
PŘÍLOHA IV – PLATNÉ SAZBY  

Program Erasmus+ Vysokoškolské Vzdělávání 

Mobilita studentů a zaměstnanců do/z třetích zemí nepřidružených k programu1 

 

 

1. SAZBY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ PLATNÉ PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE  

Platí pro všechny vyjíždějící a přijíždějící studenty, čerstvé absolventy a zaměstnance účastnící se 

mezinárodní mobility se třetími zeměmi nepřidruženými k programu, vyjma zemí z region 13 a 14: 

Vzdálenostní pásmo2 Výše cestovního nákladu Green travel 

10–99 km      23 EUR na účastníka - 

Mezi 100 a 499 km    180 EUR na účastníka 210 EUR na účastníka 

Mezi 500 a 1 999 km    275 EUR na účastníka 320 EUR na účastníka 

Mezi 2 000 a 2 999 km    360 EUR na účastníka 410 EUR na účastníka 

Mezi 3 000 a 3 999 km    530 EUR na účastníka 610 EUR na účastníka 

Mezi 4 000 a 7 999 km    820 EUR na účastníka  - 

8 000 km nebo více 1 500 EUR na účastníka  - 

 

2. SAZBY POBYTOVÝCH NÁKLADŮ PLATNÉ PRO FYZICKÉ MOBILITY  

Zaměstnanecké mobility 

 1. – 14. DEN 15. – 60. DEN 

Přijíždějící zaměstnanci 140 € / den 98 € / den 

Vyjíždějící zaměstnanci 180 € / den 126 € / den 

 

Sazby jsou neměnné po celou dobu trvání projektu. Účastníkům zaměstnaneckých mobilit je možné 

udělit až 2 dny na cestu navíc, včetně nároku na pobytové náklady.  

V případě zvolení ekologicky udržitelného cestování (Green travel) mají účastníci zaměstnaneckých 

mobilit nárok na další až 4 dny na cestu navíc (celkově tedy až na 6 dní navíc), včetně nároku na 

pobytové náklady).  

 

  

 
1  Nevztahuje se na regiony 13 a 14. 
2  Vzdálenostní pásmo představuje vzdálenost mezi výchozím místem a místem konání aktivity. Výše cestovního nákladu představuje maximální výši 

cestovního nákladu (tedy pro cestu na mobilitu i pro návrat z ní). Vzdálenost je vypočítána na základě kalkulátoru Evropské komise.  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


Studentské mobility 

 DÉLKA TRVÁNÍ POBYTOVÉ NÁKLADY 

Dlouhodobé mobility 2 – 12 měsíců 
přijíždějící studenti do ČR: 800 €/měsíc 

vyjíždějící studenti z ČR: 700 €/měsíc 

Krátkodobé mobility  

(pro doktorandy) 

do 14. dne aktivity 70 €/den 

od 15. do 30. dne aktivity 50 €/den 

 

Studenti a čerství absolventi účastnící se krátkodobé mobility mají nárok na až 2 dny na cestu 

navíc, včetně nároku na pobytové náklady. V případě zvolení ekologicky udržitelného cestování mají 

tito účastníci nárok na další až 4 dny na cestu navíc (celkově tedy až na 6 dní navíc, včetně nároku 

na pobytové náklady).  

V případě dlouhodobých mobilit mají studenti a čerství absolventi s omezenými příležitostmi 

nárok na dodatečnou podporu ve výši 250 EUR/měsíc.  

V případě krátkodobých mobilit mají studenti a čerství absolventi s omezenými příležitostmi 

nárok na dodatečnou podporu ve výši 100 EUR (1. – 14. den) a 150 EUR (15. – 30. den) ve fyzické 

části.  

 

3. NÁKLADY NA ORGANIZACI MOBILIT  

Příjemce grantu má nárok na finanční podporu ve výši 500 EUR/účastníka mobilit. 

 

4. PODPORA INKLUZE  

Příjemce grantu má nárok na 100 EUR za každého účastníka mobilit s omezenými příležitostmi, 

který obdrží další podporu na základě skutečných nákladů. 


