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�ádost je mo�né 
vyplòovat 

v kterémkoli 
jazyce EU 

(ÈJ / AJ).

Pøedlo�ení �ádosti

� �ádost musí být vyplnìna jasnì a srozumitelnì

� �ádost musí dávat ucelený pøehled o plánovaném 
prùbìhu projektu/spolupráci

� �ádost musí být konkrétní

Hodnotitel hodnotí pouze informace, 

které jsou v �ádosti uvedeny !!!

Pøi vyplòování �ádosti berte v úvahu zadání 
kritéria a maximální poèet znakù
stanovený na jednotlivá kritéria.
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Pøedlo�ení 
�ádosti

� návaznost na priority 
programu Erasmus+

� spolupráce partnerù
� zamý�lené cíle
� plánované mobility
� �íøení informací o projektu

KLÍÈOVÉ ASPEKTY KA171

� konzistence pøi implementaci projektu
� organizaèní kapacita øízení projektu
� proces výbìru úèastníkù mobilit 

+ dùraz na transparentnost výbìrového 
procesu

� kvalita organizace mobilit

� uznávání studentských i zamìstnaneckých 
mobilit 

� diseminace projektu
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HODNOCENÍ 
�ÁDOSTI

Kritéria pro 
udìlení 
grantu
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� vyplòuje se pouze jednou

Pokud pøíjemce nezíská min. 50 % bodù, bude zamítnut celý projekt.

� za ka�dý region zvlá��

Pokud pøíjemce nezíská min. 50 % bodù za ka�dé regionální kritérium nebo nezíská 
alespoò 60 b. v souètu za v�echna tøi kritéria, bude zamítnut daný region.

KVALITA KONCEPCE PROJEKTU A NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE

40 b.

REGIONÁLNÍ KRITÉRIA

RELEVANCE STRATEGIE DOPAD A DISEMINACE

40 b. 20 b.

� za ka�dý region zvlá��
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� jasný popis odpovìdností, rolí a úkolù 
mezi partnery

� kompletnost a kvalita opatøení pro 
výbìr úèastníkù, podpora, která je jim 
poskytnuta, a uznání období jejich 
mobility

KVALITA KONCEPCE PROJEKTU A 
NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE

KRITÉRIUM PRO 
UDÌLENÍ GRANTU NA 
ÚROVNI PROJEKTU

max. 12 000 znakù
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� relevantnost plánovaného projektu 
vzhledem ke strategii internacionalizace 
zapojených vysoko�kolských institucí

� odùvodnìní výbìru zamìstnanecké 
a/nebo studentské mobility a pøedchozí 
zku�enosti s podobnými projekty s 
vysoko�kolskými 
institucemi/organizacemi v partnerském 
regionu

� akcentování priorit Erasmu+ v rámci 
zvoleného regionu

RELEVANCE STRATEGIE

KRITÉRIUM PRO 
UDÌLENÍ GRANTU NA 
ÚROVNI REGIONU

max. 10 000 znakù
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� potenciální dopad projektu na 
úèastníky, pøíjemce grantu a partnerské 
organizace na místní, regionální a 
národní úrovni

� kvalita opatøení cílených na �íøení 
výsledkù projektu mobility na úrovni 
fakult a institucí, a pokud je to 
relevantní, i mimo nì, a to ve v�ech 
zúèastnìných zemích

DOPAD A DISEMINACE

KRITÉRIUM PRO 
UDÌLENÍ GRANTU NA 
ÚROVNI REGIONU

max. 10 000 znakù
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Pøidìlení grantu (vè. krácení 

po�adovaného rozpoètu) 

probíhá na základì výsledkù 

kvalitativního hodnocení 

a podléhá následnému 

rozhodnutí schvalovací 

komise

PRAVIDLA PRO PØIDÌLENÍ GRANTU

Textová èást � slovní komentáø
� zpìtná vazba a doporuèení pro �adatele

� zdùvodnìní vý�e pøidìlených bodù

� analýza �ádosti, silné a slabé stránky

� komentáø k rozpoètu (doporuèení pro NA)

Body
� vý�e pøidìlených bodù urèuje poøadí �ádosti
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Zemì zamítnutá z dùvodu

� zaji�tìní geografické 
vyvá�enosti

� nedostatku financí
� kvality

� NA není povinna financovat v�echny mobility

� rozdìlování rozpoètu na základì významu a 
geografické vyvá�enosti

� snaha o zaèlenìní v�ech subjektù bez ohro�ení 
kvality, geografické vyvá�enosti nebo minimální 
kritické velikosti jednotlivého projektu mobility

PRAVIDLA PRO PØIDÌLENÍ GRANTU

Národní agentura mù�e financovat mobility s 
partnerskými zemìmi, které mají ni��í poøadí v 
regionálním �ebøíèku, pokud je to nezbytné k zaji�tìní 
geografické rovnováhy v rámci tohoto regionu.

