Informační seminář
k předkládání žádostí
program Erasmus+ Výzva 2019

Pravidla pro předkládání žádostí
PaedDr. Martina Jeřichová
Mgr. Olga Pupová

Předkládání žádosti o grant
4 kroky:
 zaregistrovat organizaci na stránkách EK v systému URF
(Unique Registration Facility)

 seznámit se s dokumenty a programovými kritérii
 seznámit se s obsahovými a finančními podmínkami
 vyplnit a předložit žádost (včas, s povinnými přílohami)

Krok č. 1

Registrace organizace v URF

Krok č. 2
Seznámení s programovými kritérii

Důležité dokumenty
 2019 Výzva k předkládání návrhů
 2019 Erasmus+: Příručka k programu
naerasmusplus

 2019 Žádost
žádost KA2 VET

web EK

Seznámení s programovými kritérii
Hodnoticí kritéria:
 kritéria způsobilosti (Eligibility criteria)
 kritéria pro vyloučení (Exclusion criteria)
 kritéria pro výběr (Selection criteria)
 kritéria pro udělení grantu (Award criteria)

Kritéria způsobilosti KA2
 instituce/organizace působící v oblasti odborného vzdělávání
 minimálně 3 organizace ze 3 různých zemí zapojených do programu E+ (Programové země)
 možná účast Partnerských zemí, pokud je to pro projekt nezbytné a přinesou projektu
významnou přidanou hodnotu
 délka projektu 12 až 36 měsíců
(tříleté 1.9.2019 – 31.8.2022, kratší mohou začínat v rozmezí od 1.9.2019 do 31.12.2019)
 žádost se předkládá národní agentuře v zemi koordinátora
 žádost předkládá koordinátor za celé partnerství
(partneři žádost nepředkládají)
 v rámci jednoho výběrového kola může 1 konsorcium partnerů předložit pouze 1 žádost

Kritéria způsobilosti KA2
 termín pro předložení žádosti VET: 21. března 2019 do 12:00 hodin
(poledne bruselského času)
 žádost se podává pouze elektronicky
 žádost vyplněna v jednom z oficiálních jazyků EU
(jazyce partnerství nebo ČJ)
 oficiální formulář žádosti, kompletně vyplněný, povinné přílohy
 v případě, že projekt předpokládá mezinárodní vzdělávací aktivity,
musí být dodržena i další formální kritéria (uznatelné aktivity, země a
účastníci – dle typu vzdělávací aktivity)

PP – str. 108

Kritéria pro vyloučení
žadatele z procesu hodnocení:

 jsou v úpadku, insolvenčním řízení, v likvidaci nebo ve
srovnatelné situaci
 porušili povinnosti vztahující se k placení příspěvků na sociální
zabezpečení nebo placení daní
 v rámci plnění právního závazku se dopustili závažných
pochybení, která měla za následek předčasné ukončení právního
závazku, vedla k uplatnění náhrady škody nebo smluvních pokut
PP – str. 252

Kritéria pro vyloučení

byli pravomocně odsouzeni nebo se nachází v situacích:
profesní pochybení, podvod, korupce, zločinné spolčení, praní špinavých peněz;
činy spojené s terorismem, dětskou prací, obchodem s lidmi;
vytvořili subjekt nebo účetní jednotku v jiné jurisdikci s úmyslem obejít daňové, sociální nebo jiné
právní závazky;
dopustili se nesrovnalostí ve smyslu čl. 1(2) Nařízení Rady (EC, Euratom) č. 2988/95;


jsou ve střetu zájmů (z rodinných, osobních nebo politických důvodů nebo národních,
ekonomických nebo jiných zájmů, které sdílí s organizací nebo jednotlivcem přímo či nepřímo
zapojeným do smluvní procedury)



neposkytli informace požadované národní agenturou jako podmínka pro účast na řízení pro
udělení grantu nebo poskytli tyto informace vědomě nesprávné

PP – str. 252

Kritéria pro výběr
Slouží k posouzení, zda žadatelská organizace disponuje
 dostatečnou provozní kapacitou
 dostatečnou finanční kapacitou
potřebnou pro realizaci předkládaného projektu.
Provozní kapacita
je řešena pouze čestným prohlášením, které je součástí
žádosti, ale NA může ověřovat a požadovat podklady

Finanční kapacita
 ≤ 60.000 EUR- čestné prohlášení, které je součástí žádosti
 > 60.000 EUR- předložit prostřednictvím účastnického portálu
výkaz zisků a ztrát a rozvahu za poslední uzavřený finanční rok

nebo
nově vzniklé subjekty - bankovní záruka nebo prohlášení jiné finanční instituce
Bude posuzováno individuálně podle typu subjektu.

Předkládá koordinátor konsorcia.
NA má právo dokumenty dále dožádat i od ostatních partnerů.
Netýká se veřejnoprávních subjektů a mezinárodních organizací,
kde se finanční kapacita neprověřuje.

