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Dům zahraniční spolupráce  

• příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR 
• zajišťování školských vzdělávacích a dalších spolupráce se 

zahraničím podle pokynů ministerstva 

 



Program Erasmus+ 

 programové období: 2014 –2020 

 

 V roce 2021 naváže na Erasmus+ nový program (další 

možnosti pro vzdělavatele dospělých) 

 

 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport 

 

 program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, 

inovační procesy a dobrou praxi 

 

 cílové skupiny programu:  pracovníci v oblasti vzdělávání, 

vedoucí pracovníci, ředitelé, úředníci, učitelé, poradci, 

studenti, žáci, děti v předškolním vzdělávání, mladí lidé a 

pracovníci s mládeží v mimoškolním vzdělávání 

 

 



SEKTORY PROGRAMU ERASMUS+: 

Školní vzdělávání (Comenius)  

 → Erasmus+ školní vzdělávání  

 

Vysokoškolské vzdělávání (Erasmus) 

 → Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání 

 

Odborné vzdělávání (Leonardo da Vinci) 

 → Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava 

 

Vzdělávání dospělých (Grundtvig)    

 → Erasmus+ vzdělávání dospělých 

 

Mimoškolní vzdělávání mládeže (Mládež v akci) 

  → Erasmus+ mládež 

 

Pozn. V rámci klíčové akce 2 (strategická partnerství) lze předložit žádost 

zaměřenou i na více sektorů = předkládá se v sektoru, na který má projekt 

největší dopad. 

 

 



Země zapojené do programu Erasmus+ 

 Programové země – 28 

členských států EU + Norsko, 

Lichtenštejnsko, Island, 

Turecko, Makedonie, nově 

Srbsko (zapojení Velké 

Británie zatím v jednání) 

 

 Partnerské země (třetí země*) 

– jen pro některé aktivity 

 

*Účast zemí mimo EU je 

podmíněna podpisem dohody 

mezi EK a příslušnými orgány 

každé z těchto zemí.  

 



Aktivity programu 

KA1 

(Klíčová akce1) 

PROJEKTY 
MOBILIT 

KA2 

(Klíčová akce2) 

PROJEKTY 
SPOLUPRÁCE 

KA3 

(Klíčová akce3) 

PODPORA 
POLITICKÝCH 

REFOREM 



KDE HLEDAT INFORMACE 

Webové stránky české národní agentury 

Erasmus+ (součást DZS): 

→  www.naerasmusplus.cz 

  

Webové stránky Evropské komise (obecné 

informace o programu): 

 → https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

 

 

POZOR! Pro žadatele jsou klíčové webové stránky 

národní agentury v dané zemi (formulář žádosti, 

výše grantů atd.) 
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Erasmus+  
vzdělávání dospělých 



KDO SE MŮŽE ZAPOJIT? 

 

Jakákoliv organizace poskytující vzdělávání dospělým 

 centra či instituty vzdělávání dospělých 

 vzdělávací instituce zaměřené na dospělé se specifickými potřebami 

 vysokoškolské instituce působící v oblasti vzdělávání dospělých 

 soukromé či veřejné, malé, střední a velké podniky včetně tzv. sociálních 
podniků 

 sociální partneři nebo jiní zástupci z pracovního života včetně obchodních 
komor a odborných asociací 

 místní, regionální či národní veřejné instituce 

 výzkumné organizace 

 nadace 

 kulturní organizace, knihovny, muzea 

 neziskové organizace a nevládní asociace 

 organizace poskytující kariérové a profesní poradenství 

 … 



Klíčová akce 1 (KA1): PROJEKTY MOBILIT 

Projekty zaměřené na výjezdy (mobility) vzdělavatelů do 

zahraničí za účelem něčemu se tam naučit. 

 

Žádost o grant předkládá  

 
1) Organizace věnující se vzdělávání dospělých, která vysílá své 

zaměstnance do zahraničí – může se jednat o knihovnu 

2) Organizace, která plní roli koordinátora národního konsorcia 

partnerských organizací vzdělávajících dospělé 

 

 Žádost nepředkládá jednotlivec  

 Zaměstnanec = jakýkoliv smluvní vztah s vysílající organizací 

(vzdělavatel nebo řídící pracovník) 

 
Výjezdy do programových zemí: 28 členských států EU, Norsko, 

Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Makedonie, nově Srbsko (ne 

Švýcarsko!), Británie – běžící projekty zatím ano, budoucnost v 

jednání 

 