ìní 
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TIPY PRO 
VYPLÒOVÁNÍ 
�ÁDOSTI
Zpìtná vazba na 
základì hodnocení 
pøedchozí výzvy
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� formuláø �ádosti vyplòujte postupnì

� texty konsolidujte za celou V� 

� do pøípravy �ádosti zapojte partnery

� berte v úvahu zadání daného kritéria 

� dùraz na detailní, konkrétní informace � �ádost by 
nemìla být pøíli� obecná

� pozor na nesoulad po�adavkù v èíslech a v textové 
èásti

� pøi stanovování finanèních po�adavkù zohlednìte 
èeský rozpoèet na danou aktivitu, resp. region

� v �ádosti by se nemìly vyskytovat po�adavky na 
nezpùsobilé mobility

� na dokumenty v pøíloze se pøi hodnocení nebere zøetel

� odkazy na dal�í relevantní dokumenty je vhodné v 
textu okomentovat

� pozor na pøeklepy a gramatické a stylistické chyby!

TIPY PRO 
VYPLÒOVÁNÍ 
�ÁDOSTI

Stanovte si prioritní 
zemì ve vybraných 

regionech
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� rozvinutý systém pro 

podporu úèastníkù 

pokrývající celý cyklus 

mobilit

� pøedchozí zku�enosti 

�adatele s partnerskými 

zemìmi a podobnými 

projekty

Hodnocení �ádostí - pozitiva

Kvalita koncepce projektu a nastavení spolupráce

��dobøe propracovaný systém koordinace 
mobilit prostøednictvím oddìlení pro 
zahranièní vztahy na úrovni rektorátu, tak 
také na úrovni jednotlivých fakult��

Relevance strategie

�Plánované mobility pøesvìdèivì posilují kapacity a mezinárodní
rozmìr zapojených organizací v daném regionu. Je uvedeno, kolik
mobilit je po�adováno, a pro kterou fakultu to bude. Jejich navr�ení
vèetnì zdùvodnìní je s ohledem na historii spolupráce vhodnì
formulováno. �adatel zdaøile formuluje cíle, které chtìjí partneøi
mobilitami dosáhnout (to jak na úrovni úèastníkù, institucí, vìdního
oboru)."
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VHODNÉ JE ZAMÌØIT SE 

ZEJMÉNA NA:

� priority programu Erasmus+

� kritérium Dopad a diseminace

� vyhnutí se obecným 

formulacím

� zdùvodnìní po�adovaných 

mobilitních tokù

� nekopírování textu z minulých 

let, ale zdùraznìní novinek 

Hodnocení �ádosti � tipy ke 
zlep�ení �ádosti

Kvalita koncepce projektu a nastavení spolupráce

��ádost jen velmi okrajovì reflektuje horizontální priority programu. 
Projekt v�ak necílí na úèastníky s omezenými pøíle�itostmi. Zdali pùsobí 
na instituci pracovníci pro inkluzi, není zøejmé.�

�Není dostateènì popsáno, jak budou rozdìleny finanèní prostøedky 
mezi pøíjemce a partnery, pøípadnì zda hodlá pøíjemce sdílet s partnery 
grant na organizaci mobility.�

Dopad a diseminace

�Popisovaný dopad projektu je dále pøíli� obecný (poznání kultury, 
mìsta, zemì, povìdomí o zahranièní instituci) a nezahrnuje vìt�í 
souvislost s tím, co se zamìstnanci bìhem �kolení nauèí.�

Kvalita koncepce projektu a nastavení spolupráce
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Kr. 1 Kr. 2 Kr. 3 !

MIN 16 15 5 38

MAX 36 40 20 95

" 32,6 32,5 14,5 79,5

Kr. 1 � Kvalita koncepce projektu a nastavení spolupráce
Kr. 2 � Relevance strategie
Kr. 3 � Dopad a �íøení výsledkù 
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Region MIN MAX Hranice pro 
získání grantu

01 � Západní Balkán 65 91 75

02 � Zemì Východního partnerství 63 93 82

03 � Zemì ji�ního Støedomoøí 52 91 70

04 � Rusko 38 89 82

05 � Asie 60 93 82

06 � Støední Asie 73 87 82

07 � Blízký východ 62 95 95

08 � Pacifik 72 85 84

09 � Subsaharská Afrika 63 86 75

10 � Latinská Amerika 66 89 75

11 � Karibik 86 86 86

12 � USA a Kanada 64 90 84



Dùm zahranièní spolupráce (DZS)

Na Poøíèí 1035/4, 110 00 Praha 1
+420 221 850 100
info@dzs.cz

dzs.cz

Facebook
Dùm zahranièní spolupráce � DZS
Erasmus+ Èeská republika
Evropské pøíle�itosti pro mladé
Study in the Czech Republic

Instagram
@dzs_cz

Twitter
@dzs_cz

LinkedIn
Dùm zahranièní spolupráce

YouTube
Dùm zahranièní spolupráce DZS

Dìkujeme 
za pozornost.


