
Zmiešané 

intenzívne programy (BIP)



Zmiešaný intenzívny program:

➢ nový a flexibilnejší formát mobility, v ktorom sa kombinuje fyzická 

mobilita s virtuálnou časťou

➢ v porovnaní s existujúcimi kurzmi alebo školeniami ponúkanými 

účastníckymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania by mal mať 

pridanú hodnotu a môže byť viacročný

➢ BIP pre študentov, BIP pre zamestnancov VŠ

➢ vo výzve 2021 schválených 94 BIP u 18 VŠ a konzorcia



BIP by mal podporovať:

➢ rozvoj nadnárodných a transdisciplinárnych učebných osnov

➢ inovatívne spôsoby učenia a vyučovania

➢ online spoluprácu

➢ vzdelávanie založené na výskume

➢ prístupy založené na výzvach, ktoré riešia spoločenské výzvy

BIP poskytuje príležitosť osloviť nové skupiny študentov.



Základné pravidlá:

➢ min. 3 VŠ z troch krajín programu

➢ fyzická mobilita min.5 až 30 dní, povinný virtuálny prvok

➢ min. počet mobilitných učiacich sa 15

➢ účastníci z tretích krajín nepridružených k programu sa do tohto 

počtu nezapočítavajú a takisto ani domáci účastníci a vyučujúci

➢ príspevok na BIP je určený na organizáciu BIP

➢ mobilitní účastníci dostávajú grant od svojej vysiel. školy so 

sadzbami na krátkodobú mobilitu

➢ domáci účastníci nemajú nárok na grant



Praktické informácie I.
1) MOŽNOSŤ REALIZOVAŤ ONLINE (umožňuje dodatok k virtuálnym aktivitám)

- ak sa nemôže uskutočniť fyzicky kvôli pandémii, 

- príjemca má nárok na  OS BIP, ak splní ďalšie podmienky (základné pravidlá, podporné 

dokumenty),

- potreba zdôvodniť v záverečnej správe.

2) MOŽNOSŤ PRESUNÚŤ/VRÁTIŤ FIN.PROSTRIEDKY

- ak sa nemôže uskutočniť kvôli pandémii alebo nízkemu počtu mobilitných účastníkov ( <15)

- môžete presunúť 100% prostriedkov na BIP do iných rozpočtových položiek,

- môžete prostriedky vrátiť v rámci priebežnej správy,

- potreba zdôvodniť v záverečnej správe



Praktické informácie II.
3) VIACROČNÝ BIP

- opakovaná realizácia - rovnaký BIP s rovnakými partnermi, rovnakým názvom a s rovnakými vzdelávacími 

výstupmi môže byť realizovaný len 1 krát za výzvu 

- realizácia s inými partnermi, názvom alebo inými vzdelávacími výstupmi možná viac krát za výzvu

4) NOVÝ BIP

- ak sú voľné prostriedky z BIP, je možné zorganizovať aj ďalšie BIP

- nie je možné presúvať na organizáciu BIP z iných rozpočtových položiek

- je ale možné v rámci priebežnej správy zažiadať o financovanie nového BIP



Praktické informácie III.
5) ÚLOHA PARTNEROV A ÚČASTNÍCI

- koordinujúca VŠ a/alebo prijímajúca VŠ, spoluhosťujúca organizácia (VŠ alebo podnik), vysielajúca VŠ

- učiaci sa, vyučujúci, pozvaní zamestnanci z podniku/inej VŠ

6) MIESTO KONANIA

- programová krajina

- aktivity sa môžu uskutočniť len v krajine prijímajúcej inštitúcie

- domáci účastníci nemajú nárok na grant ani za okolností, keď sa BIP uskutoční mimo sídla prijímajúcej 

inštitúcie, náklady účastníkov z danej krajiny znáša VŠ alebo samotný učiaci sa.



Praktické informácie IV.

7) SAMOTNÁ REALIZÁCIA 

- medzi partnermi by mali byť IIA – do obdobia povinných digitálnych IIA môžu byť papierové

- zmluva o poskytnutí finančnej podpory  + študenti OLA, zamestnanci Mobility agreement 

- povinný virtuálny prvok pred fyzickou mobilitou, počas, alebo po nej

- min. počet kreditov 3 ECTS pre študentov

- na konci vyplnia účastníci správu účastníka

8)  TRETIE KRAJINY NEPRIDRUŽENÉ K PROGRAMU 

- účastníci z týchto krajín sa nezapočítavajú do minimálneho počtu 15 učiacich sa, ale môžu sa zúčastniť

- BIP, financované z programu Erasmus+ sa nesmú organizovať v týchto krajinách



Nadpis

• Podnadpis

1. Názov BIP

2. Partnerské VŠ

3. Cieľová skupina: študenti, zamestnanci

4. Predmet/téma programu

5. Ciele a opis BIP

6. Vzdelávacie a vyučovacie metódy a očakávané výsledky 

vzdelávania/tréningu

7. Opis virtuálneho prvku

8. Oblasť, úroveň vzdelávania (študenti)

9. Začiatok a koniec fyzickej časti mobility

10. Počet ECTS kreditov

11. Hlavný jazyk vzdelávania/tréningu

12. Miesto konania fyzickej časti aktivity

Do Beneficiary Module príjemca vkladá tieto údaje:

➢ Až keď je splnené pravidlo oprávnenosti (3 VŠ z 3 programových 

krajín) môžu vysielajúce inštitúcie nahrať svojich účastníkov 

➢ Koordinujúca VŠ uvidí zoznam účastníkov v BM.



Nadpis

• Podnadpis

Príklad dobrej praxe zmiešanej mobility:

Nie je to BIP, ale výstupy tejto zmiešanej mobility je možné využiť pri realizácii BIP.

Organizátori vyvinuli inovatívny koncept zmiešanej mobility, pri ktorom študenti riešia 

skutočné problémy zo života firiem, s týmito firmami sa aj stretávajú, časť problémov 

ale riešia on-line.

▪ Webová stránka - https://blendedmobility.com/en

▪ Toolkit: https://blendedmobility.com/en/toolkit

▪ Návod na vytvorenie kurzu zmiešanej mobility: 

https://www.dropbox.com/s/rt6vu3r1ssi5f6y/BM_CourseGuide_EN.pdf

https://blendedmobility.com/en
https://blendedmobility.com/en/toolkit
https://www.dropbox.com/s/rt6vu3r1ssi5f6y/BM_CourseGuide_EN.pdf