Klíčová akce 1 (KA1): PROJEKTY MOBILIT 

Cíle: 

 podpora dalšího profesního rozvoje osob působících v oblasti vzdělávání 

dospělých (VD) 

 zvyšování kvality, metod a přístupů v oblasti VD 

 inovativní poskytování služeb pro cílové skupiny (vzdělávané osoby) 

 zvyšování atraktivity a mezinárodní dimenze vzdělávání 

 dopad mobilit nejen na rozvoj jednotlivce, ale také na samotnou 

organizaci (začlenění inovativních postupů do chodu organizace) 

 

Typy mobilit: 

 výukový/školicí pobyt v zahraničí (účastník vyučuje nebo školí v 

partnerské organizaci) 

 Kurzy/školení (účastník se sám vzdělává) 

 Stínování v partnerské organizaci   

  

  

 



V žádosti se uvádí plán výjezdů – cílové země, typy výjezdů, plánovaná náplň, délka 
pobytu, počet osob, odůvodnění výběru zaměstnanců pro vyslání, v případě 
stínování partnerské organizace. Výjezdy nutné zakomponovat do rozvojového plánu 
organizace (výjezd dopad na instituci, nejen na jednotlivce) = tzv. „evropský plán 
rozvoje“. Ten musí reagovat na potřeby v oblasti rozvoje pracovníků. Mělo by být 
jasné, co se zaměstnanci naučí. 
 
TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI: 5. únor 2020 → max. 1 žádost za instituci, 
případně za 1 konsorcium (v 1 formuláři různé typy výjezdů, různé cílové země atd.).  
→ organizace může být zároveň součástí více národních konsorcií 
 

GRANTOVÁ PODPORA: 
 organizační grant 

 cestovní náklady 

 pobytové náklady 

 kurzovné 

 zvýšené náklady pro osoby se 
specifickými potřebami 

 mimořádné náklady 

 

PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 
 1 až 2 roky  

 (začátek mezi 1.6. - 31.12)  

 jednotlivé mobility 2 dny až 2 

měsíce (nepočítají se dny cesty) 

Klíčová akce 1 (KA1): PROJEKTY MOBILIT 



Příklad podpořeného projektu KA1 



Klíčová akce 2 (KA2): STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ 

 

 spolupráce nejméně 3 organizací ze 3 programových zemí 

 

 nejen programové země (28 členů EU –Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Makedonie, 
Srbsko, (Velká Británie v jednání), ale také země partnerské (musí být opodstatněné) – 
Švýcarsko pouze partnerská země! 

 

 CÍLE A NÁPLŇ PROJEKTŮ: 

 vzájemná výměna zkušeností a zavedených postupů a metod mezi partnerskými organizacemi 

 činnosti podporující mezinárodní a trvalou spolupráci (nejen) partnerů projektu 

 lokální aktivity a nadnárodní iniciativy   

 vytváření, testování a zavádění inovativních metod 

 intenzivní šíření a využívání stávajících i nově vytvořených produktů či inovativních myšlenek 

 šíření příkladů dobré praxe 

 mezinárodní vzdělávací aktivity: 

 

 vzájemná výměna pracovníků (dlouhodobé výjezdy na 2–12 měsíců) 

 kombinovaná mobilita vzdělávaných osob (5 dnů až 2 měsíce) – tzv. „blended  mobility“ 

 krátkodobá společná školení pracovníků (3 dny až 2 měsíce) 

 



 
STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ  - DVA TYPY 
 
PODPORUJÍCÍ INOVACE 
 

Cíle: 

 rozvíjení inovativních výstupů a jejich 

testování 

 šíření výsledků nejen na národní, ale i 

mezinárodní úrovni 

 využívání nově vytvořených produktů a 

jejich zavádění do výuky 

 

Grantová podpora na: 

 projektové řízení a organizaci (vyšší 

podpora pro koordinátora) 

 mezinárodní projektová setkání 

 mzdové náklady na tvorbu zásadních 

výstupů (rozsáhlé projekty) tzv. 

