Seznamte se,
Erasmus+
pro podniky a neziskovky

Instituce, které se mohou zapojit
 veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti práce s
mládeží, ve vzdělávání, v odborném vzdělávání a přípravě
nebo na trhu práce
Každá instituce
 musí být založená v programové zemi
 musí být právnickou osobou
 musí se registrovat v Portálu účastníka a získat PIC

Instituce, které se mohou zapojit
 školy/instituty/centra poskytující možnosti (odborného)
vzdělávání

 veřejné nebo soukromé, malé, střední nebo velké podniky
 sociální partneři a další zástupci pracovního života, včetně
obchodních komor a profesních organizací

 subjekty zabývající se kariérovým a profesním
poradenstvím, informačními službami
 subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se
jakéhokoli aspektu (odborného) vzdělávání a přípravy na
místní, regionální a celostátní úrovni
 výzkumná střediska, nadace, neziskové organizace,
dobrovolné organizace, nevládní organizace, kulturní
instituce, muzea a další

MLÁDEŽ
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Klíčová akce 1
Projekty mobility osob
Žádost předkládá:
1) Organizace/škola za své zaměstnance, resp. pedagogy
v některém sektoru i za své žáky, mládež
2) Národní konsorcium mobility
 minimálně 3 školy + další partner dle podmínek pro jednotlivé sektory
 všichni členové národního konsorcia musí být ze stejné programové země
 všichni členové národního konsorcia musí být identifikováni v době
předložení žádosti

Klíčová akce 1: sektor vzdělávání
 Projekty mobility pro studenty a zaměstnance ve vysokoškolském
vzdělávání a žáky a pracovníky v odborném vzdělávání a přípravě (VET)
nebo poskytovatel odborných kurzů pro pedagogické pracovníky

 Role v projektu
přijímající organizace/poskytovatel kurzů
(žáci, studenti, absolventi, pedagog. pracovníci)

vysílající organizace/konsorcium
(pracovníci/ žáci/ studenti/ absolventi)

Klíčová akce 1: mládež
 musí obsahovat vzdělávací rozměr, metody neformálního vzdělávání

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE
 setkání 5 - 21 dnů
 společný program (kombinace workshopů, aktivit, debat, rolových her, simulací,
venkovních aktivit, atd.), který sami předem navrhnou a připraví
 věkový limit (13 - 30 let) pro většinu účastníků

ŠKOLENÍ A SÍŤOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ
 mezinárodní semináře, školení, stínování či pozorování
 žádné věkové omezení

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA (EDS)
 zahraniční vzdělávací dobrovolnický pobyt, až 12 měsíců, 17 – 30 let
 bez nároku na honorář a bezplatná - hrazeno stravné, ubytování a kapesné
 na základě akreditace

Předkládání žádostí - KA1
 Termín:
2. února 2017 ve 12:00 (bruselského času)
 předkládání žádostí pouze elektronicky

 v žádosti uvádí žadatel všechny aktivity dohromady
 organizace může předložit pouze jednu žádost a současně
může být koordinátorem nebo partnerem jednoho nebo více
národních konsorcií

Předkládání žádostí – KA1 mládež
 Termín (tři kola podávání žádostí):
2. února 2017, 12:00 hodin bruselského času
26. dubna 2017, 12:00 hodin bruselského času
4. října 2017, 12:00 hodin bruselského času
 předkládání žádostí pouze elektronicky
 organizace může předložit libovolný počet žádostí

Pozor
• Klíčová akce 1 v sektoru školního vzdělávání – zapojení
podniků a neziskových organizací není možné!

Kde hledat partnery
 EPALE – elektronická platforma pro vzdělávání
dospělých v Evropě
 zveřejnit žádost o partnerství
 navrhnout aktivitu, kterou by se chtěly v projektu zabývat
 zařadit se do databáze organizací, ke které mají přístup
ostatní https://ec.europa.eu/epale/cs/home-page

 TCA (Mezinárodní aktivity v rámci spolupráce národních agentur programu Erasmus+)
 zástupci organizací se mohou zúčastnit kontaktních a
vzdělávacích seminářů a nalézt vhodného partnera
http://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/kontaktni-seminare/

Kde získat více informací
• www.naerasmusplus.cz
• http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/

Mládež -

Jakub Hojka (EVS, 221 850 905), Roman Klepetko (Výměny mládeže, Mobility
pracovníků s mládeží, 221 850 912)

Odborné vzdělávání – Pavlína Kroužková (pavlina.krouzkova@dzs.cz, 221 850 405)
Vysokoškolské vzdělávání Vzdělávání dospělých - Lucie Kelblová (lucie.kelblova@dzs.cz, 221850711),
Petra Ševčíková (petra.sevcikova@dzs.cz, 221 850 710)

Klíčová akce 2
Strategická partnerství
 výměna zkušeností, vzájemná inspirace, příklady dobré praxe
 zvýšení kvality vzdělávacích aktivit a mezinárodního rozměru
vzdělávání a práce s mládeží
 spolupráce pro inovace, nové přístupy ke vzdělávání a práci s
mládeží
 tvorba společných vzdělávacích programů, metodik a kurzů
 spolupráce i napříč sektory vzdělávání
 spolupráce se sektorem zaměstnavatelů, podnikání

