
 

 

 

 

 

Finanční příspěvek na mobilitu v roce 2021 
 

Vážení studenti,  

 

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií se rozhodla podpořit výjezdy v roce 

2021. Jedná se o studijní pobyty a stáže, s datem výjezdu nejpozději do 31.12.2021. 

Posouzení finančního nároku bude individuální a bude záviset na cílové destinaci. Zásadním 

faktorem pro udělení finančního příspěvku bude rizikovost přijímající země a pravidla pro zpětný 

návrat do ČR v den odjezdu na mobilitu. 

Rizikovost přijímající země bude posuzována dle aktuálních informací MZV ČR. Více informací 

naleznete na fakultních stránkách www.fm.tul.cz nebo na www.mzv.cz 

 

Podmínky pro získání finančního příspěvku od FM: 

• Výjezd na mobilitu do 31.12.2021 

• Studijní pobyt / stáž 

• Student FM 

• Doložené všechny potřebné dokumenty pro výjezd  

• Doložení dokladu o zaplacení pojištění  

• Doložení dokladu o absolvování COVID testů, bude-li student požadovat finanční 

kompenzaci 

• Mobilita musí být řádně dokončena v plánovaném termínu. Zrušení mobility může 

proběhnout pouze ze strany FM, TUL, z důvodu uzavření partnerské instituce na základě 

písemného potvrzení nebo z vážných zdravotních důvodů doložených lékařským 

potvrzením. Při jiném důvodu přerušení mobility se příspěvek bude vracet! 

Finanční příspěvek: 

• 2.500 Kč / COVID test před odjezdem a při návratu, je-li požadováno přijímající a 

vysílající zemí. Tato částka, je vyplacena pouze na dva testy (pro cestu na mobilitu a 

z mobility). Pokud plánuje student se vracet v průběhu mobility zpět do ČR, nebudou 

případné COVID testy navíc hrazeny.  Maximální částka na testy tak činí 5. 000 Kč. 

Uhrazení testů bude studentem doloženo dokladem nebo kopií COVID testu.  

• Polovina cestovního pojištění, které bude zahrnovat pojištění případného STORNA na 

ubytování, letenky, jízdenky. Pojištění musí být doloženo smlouvou, ve které jsou podmínky 

pojištění stanoveny a dokladem o zaplacení. Maximální možná částka příspěvku činí 5. 000 

Kč.  

 

Jak si zažádat o finanční příspěvek: 

• Vyplněním žádosti, kterou naleznete na stránkách www.fm.tul.cz v sekci mezinárodní 

spolupráce/formuláře. 

• Vyplněnou žádost se Všemi dokumenty k mobilitě předáte fakultnímu koordinátorovi  

Ing. Simoně Kuncové.  

• O vyhovění žádosti na mobilitu budete informováni během 7 pracovních dní.  
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