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Dům zahraniční spolupráce

• příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR
• zajišťování školských vzdělávacích a dalších
spolupráce se zahraničím podle pokynů ministerstva
• administruje řadu programů
• Největší Erasmus+, od nového období Erasmus
• Pro vzdělavatele dospělých důležitá Platforma EPALE
a Euroguidance, pro další sektory pak také např.
eTwinnign, School education gateway a další.

Program Erasmus
• Navazuje na úspěšný program Erasmus+ (2013–2020)
• Nové programové období 2021–2027

• Program pro mezinárodní vzdělávání, odbornou přípravu,
mládež a sport
• Podporuje mezinárodní mobility (výjezdy do zahraničí) a
mezinárodní spolupráci, inovační procesy, tvorbu politik a
reforem na všech úrovních vzdělávání.
• Cílové skupiny – všichni, kdo jsou zapojeni ve vzdělávání
•

5 sektorů – školní vzdělávání
– odborné vzdělávání a příprava
– vysokoškolské vzdělávání
– vzdělávání dospělých
– neformální vzdělávání mládeže

Zapojené země do programu
• Programové země – 27
členských států EU +
Norsko, Island,
Lichtenštejnsko, Turecko,
Makedonie, Srbsko,
Velké Británie pro výzvu
2020 beze změny, do
budoucna uvidíme
• Partnerské země (třetí
země) – jen pro některé
aktivity

Aktivity programu
• 1) KA1 – PROJEKTY MOBILITY OSOB
• ( v rámci vzdělávání dospělých jsou mobility určeny pouze
pro zaměstnance, nikoliv pro vzdělávané osoby)
• A) AKREDITACE – samostatná organizace
– konsorcium organizací
• B) Krátkodobé projekty mobilit zaměstnanců
• 2) KA2 – Projekty spolupráce
• A) – Small scale partnership
• B) – Cooperation partnership
• Toto jsou základní aktivity programu shodné pro všechny
sektory, nicméně existují určité rozdíly. Některé sektory
mohou mít navíc i další aktivity

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/

Kontakty na konzultanty v jednotlivých sektorech

Kontakty na konzultanty jednotlivých sektorů
Školní vzdělávání: lucie.munchova@dzs.cz
Odborné vzdělávání a příprava:
pavlina.krouzkova@dzs.cz, martina.jerichova@dzs.cz
Vysokoškolské vzdělávání: roman.klepetko@dzs.cz
Vzdělávání dospělých: lucie.kelblova@dzs.cz,
petra.sevcikova@dzs.cz
Mládež: ludmila.vavrova@dzs.cz

Erasmus pro
vzdělavatele
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 (centra celoživotního učení, U3V);
• sociální partneři nebo jiní zástupci z pracovního života
včetně obchodních komor a odborných asociací;
• místní, regionální či národní veřejné instituce z oblasti VD;
• výzkumné organizace, nadace
• školy druhé šance
• kulturní organizace, knihovny, muzea
• neziskové organizace a nevládní asociace
• organizace poskytující kariérové a profesní poradenství
• …

Projekty mobility
osob

Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob

• Projekty mobility osob jsou zaměřené na výjezdy
zaměstnanců do zahraničí.
• Primární cíl – načerpat zkušenosti u zahraničních
organizací, případně na kurzech, know-how přivézt zpět a
zakomponovat do chodu organizací.

• Mobility mohou organizaci přinést
• Novou inspiraci
nové výukové metody, zvýšení kvality
poskytovaných vzdělávacích služeb
• Nové kontakty
navázání mezinárodní spolupráce,
síťování
• Posilování evropské dimenze
s důrazem na inkluzi,
diverzitu, udržitelnost a digitální vzdělávání

Typy mobilitních projektů

1) Krátkodobé projekty mobilit zaměstnanců
• Projektové období – 6 – 12 měsíců
•
• Žádost se předkládá kompletně
• plán výjezdů + finance
• Do jedné žádosti plán mobilit pro max. 30 účastníků
• Žadatel může být podpořen max. 2x v průběhu pěti let
• Žádost předkládá jedna organizace za své zaměstnance
• Termín pro předložení žádosti – únor 2021

Typy projektů
2) Akreditace v oblasti mobilit zaměstnanců

Projektové období dlouhodobé
Předložení žádosti ve dvou krocích
1) Žádost o akreditaci
2) v případě získání akreditace – žádost o finance (na 12-24
měsíců)
• Počet zapojených účastníků není limitován
Součástí žádosti je Plán ERASMUS, organizace se zavazuje, že
bude dodržovat Standardy kvality
Žádost o akreditaci předkládá:
1) Jedna organizace s minimálně dvouletou zkušeností v
oblasti vzdělávání dospělých
2) Koordinátor konsorcia mobility – v rámci konsorcia je
zapojeno více organizací z ČR
Termín pro předložení žádostí o akreditace: vždy na
podzim před výzvou, žádost o finance únor

Podporované aktivity v obou typech mobilitních
projektů
Typy zahraničních výjezdů
1) Job-shadowing – stínování (2 – 365 dnů)
2) Vzdělávací kurzy a školení (2 – 30 dnů)
3) Výukové školicí aktivity (2 – 365 dnů) – zaměstnanec vede
výuku v zahraniční organizaci
Další podporované aktivity
1) Možnost pozvat zahraničního experta do organizace (na 2
– 30 dnů. Expert může pomoci zlepšit vzdělávací metody
organizace)
2) Hostování učitelů – organizace může přijmout
zahraničního učitele na stáž
3) Přípravná návštěva – např. za účelem navázání spolupráce
s novou organizací nebo přípravy mobility

