
Příloha IV                                                                                                                                    2021_Grantová dohoda (jeden příjemce) 
 

PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY 
 

KLÍČOVÁ AKCE 1 – PROJEKTY MOBILITY OSOB 
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SCH) 
 

1. Cestovní náklady 
 
 

Cestovní vzdálenosti Částka -standardní grant Částka – grant na ekologicky 
šetrnou cestu (Green Travel) 

Od 0 do 99 km: 23 EUR na účastníka - 
Od 100 do 499 km: 180 EUR na účastníka 210 EUR na účastníka 

Od 500 do 1 999 km: 275 EUR na účastníka 320 EUR na účastníka 
Od 2000 do 2 999 km: 360 EUR na účastníka 410 EUR na účastníka 
Od 3 000 do 3 999 km: 530 EUR na účastníka 610 EUR na účastníka 
Od 4 000 do 7 999 km: 820 EUR na účastníka - 

8 000 km a více: 1 500 EUR na účastníka - 
 
Upozornění: „cestovní vzdálenost" znamená vzdálenost mezi výchozím místem a místem konání 

aktivity; „částka“ pokrývá příspěvek na cestu do místa konání aktivity i zpět. 

 
2. Pobytové náklady  
 
Upozornění: částka na den je vypočtena následovně: 

Do 14. dne aktivity: částka na den na účastníka dle tabulky níže 
+ 
Od 15. dne do aktivity až do 12 měsíců: 70 % částky na den na účastníka dle tabulky níže 

 
 Mobility žáků  

Částka v EUR na den 
Mobility pracovníků  
Částka v EUR na den  Přijímající země 

 
Skupina 1: 

 Norsko, Dánsko, Lucembursko, 
Spojené království Velké Británie, 

Island, Švédsko, Irsko, Finsko, 
Lichtenštejnsko 

68 153  

 Skupina 2: 
Nizozemsko, Rakousko, Belgie, 

Francie, Německo, Itálie, 
Španělsko, Kypr, Řecko, Malta, 

Portugalsko  

60 136 

Skupina 3: 
Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, 
Chorvatsko, Slovensko, Česká 

republika, Litva, Turecko, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, 
Bulharsko, Severní Makedonie, 

Srbsko 

51 119 

 
Sazby pro mobilitu pracovníků platí také pro doprovodné osoby.  
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3. Náklady na organizaci mobilit 

100 EUR: 

- Na účastníka v aktivitě pracovníků – kurzy a školení 
- Na účastníka v aktivitě pozvaní experti 
- Na účastníka v aktivitě pozvaní studenti učitelství 
- Na účastníka v aktivitě žáků – skupinové mobility žáků, nejvýše 1 000 EUR na skupinu 

350 EUR na 1. až 100. účastníka, 200 EUR na 101. a každého dalšího účastníka:  

- V aktivitě žáků – krátkodobé vzdělávací mobility žáků 
- V aktivitě pracovníků – stínování 
- V aktivitě pracovníků – výukové a školící pobyty 

500 EUR 

- Na účastníka v aktivitě žáků – dlouhodobé vzdělávací mobility žáků 

Doprovodné osoby ani pracovníci na přípravných návštěvách nejsou považováni za účastníky mobility 
a nejsou zahrnuti do výpočtu celkové částky nákladů na organizaci mobilit. 

4. Kurzovné 

80 EUR na účastníka na den, přičemž jednotlivý pracovník může obdržet nejvýše 800 EUR 
na kurzovné v rámci jedné grantové dohody. 

5. Podpora inkluze 

100 EUR na účastníka na pokrytí nákladů souvisejících s organizací mobilit účastníků 
s omezenými příležitostmi. 

6. Přípravné návštěvy 

575 EUR na osobu vykonávající přípravnou návštěvu, maximálně tři osoby na jednu 
návštěvu. 

7. Jazyková příprava 

150 EUR na účastníka.  

Navíc: 150 EUR na účastníka v aktivitě dlouhodobá vzdělávací mobilita žáků. 

Upozornění: Jazyková podpora není poskytována pro mobility pracovníků kratší než 31 dní. 


