FAQ – Akreditace 2021-2027
Jak si mohu podat žádost v klíčové akci 1 programu Erasmus+ od roku 2021?
Máte tři možnosti:
1) Můžete si podat žádost v jednotlivých kolech (výměny mládeže, mobility pracovníků
s mládeží a projekty participace mládeže) jako organizace či neformální skupina mladých lidí.
Programová příručka bude zveřejněna koncem roku 2020. Akreditované organizace si
v jednotlivých kolech nemohou podávat žádosti.
2) Můžete si podat žádost o akreditaci pro Vaši organizaci, která je platná pro následující
programové období 2021–2027. Tento proces je vhodný především pro zkušené organizace,
které ročně realizují více projektů.
3) Můžete se účastnit jako partner projektů, které jsou organizovány akreditovanými
organizacemi nebo organizacemi, které si žádají v jednotlivých kolech. Za tímto účelem
nepotřebujete žádnou akreditaci a nemusíte si podávat žádost.

Kdo se může nechat akreditovat?
Žádost o akreditaci si mohou podat pouze organizace. Neformální skupiny mladých tuto možnost
nemají, pro ty jsou určené jednotlivá kola. Zkušenosti z předchozího programového období nejsou
nutným předpokladem k akreditaci.

Platí akreditace Erasmus+ mládež také pro jiné sektory programu Erasmus+, nebo pro
Evropský sbor solidarity?
Bohužel ne. Každý sektor programu Erasmus+ má svůj vlastní proces akreditace, jehož nároky jsou
přizpůsobeny specifikům škol, odborného vzdělávání, vysokoškolského vzdělávání a vzdělávání
dospělých. To samé platí pro Evropský sbor solidarity (Quality Label). Vzájemné uznání akreditací
tedy není možné.

V čem spočívá žádost o akreditaci?
Základem akreditace je dlouhodobý strategický plán rozvoje, ve kterém žadatel formuluje cíle pro
svůj rozvoj s ohledem na cíle a priority programu Erasmus+. To zahrnuje následující body:
•

•
•
•
•

Vaše potřeby, cíle, očekávaný dopad a zapojení přispívající k implementaci Evropské
strategie pro mládež, k Evropským cílům pro mládež a prioritám programu (inkluze a
diverzita, digitální transformace, participace na demokratickém životě, udržitelnost);
Vaše plánované aktivity a jejich soulad s činností organizace v oblasti mládeže;
Informace o managementu organizace, jejích partnerech a projektech;
Informace o účastnících;
Vlastní zodpovědnost za dodržení kvalitativních standardů programu Erasmus+.

Tento plán může být po uplynutí několika let aktualizován.

Jaký je časový harmonogram pro akreditaci?
Již nyní můžete zaslat žádost o akreditaci v oblasti mládeže, žádosti budou posuzovány průběžně.
Uzávěrka aktuální výzvy je 31. 12. 2021, nicméně i poté bude možnost podat si žádost o akreditaci
v rámci dalších ročních výzev. Žádosti o finanční prostředky budou schváleny předběžně na jaře 2021
a od léta 2021 budou moci být realizovány aktivity. Realizované aktivity, implementace

dlouhodobého strategického plánu a dodržení kvalitativních standardů budou podrobeny
monitorovacím aktivitám ze strany Domu zahraniční spolupráce.

Kdy a jak můžeme zažádat o konkrétní finanční prostředky v případě, že jsme úspěšně
absolvovali proces akreditace?
Po získání akreditace bude možné si podat žádost o finanční prostředky. Ze strany Evropské komise je
plánováno, že první termín pro podání žádosti o finanční prostředky bude na jaře 2021. Připomínky
k víceletému finančnímu rámci a ke konečné podobě nadcházejícího programu však stále probíhají a
z tohoto důvodu může dojít k prodlení. Proces posouzení žádosti o finanční prostředky však bude
zjednodušený ve srovnání s podáváním žádostí v jednotlivých kolech. Délka projektového období
bude v aktuální výzvě 12 měsíců, pro následující roky bude možné, že organizace si budou moci
vybrat mezi projektovým období o délce 12, 18 a 24 měsíců. Výše přidělených finančních prostředků
je závislá především na celkových finančních prostředcích, které budou k dispozici. Kromě toho bude
důležité dodržení výše definovaných kritérií.

Co se stane, pokud žádost nebude schválena?
Žádost o akreditaci může být po zohlednění zpětné vazby přepracována a nově podána v další výzvě.
Organizace, jejíž žádost o akreditaci nebyla schválena, si může podat žádost o projekt v jednotlivých
kolech.

