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Kvalifikační podmínky programu Erasmus 
pro školení zaměstnanců 

 
Finanční prostředky určené na mobilitu zaměstnanců (TS) – školení v rámci programu Erasmus budou 
použity v souladu s následujícími podmínkami: 
 

1. Pobyt na školení 
Finanční podpora bude poskytována zaměstnancům, kteří se účastní školení v zemích zapojených do 
Programu celoživotního učení1 s cílem plnit příslušné oprávněné aktivity (viz bod 5) na partnerské zahraniční 
instituci (dále jen „přijímající instituce“).  
 
Pobyty na školení mohou být realizovány pouze na přijímajících institucích sídlících v zemích zapojených do 
Programu celoživotního učení.  
Je-li přijímající institucí vysokoškolská instituce, musí být mezi ní a vysílající institucí uzavřena bilaterální 
smlouva. Vysílající i přijímající vysokoškolské instituce musí mít tzv. Erasmus University Charter, který 
uděluje Evropská komise. 
Je-li přijímající institucí jiná oprávněná partnerská organizace2 (dále jen „zahraniční podnik“), není uzavření 
bilaterální smlouvy nutné. 
Partnerské organizace, které nejsou oprávněné: 

- instituce Evropského společenství, 
- organizace spravující programy Evropské unie (za účelem zamezení konfliktu zájmů a/nebo dvojího 

financování), 
- národní diplomatické reprezentace dané země v zemi, kam chce zaměstnanec vyjet na školení. 

  
2. Vysílaní zaměstnanci 

Vysílaní zaměstnanci vysokoškolské instituce (pedagogičtí, administrativní a jiní pracovníci) musí mít 
pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající vysokoškolské instituci. Pokud se jedná o příjezd 
zaměstnance zahraničního podniku, musí mít zaměstnanec pracovní poměr na základě pracovní smlouvy 
k vysílajícímu podniku. 
 

3. Oficiální status vysílaných zaměstnanců 
Finanční podpora je poskytována výlučně zaměstnancům, kteří jsou občany členského státu Evropské unie 
nebo jiné země, jež se účastní Programu celoživotního učení, nebo zaměstnancům, kteří mají trvalý pobyt 
v zemi, z níž chtějí v rámci Programu celoživotního učení vycestovat na školení do zahraničí, nebo jim je 
vysílající zemí přiznán oficiální status uprchlíka nebo osoby bez státní příslušnosti. 
 

4. Výběr zaměstnanců 
Výběr zaměstnanců, kteří se účastní školení v rámci programu Erasmus, je v kompetenci vysílající instituce. 
Výběr zaměstnanců musí být prováděn nestranně a transparentně, na základě pracovního programu 
zaměstnanců a musí být zdokumentovaný. Při výběru nesmí docházet ke konfliktu zájmů. Při výběru bude 
dána přednost těm zaměstnancům, kteří v příslušném akademickém roce cestují do zahraničí poprvé. 
 

5. Oprávněné aktivity v zahraničí 
Finanční podpora je poskytována výlučně na pobyty, jejichž cílem je získání nových vědomostí a dovedností 
a výměna zkušeností během praktického školení, studijní návštěvy, stínování nebo jiných forem školení 
v souladu s pracovním programem školení potvrzeným vysílající i přijímající institucí. Účast na konferenci 
není považována za školení zaměstnance. 
 

6. Příjezd zaměstnance ze zahraničního podniku 
Příjezd zaměstnance zahraničního podniku na vysokoškolskou instituci se realizuje na základě pozvání od 
vysokoškolské instituce. Finanční podporu zaměstnanci poskytuje vysokoškolská instituce, která ho pozvala. 
 

                                                 
1 Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, 
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie 
2 Za oprávněné partnerské organizace lze považovat všechny podniky a organizace zapojené do ekonomických aktivit ve 
veřejném nebo soukromém sektoru bez ohledu na jejich velikost, právní formu nebo ekonomický sektor, včetně sociální 
oblasti. 
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7. Délka pobytu v zahraničí 
Finanční podpora se poskytuje na oprávněné aktivity, které se uskuteční mezi 1.7.2007 a 30.9.2008.  
Délka pobytu na školení je minimálně 1 týden, za který se považuje minimálně 5 pracovních dní + 2 dny 
na cestu. Maximální délka pobytu je 6 týdnů. Období strávené na školení v přijímající instituci dokládá 
zaměstnanec předložením potvrzení, které vystavila a podepsala oprávněná osoba z přijímající instituce. 
Celkovou délku pobytu v zahraničí dokládá zaměstnanec předložením potvrzení o datech příjezdu a 
odjezdu. 
 

8. Oprávněné náklady 
Finanční podpora je určena na pokrytí části nákladů souvisejících s mobilitou, tj. cestovní výdaje a vyšší 
životní náklady v hostitelské zemi. Finanční podpora není určena na pokrytí plných nákladů spojených s 
pobytem v zahraničí. 
 

9. Závěrečná zpráva 
Po návratu ze školení musí zaměstnanec odevzdat závěrečnou zprávu obsahující výsledky jeho pobytu.  
 

10. Zaměstnanci bez finanční podpory (tzv. zero-grant) 
Vyslání zaměstnance na školení bez finanční podpory není v rámci programu Erasmus možné. 
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