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ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
MOBILITNÍHO STIPENDIJNÍHO FONDU REKTORÁTU VUT
I.
Účel
1. Mobilitní stipendijní fond Rektorátu VUT v Brně (dále jen „MSF“) představuje finanční prostředky určené pro podporu internacionalizace a zahraniční mobility studentů VUT v Brně.
2. Prostředky MSF jsou rozdělovány pro následující aktivity:
 podpora zahraničních studijních pobytů v rámci programu Erasmus+,
 dofinancování mobilit studentů v rámci rozvojového projektu MŠMT nebo na samostatné
financování individuálních mobilit studentů,
 podpora odborných praktických stáží ve spolupráci s organizací IAESTE dle Rozhodnutí
rektora č. 14/2015,
 případně podpora jiných studentských mobilit dle uvážení prorektora pro zahraniční
vztahy.

II.
Metodika přidělení
1. Příspěvek MSF k zahraničnímu studijnímu pobytu v rámci programu Erasmus+ je poskytován dle sazby uvedené v příloze 1 s ohledem na relativní finanční náročnost dané země
v poměru k výši podpory z prostředků programu Erasmus+.
2. Příspěvek MSF se přiděluje ve shodě s pravidly pro program Erasmus+ v uvedené paušální
sazbě na každých 30 dní studijního pobytu, resp. na příslušný celkový počet dní × 1/30 paušální částky se zaokrouhlením.
3. Příspěvek MSF je poskytován společně se základní finanční podporou programu Erasmus+
dle účastnické smlouvy, u prodloužených pobytů může být přiznán pouze v případě rozpočtových rezerv.
4. Příspěvek MSF k programu Erasmus+ není nárokový.

5. Příspěvek MSF pro dofinancování mobilit studentů v rámci rozvojového projektu je přerozdělen mezi fakulty a součásti dle metodiky k aktuálnímu ročníku rozvojového projektu. 1
6. Za čerpání příspěvku MSF k programu Erasmus+, podporu odborných stáží IAESTE, případně jiných mobilit odpovídá Odbor zahraničních vztahů Rektorátu VUT.
7. Za čerpání příspěvku MSF v rámci rozvojového projektu odpovídají pověření řešitelé fakult
a součástí VUT.
III.
Závěrečná ustanovení
1. Toto rozhodnutí nahrazuje v plném rozsahu Rozhodnutí rektora č. 26/2014.
2. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem uvedeným v jeho záhlaví.

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
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