Kdo může vyjet na zahraniční mobilitu

• Učitelé, školitelé, nepedagogičtí pracovníci a zaměstnanci
ve vzdělávání dospělých
• Mezi nepedagogické pracovníky patří např. management
organizace ve vzdělávání dospělých, dobrovolníci, poradci,
koordinátoři politik odpovědní za vzdělávání dospělých
• Osoby musí být zaměstnané ve vysílající organizaci (HPP,
DPP, DPČ)
• V rámci mobilitních projektů je možné vyjíždět jen do
základních programových zemí (viz slide č. 4)

Co je z grantu hrazeno

Náklady na organizaci
Cestovní náklady
Pobytové náklady
Kurzovné (u kurzů a školení)
Náklady na přípravnou návštěvu
Náklady na „inkluzi“ – pro účastníky s omezenými
příležitostmi, případně pro doprovodné osoby
• Mimořádné náklady
•
•
•
•
•
•

Většina nákladových položek je ve formě paušálů.

Projekty spolupráce

Projekty spolupráce

• Primární cíle
zapojit se do mezinárodní spolupráce
posilovat partnerské sítě

rozvíjet a

• Zvyšovat provozní kapacity organizací prostřednictvím
posílení internacionalizace
• Výměna a sdílení nápadů, metod, činností
• Společné vytváření výstupů, které budou přenositelné,
volně dostupné
• MOTTO – Work, learn and grow together

Typy projektů spolupráce
1) Small-scale partnerships (malá partnerství)
Cíle:
• přilákat nováčky do programu
• podpořit inkluzi a zapojit skupiny s omezenými příležitostmi
• Podpořit aktivní občanství v evropské dimenzi
2) Cooperation partnerships (projekty spolupráce)

Cíle:
• Umožnit konkrétní změnu v rámci organizací
• Umožnit spolupráci i mezi různými sektory
• Řešení společných potřeb organizací
• Budovat kapacity organizací v mezinárodním kontextu

Small scale partnerships (malá partnerství)
• Min. 2 organizace ze 2 různých zemí
• Délka projektového období: 6 – 24 měsíců
Stejné partnerství může v jedné výzvě předložit jen jednu žádost.
Žádost předkládá koordinátor (za celé partnerství, grant následně
spravuje jej a přerozděluje mezi partnery). Povinnou přílohou žádosti
jsou mandátní smlouvy s partnery, které zmocňují koordinátora podat
žádost za ostatní partnery.
Priority:
❖ Udržitelnost – s ohledem na životní prostředí (eco-friendly)
❖ Inkluze a diverzita – zapojení nejrůznějších skupin
❖ Digitální rozměr – spolupráce v rámci platforem, blended learning
(např. EPALE)

Termín pro předložení žádosti – jaro 2021

Cooperation partnerships
•
•

Min. 3 organizace ze 3 různých zemí
Délka projektového období: 12 – 36 měsíců

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.
Zapojit se mohou i organizace z ostatních Partnerských zemí mimo
Evropu (jako 4. organizace)
V rámci projektu mohou probíhat i vzdělávací aktivity

Logika projektu:
❖ Příprava a analýza potřeb, nastavení spolupráce
❖ Samotná realizace cílů – cíle navázané na aktivity
❖ Návazné aktivity – hodnocení a šíření výsledků
Termín pro předložení žádosti – jaro 2021

Co je z grantu hrazeno
•
•
•
•

Organizační záležitosti a management
Projektová setkání
Vzdělávací aktivity
Aktivity zaměřené na šíření výstupů

Konkrétní nákladové položky pro budou pro Cooperation partnerships
upřesněny
Small- scale partnership
navrhovaný model financování:
Nabídka dvou jednorázových částek odpovídajících celkovému grantu 30
000 nebo 60 000 EUR
Žadatelé si budou moci vybrat mezi dvěma předem stanovenými částkami
podle množství aktivit, které chtějí realizovat a výsledků, kterých chtějí
dosáhnout.

Témata současných projektů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ochrana životního prostředí, ekologie, komunitní
zemědělství, udržitelný rozvoj…
Oblast sociálních služeb (např. adiktologie, terapie,
Alzheimerova choroba, osoby s různým druhem postižení,
rodiče samoživitelé…)
Školy druhé šance
Kariérové poradenství
Vzdělávání minorit či cizinců žijících v ČR
Sociální inkluze
Dobrovolnictví
Digitální technologie (např. vzdělávání seniorů)
Rozvoj knihovnických služeb – centra vzdělávání
Kulturní témata (nové trendy v science centrech, v muzeích…)
Genderová problematika
Mezigenerační spolupráce
A mnohé další…

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

Děkuji
za pozornost.

Lucie Kelblová
Lucie.kelblova@dzs.cz

KONTAKTY

Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
+420 221 850 100
info@dzs.cz
www.dzs.cz
Facebook
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
www.facebook.com/erasmusplusCR
www.facebook.com/mladezvakci
www.facebook.com/studyincz
Instagram
www.instagram.com/dzs_cz/
Twitter
twitter.com/dzs_cz