Typy partnerství
 Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací
(partnerství většího rozsahu, předpokládá se vytvoření
zásadního výstupu a rozsáhlá diseminace, alokace 65 % z
rozpočtu KA2)

 Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů
a dobré praxe (partnerství menšího rozsahu, bez zásadních
výstupů, maximální počet účastníků 100, alokace 35 % z
rozpočtu KA2)

Země zapojené do strategických
partnerství
 Programové země
 Partnerské země
 organizace z těchto zemí nemohou být koordinátory
projektu, ale mohou být v roli partnera
 účast organizací z partnerských zemí musí projektu
přinášet podstatnou přidanou hodnotu

Strategická partnerství
 projekty trvající 1 až 3 roky (mládež: 6 měsíců až 3 roky)

 maximální grant EU: 150 000 EUR/ 1 rok pro všechny
organizace v rámci partnerství
 minimálně 3 organizace (tj. minimálně 1 koordinátor a 2
partneři) ze 3 různých programových zemí zapojených do
programu Erasmus+ (mládež: min 2 organizace ze 2 různých
programových zemí)

Předkládání žádostí – KA2
 termín pro předkládání žádostí : 29. března 2017
 termíny pro předkládání žádostí v sektoru mládeže:
 2.2.2017 – výměna dobré praxe
 26.4.2017 – inovace
 4.10.2017 – výměna dobré praxe
 předkládání žádostí pouze elektronicky (vč. povinných příloh)

 žádost předkládá pouze koordinátor projektu Národní
agentuře té země, ve které je organizace koordinátora zřízena
 stejné konsorcium partnerů může předložit pouze jednu
grantovou žádost, a to pouze jedné Národní agentuře

Pozor
 Vysokoškolské vzdělávání



podporována pouze Strategická partnerství pro inovace
délka projektu 24-36 měsíců

 Školní vzdělávání


neplatí výše zmiňovaná alokace rozpočtu, výjimka – 20 %
partnerství pro inovace, 80 % partnerství pro výměnu
dobré praxe)

Kde hledat partnery
 School education gateway - http://www.schooleducationgateway.eu
 platforma Evropské komise
 informace o dění ve školním vzdělávání napříč EU
 záložka „Možnosti v programu Erasmus+“ – vyhledávání partnerů

 EPALE – elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v
Evropě - https://ec.europa.eu/epale/cs/home-page
 zveřejnit žádost o partnerství
 navrhnout aktivitu, kterou by se organizace chtěly v projektu zabývat
 zařadit se do databáze organizací, ke které mají přístup ostatní

 TCA (Mezinárodní aktivity v rámci spolupráce národních agentur programu Erasmus+)
 zástupci organizací se mohou zúčastnit kontaktních a vzdělávacích
seminářů a nalézt vhodného partnera
http://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/kontaktni-seminare/

Kde získat více informací
• www.naerasmusplus.cz
• http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/

Mládež - Markéta Konečná (221 850 911, +420 778 724 198)
Školní vzdělávání - Ivana Lukášová (ivana.lukasova@dzs.cz, 221 850 310)
Odborné vzdělávání – Olga Pupová (olga.pupova@dzs.cz, 221 850 403) a
Martina Jeřichová (martina.jerichova@dzs.cz, 221 850 407)

Vysokoškolské vzdělávání - Jan Slavíček (jan.slavicek@dzs.cz, 221 850 605)
Vzdělávání dospělých - Lucie Kelblová (lucie.kelblova@dzs.cz, 221850711) a
Petra Ševčíková (petra.sevcikova@dzs.cz, 221 850 710)

Klíčová akce 3
Strukturovaný dialog
 Strukturovaný dialog = diskuze mezi mladými lidmi a osobami
s rozhodovací pravomocí
 Cíl: participace mladých lidí na politickém rozhodování
 Délka projektů: 3-24 měsíců
 Maximální grant: 50 000 eur
 Účastníci: minimálně 30 mladých lidí (13-30 let)
 2 základní druhy:
 Setkávání mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí
 Simulace fungování demokratických institucí

Předkládání žádostí – KA3
 Termín (tři kola podávání žádostí):
2. únor 2017, 12:00 hodin bruselského času
26. dubna 2017, 12:00 hodin bruselského času
4. října 2017, 12:00 hodin bruselského času
 předkládání žádostí pouze elektronicky
 organizace může předložit libovolný počet žádostí

Pozor
 Národní i mezinárodní projekty
 U národních projektů nemusí být partneři X u
mezinárodních projektů minimálně dvě organizace ze
dvou zemí
 Žadatel: neziskové organizace, sdružení, nevládní
organizace, veřejné orgány na místní úrovni
 Mladí účastníci musí být aktivně zapojeni ve všech
fázích projektu
 Požadavek využití prvků neformálního vzdělávání

Kde získat více informací
• www.naerasmusplus.cz
• http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/

Mládež - Michaela Ducháčková (221 850 901, +420 774 315 032)

Děkuji za pozornost.
www.naerasmusplus.cz