Kvalitativní kritéria KA2
 relevance projektu (max. 30 bodů)
 kvalita koncepce a realizace projektu (max. 20 bodů)
 kvalita projektového týmu a nastavení spolupráce (max. 20
bodů)
 dopad a šíření výsledků (max. 30 bodů)
Projekt může být schválen, jestliže dosáhne minimálně 60 bodů.
V každém kritériu musí být dosaženo minimálně 50% bodů,
jinak bude projekt zamítnut z důvodu nízké kvality.

Kvalitativní kritéria
 2 nezávislí experti, konsolidace
 relevance (plnění evropských cílů, analýza potřeb, jasně stanovené
a realistické cíle, témata vhodná pro danou cílovou skupinu,
inovativnost, přidaná EU hodnota)
 kvalita koncepce a realizace projektu(jasnost, srozumitelnost,
kvalita pracovního programu, příprava a realizace projektu,
monitoring průběhu a hodnocení kvality realizace, diseminace,
proveditelnost a soulad mezi cíli, aktivitami a rozpočtem)
 kvalita projektového týmu a nastavení spolupráce(vhodnost
partnerských organizací, rozdělení úkolů a odpovědností, existence
mechanismů pro koordinaci a komunikaci mezi partnery)
 dopad a šíření výsledků(kvalita plánu diseminace – sdílení výstupů
projektu uvnitř i vně organizací, dopad na místní a regionální a
národní komunitu, kvalita plánu udržitelnosti projektu)

Kvalita žádosti
 žádost musí být vyplněna jasně a srozumitelně
 žádost musí dávat ucelený přehled o plánovaném průběhu projektu
 žádost musí být konkrétní (musí dostatečně popsat partnerství,

návaznost na priority programu Erasmus+, zamýšlené cíle,
plánované produkty, pracovní postup při řešení projektu, šíření
informací o projektu a jeho udržitelnost do budoucna)
 kvalita plánovaného výstupu a jeho realizace je základním

kamenem projektu nikoliv počet mobilit

 rozpočet musí být sestaven v souladu s plánovanými výstupy
 co není v žádosti napsáno, jako by nebylo, hodnotitel si nesmí nic

domýšlet

Krok č. 3
Obsahové a finanční podmínky

Horizontální (průřezové) priority
 prohlubování základních a průřezových kompetencí,
podpora zaměstnatelnosti, profesní rozvoj
 sociální začleňování, rovnost, zlepšení přístupů ke
vzdělávání, boj proti diskriminaci ve vzdělávání
 otevřené a inovativní vzdělávání, rozvoj digitálních
kompetencí
 profesní rozvoj, nábor a výběr kvalitních pracovníků
 průhlednost a uznávání dovedností a kvalifikací
 udržitelné investice, výkon a efektivita ve vzdělávání
 zvyšování povědomí o významu evropského kulturního
dědictví prostřednictvím vzdělávání

Priority specifické pro OVP/VET
 podpora internacionalizace studentů a učňů OVP, budování
infrastruktury a smluvních rámců pro kvalitní pracovní stáže
 podpora učení se prací ve všech jeho formách
 zlepšení kvality OVP, budování mechanismů zpětné vazby,
opatření pro sledování absolventů
 zlepšení přístupu k odborné přípravě a kvalifikacím, validace
neformálního a informálního učení, efektivní poradenské
služby
 další posílení klíčových kompetencí, tvorba společných
metodik
 zavádění inovativních přístupů a digitálních technologií
 celoživotní profesní rozvoj pracovníků OVP
 rozvoj udržitelných partnerství pro soutěže odborných
dovedností

Mezioborová spolupráce
 spolupráce institucí z více sektorů vzdělávání na společném tématu,
řešení společných potřeb
 spolupráce mezi poskytovateli vzdělávání a zaměstnavateli
 tvorba soudržných přístupů a metodik pro průřezové dovednosti
 záleží na zvolených prioritách (1 horizontální priorita, 2 priority
specifické pro 2 různé sektory)
 dopad na různé cílové skupiny
 předkládá se v sektoru, ve kterém je předpokládán největší dopad

Kam jde dopad – tam jde žádost.

Finanční podmínky

• následuje samostatná prezentace

Krok č. 4
Vyplnění a předložení žádosti

Držíme Vám palce.

Výsledky předchozích výzev
Obdržené
2017

Schváleno
2017

Obdržené
2018

Schváleno
2018

výměna
dobré praxe

15

8

6

4

vývoj inovací

31

7

31

9

celkem

46

15

37

13

Pro připomenutí
 v případě konsorcií předkládá žádost o grant koordinátor jménem
celého partnerství
 žádost se předkládá pouze online národní agentuře v zemi
koordinátora
 v žádosti musí být nahrány povinné přílohy – čestné prohlášení +
mandátní dopisy
 žádost musí být vyplněna v jednom z oficiálních jazyků EU
 bude-li jedna žádost předložena vícekrát, za platnou bude
považována žádost předložená nejblíže termínu pro předkládání
žádostí
 změny v žádosti po termínu (21.3.2019, 12:00) nejsou možné

Děkujeme za pozornost.
www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz

