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CO JE ERASMUS+ BIP?

- Krátkodobé intenzivní programy, využívající inovativní způsoby výuky kombinací fyzicke ́ a virtuálni ́

activity, pro studenty i zaměstnance 

- BIP musí být realizován alespoň 3 univerzitami ze 3 různých programových zemí (univerzity z 

partnerských zemí se mohou zapojit, ale pouze na své vlastní náklady)

- Účastní se programu min. 15 a max. 20 financovaných účastníků (bez zaměstnanců a studentů z 

koordinující instituce a partnerských zemí)

- Fyzická část 5 – 30 dní, v zemi koordinující instituce, virtuální část (online) libovolně dlouhá

- BIP může mít podobu Letní školy (plenéry, aj.), BIP jsou přidanou hodnotou ke stávajícím kurzům, 

studenti musí získat minimálně 3 kredity.



KDO SE MŮŽE ZAPOJIT?

- Pedagogové ČVUT s platnou pracovní smlouvou 

- Studenti s aktivním statusem studenta ČVUT, kteří v dané době nečerpají jiný Erasmus+ grant



PŘÍPRAVA PROJEKTU BIP

- Pedagogové z min. 3 institucí z 3 různých programových zemí se domluví na spolupráci a rozhodnou 

se, která instituce bude koordinovat BIP

- Pedagog z koordinující instituce informuje svou Erasmus+ fakultní koordinátorku o spolupráci, vizi 

projektu, délce a přibližném termínu fyzické mobility, a počtu účastníků BIP min. 3 měsíce před 

realizací projektu.

- Fakultní koordinátorka sepíše se zahraničními institucemi smlouvu na Erasmus+ BIP.  Pedagog 

následně obdrží časový plán administrace BIP

- Jakmile jsou Erasmus+ dohody BIP podepsány, přejde projekt do administrativní fáze BIP.



VARIANTA 1:

ČVUT JAKO KOORDINUJÍCÍ INSTITUCE BIP

- ČVUT žádá o paušál na „Organizaci mobilit BIP“: 400 Euro na financovaného účastníka (celkem tedy 

6000 – 8000 Euro za 15-20 účastníků z programových zemí). Paušál pokrývá náklady na organizaci, 

pronájmy učeben a vybavení, odměny pro lektory, aj.

- Studenti ČVUT jako účastníci koordinující instituce neobdrží žádnou dotaci.

- O BIP lze žádat každý rok, ideálně v září nebo lednu (resp. aspoň tři měsíce před realizací projektu). 

Pevný termín žádostí ČVUT v současné době nemá. 

- Žádost je rektorátem odeslána a posouzena Domem zahraničních služeb. Ten podle množství financí 

žádosti vyhoví.



VARIANTA 2:

ČVUT JAKO ÚČASTNÍCÍ SE INSTITUCE BIP

- Každý účastník obdrží pobytové náklady 70 Euro/den do 14. dne pobytu včetně cesty, 50 Euro/den 

15. – 30. den pobytu včetně cesty

- Navíc mohou dostat příspěvek na cestovní náklady ekologickou dopravou nebo při mimořádně 

vysokých nákladech na dopravu. Příspěvek dostanou také při specifických potřebách účastníků. O 

příspěvku a jeho výši rozhoduje rektorát.

- Zaměstnanci mají nárok stejně jako při pedagogické mobilitě na příspěvek z Erasmus+ na rektorátem 

stanovené pobytové náklady a fixní příspěvek na cestovní výdaje.

- Účastnící BIP jsou hrazeni z Erasmus+ projektu ČVUT



DALŠÍ NOVINKY V PROGRAMU ERASMUS+ 2021-27

- Brexit - Velká Británie je nově jako partnerská, nikoliv programová země, tedy v případě zapojení se 

do BIP neobdrží Erasmus+ grant.

- Mimořádně vysoké cestovní náklady - v případě, že přiznaný limit na cestovní náklady nepokrývá 70% 

nákladů, lze žádat o pokrytí 80% uznatelných nákladů, 

- Green Erasmus – příspěvek na ekologičtější dopravu – např. vlak nebo autobus

Studenti bez nároku na cestovní náklady Studenti s nárokem na cestovní náklady

Jednorázově 50 Euro V závislosti na vzdálenosti

4 dny navíc včetně nároku na pobyt. náklady 6 dní navíc u zaměstnanců a studentů  na 

krátkodobé mobilitě



INKLUZE V BIP

- Příspěvek na specifické potřeby účastníků (zdravotní nebo socioekonomické znevýhodnění, jiné 

překážky)

FINANČNÍ PODPORA FLEXIBILITA V DÉLCE MOBILITY

ZDRAVOTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ SOCIOEKONOMICKÉ 

ZNEVÝHODNĚNÍ

ÚČASTNÍCI S JINOU 

PŘEKÁŽKOU (PRÁCE, PROF. 

SPORT, AJ.)

100% SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ JEDNOTKOVÝ TOP-UP KRATŠÍ KOMBINOVANÁ 

MOBILITA



KONTAKTY

Fakultní koordinátorka FA ČVUT

Jarmila Vokounová

jarmila.vokounova@fa.cvut.cz

internationaloffice@fa.cvut.cz

https://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/lide/4116-

jarmila-vokounova-ransdorfova

+420 606767208 (8:00 – 17:00 hod.)

Institucionální koordinátorka ČVUT

Eva Kopecká

Eva.Kopecka.2@cvut.cz

https://studujvesvete.cvut.cz/kontakty/
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Děkujeme za pozornost.


