Šalamounovy ostrovy, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán, Surinam, Swazijsko,
Východní Timor, Tanzanie, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambie,
Zimbabwe
Kanada, Spojené státy americké, Chile, Uruguay
Austrálie, Brunej, Hong Kong, Japonsko, Korejská
republika, Makao, Nový Zéland,
Singapur, Tchaj-wan

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLENÍ GRANTU
• NA není povinna financovat všechny mobility
• rozdělování rozpočtu na základě významu
a geografické vyváženosti
• snaha o začlenění všech subjektů
• maximalizace účasti subjektů bez ohrožení kvality,
geografické vyváženosti nebo minimální kritické
velikosti jednotlivého projektu mobility

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLENÍ GRANTU
• přidělení grantu (vč. krácení požadovaného rozpočtu)
probíhá na základě výsledků kvalitativního hodnocení
a podléhá následnému rozhodnutí schvalovací komise
• KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ: posuzována jsou 4 kritéria
1)
2)
3)
4)

Relevance strategie
Kvalita podmínek spolupráce
Kvalita koncepce a realizace projektu
Dopad a diseminace

? země zamítnutá z důvodu nedostatku financí
? země zamítnutá z důvodu kvality

TIPY PRO VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI
• žádost se hodnotí pro každou zemi zvlášť

! Žádost se vyplňuje i z pohledu partnerské země
(partner může být do přípravy zapojen)

• pozor na nezpůsobilé mobility!
• odkazy na další relevantní dokumenty je vhodné
v textu okomentovat
• pozor na nesoulad požadavků v číslech
a v textové části
• při stanovování finančních požadavků je nutné
zohlednit český rozpočet pro daný region

STUDENTSKÉ MOBILITY
STUDIJNÍ POBYT
• vysílající i přijímající instituce – vysokoškolské instituce (VŠ)

PRAKTICKÁ STÁŽ
• vysílající instituce – VŠ z programové/partnerské země
• přijímající instituce – jakákoli veřejná/soukromá organizace
působící v oblasti pracovního trhu a vzdělávání z
programové/partnerské země

!

NOVĚ i regiony DCI, EDF – outgoing - Bc. a Ing./Mgr.

ZAMĚSTNANECKÉ MOBILITY
VÝUKOVÝ POBYT
• vysílající instituce – VŠ nebo veřejná/soukromá organizace působící na
pracovním trhu či v oblasti vzdělávání
• přijímající instituce – VŠ z programové/partnerské země

ŠKOLENÍ
• vysílající instituce - VŠ z programové/partnerské země
• přijímající instituce – VŠ z programové/partnerské země nebo
veřejná/soukromá organizace programové země
STA-IN, STA-OUT, STT-IN bez omezení
STT-OUT nelze do neakademických org.

TIPY PRO VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI
• žádost musí být vyplněna jasně a srozumitelně
• žádost musí dávat ucelený přehled
o plánovaném průběhu projektu/spolupráci

• žádost by neměla být příliš obecná – důraz
na detailní, konkrétní informace
• texty by měly být konsolidované za celou VŠ
• důležité informace je vhodné uvést do těla žádosti

KLÍČOVÉ ASPEKTY KA107
• konzistence při implementaci projektu
• organizační kapacita řízení projektu

• proces výběru účastníků mobilit
+ důraz na transparentnost výběrového procesu
• kvalita organizace mobilit
• uznávání studentských i zaměstnaneckých mobilit
• diseminace projektu

Tajemství úspěšné
žádosti KA107
7.11.2019
Michaela Andělová
Technická univerzita v Liberci

Správné načasování
Včasná první informační schůzka se zájemci z
fakult:
• stanovení maximálního počtu zemí do žádosti
• výběr prioritních zemí
• mezifakultní diskuse v případě zájmu o stejnou
destinaci
• nastavení termínů korektur žádosti
• určení deadlinu pro finální verzi

Důkladné proškolení
Podrobná prezentace obsahující informace k
přípravě žádosti:
• vycházíme z příručky hodnotitelů,
• požadavky v jednotlivých bodech rozdělujeme,
• poskytujeme nejúspěšnější vzorovou žádost,
• vycházíme z hodnocení předchozích žádostí,
• při stanovení počtu mobilit volíme nižší
hodnoty

Korektury a zase korektury
Texty jednotlivých žádostí prochází několika
korekturami:
• korektury žádostí provádí několik osob,
• korektury provádíme ve wordu/google formou
komentářů,
• některé žádosti mají i 5 – 6 verzí,
• texty do žádosti nahráváme po poslední
korektuře osoby zcela mimo obor.

Partnerské instituce
• Požadujeme písemný závazek ke spolupráci,
podepsaný statutárním zástupcem instituce –
Letter of Intent.
• Fakultní zástupci žádají vyjádření partnerů k
jednotlivým bodům žádosti.
• Poskytujeme doporučení k postupu realizace
dle vlastních zkušeností.
• Máme pouze 1 kontaktní osobu za partnerskou
instituci.

Buďte připraveni na nesnáze
• termíny nikdo nedodržuje,
• na prezentaci si nikdy neudělají čas všichni,
• komentáře u korektur se neustále opakují,
• potíž zvaná diseminační aktivity,
• nikdo nechce číst 150 stran textu,
• statutární zástupce nemá čas na podpis,
• Mobility Tool+ nefunguje/neukládá/aktualizuje
či vás chce jakkoli jinak připravit o nervy.

Úspěšná žádost je jen začátek
• Více je méně.
• Na administrativním zajištění opravdu záleží.
• Spolupracující a komunikující partner =
polovina starostí.
• Všechno se může pokazit i přes výborný plán a
přípravu.
• Vyřešit lze leccos občas i nemožné.
• Má to smysl.