„intellectual  outputs“ 

 organizaci diseminačních akcí 

(rozsáhlé projekty – pouze v případě 

tvorby zásadních výstupů) 

 náklady na mezinárodní vzdělávací 

aktivity (cestovní, pobytové, jazyková 

příprava) 

 zvýšené náklady pro osoby se 

specifickými potřebami 

 mimořádné náklady 
 

PODPORUJÍCÍ VÝMĚNU 

ZKUŠENOSTÍ A DOBRÉ PRAXE 
 

Cíle: 

 rozvoj a posílení sítí, zvýšení 

schopnosti pracovat na   

mezinárodní úrovni 

 sdílení nových nápadů, dobré praxe 

a výukových metod 

 k tvorbě výstupů a šíření výsledků 

projektu je určena nákladová 

položka „náklady na projektový 

management a realizaci projektu“ 

 

Grantová podpora na: 

 projektové řízení a organizaci (vyšší 

podpora pro koordinátora) 

 mezinárodní projektová setkání 

 náklady na mezinárodní vzdělávací 

aktivity (cestovní, pobytové, 

jazyková příprava) 

 zvýšené náklady pro osoby se 

specifickými potřebami 

 mimořádné náklady 

 



KLÍČOVÁ AKCE 2 (KA2): Strategická partnerství 

PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 

 

 12 až 36 měsíců  

 začátek projektu mezi zářím až prosincem daného roku 

 

Žádost předkládá pouze koordinátor za celé partnerství.  

Grant obdrží koordinátor (spravuje jej a přerozděluje mezi 

partnery). Povinnou přílohou žádosti jsou mandátní smlouvy s 

partnery, které zmocňují koordinátora podat žádost za ostatní 

partnery. 

 

TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI: 24. březen 2020 

 

Jedna organizace může předložit i více žádostí, ALE –  

rozdílné partnerství, rozdílný projekt, jiné cíle. 

 

 



Témata projektů 
 

Inovace ve vzdělávání dospělých v nejrůznějších oblastech: 

 

 Ochrana životního prostředí, ekologie, komunitní zemědělství, udržitelný rozvoj… 

 Oblast sociálních služeb (např. adiktologie, terapie, Alzheimerova choroba, osoby s 

různým druhem postižení, rodiče samoživitelé…) 

 Rozvoj knihovnických služeb – centra vzdělávání 

 Školy druhé šance 

 Kariérové poradenství 

 Vzdělávání minorit či cizinců žijících v ČR 

 Sociální inkluze 

 Dobrovolnictví 

 Digitální technologie (např. vzdělávání seniorů) 

 Kulturní témata (nové trendy v science centrech, v muzeích…) 

 Genderová problematika 

 Mezigenerační spolupráce 

 A mnohé další… 

   

 

 

 



Příklad podpořeného projektu KA2 

VALERO s.r.o.  

 

• Krossektorální projekt 
strategického partnerství s 
názvem „Financial literacy for 
you“ 

 

• 6 partnerských organizací z:  

• ČR, Itálie, Rumunska, Bulharska, 
Rakouska, Velké Británie  

 

Cíle projektu: 

• zvýšit povědomí obyvatelstva o 
možných rizicích spojených se 
špatným zacházením s financemi  

• zvýšit úroveň finanční 
gramotnosti.  

 

Cílová skupina projektu: 

        krossektorální 

• dospělí 

• žáci středních škol 

• studenti univerzit 

 

Hlavním výstupem projektu: 

• inovativní e-learningový kurz 
finanční gramotnosti, který slouží 
jako hlavní nástroj pro šíření 
informací a znalostí v oblasti 
finanční gramotnosti a správného 
hospodaření s penězi.  

 

• http://course.fly-
project.eu/cz/story_html5.html 
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E-learningový kurz na finanční gramotnost 



Výstupy z projektů – možná inspirace 
 

Všechny organizace zveřejňují výstupy z projektů na Platformě pro šíření výsledků 

programu Erasmus+: 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stále více organizací využívá pro šíření výstupů také platformu EPALE 

www.epale.cz 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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Vývoj přijatých/schválených žádostí 

 

 

KA1 KA2 Celkem 

2014 90/8 52/5 142/13 

2015 57/11 48/5 105/16 

2016 33/11 44/9 77/20 

2017 33/9 39/11 72/20 

2018 46/23 27/14 resp.13 73/37 resp. 36 

2019 35/24 38/17 73/41 



Vývoj přiděleného rozpočtu v sektoru 
vzdělávání dospělých (v EUR) 

KA1 KA2 Celkem 

2014 154.962 1.080.328 1.235.290 

2015 154.357 1.020.599 1.174.956 

2016 165.289 1.228.374 1.393.663 

2017 212.664 1.789.981 2.002.645 

2018 307.956 2.207.318 2.515.274 

2019 587.134 2.886.217 3.473.351 

2020 619.630 3.057.005 3.676.635 



Děkuji za pozornost 

lucie.kelblova@dzs.cz 

www.naerasmusplus.cz 

www.dzs.cz 

 
Tel: 221 850 711 

http://www.naerasmusplus.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/
http://www.dzs.cz/

