Informační seminář
pro žadatele
(Erasmus+ vzdělávání
dospělých Výzva 2020)

Dům zahraniční spolupráce
• příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR
• zajišťování školských vzdělávacích a dalších spolupráce se
zahraničím podle pokynů ministerstva

Program
Erasmus+
2014–2020

Program Erasmus+ 2014–2020
 programové období: 2014 –2020
 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

 navazuje na úspěchy programů: Program celoživotního učení,
Mládež v akci, Erasmus Mundus, Tempus a další iniciativy
Evropské komise
 program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační
procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na všech úrovních a
formách vzdělávání
 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,
Srbsko
 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.
Zapojení Velké Británie v tuto chvíli není vyjasněno

Cíle:
 Účast až 5 milionů osob na mezinárodních
mobilitách
 2 200 000 VŠ studentů a 730 000 studentů
VET (studijní pobyty a pracovní stáže)
 540 000 dobrovolnických pobytů mládeže
 20 000 strategických partnerství (115 000
institucí a organizací)
 400 znalostních aliancí
 půjčky pro magisterské studium v
zahraničí

Aktivity programu

KA2
(Klíčová
akce2)

KA1
(Klíčová
akce1)
PROJEKTY
MOBILIT

PROJEKTY
SPOLUPRÁCE

KA3
(Klíčová akce 3)
PODPORA
POLITICKÝCH
REFOREM

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

35/25

38/18

73/43

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

EPALE
Elektronická platforma pro
vzdělávání dospělých v Evropě

Co je EPALE
• ePlatform for Adult Learning in Europe
• vícejazyčná
• virtuální
• informující
• podporující
• zvyšující kvalitu

Pro koho je EPALE určena
• odborníci vzdělávající dospělé
• učitelé, lektoři, dobrovolníci
• národní asociace vzdělávání dospělých
• univerzity, výzkumná a vědecká pracoviště
v oboru
• novináři
• zákonodárci, místní správa…

Co EPALE nabízí

Co EPALE obsahuje

Využití EPALE v rámci projektu KA2
Většina organizací uvedla v žádosti, že využije

EPALE tímto způsobem:
• Šíření výsledků projektu
• Články o realizaci projektu, sdílení zkušeností z mobilit prostřednictvím blogů

• Využití kalendáře pro pořádané akce
• Navázání kontaktů pro mezinárodní spolupráci
• Diskuze s ostatními organizacemi
• Vyhledávání učebních materiálů
• Náměty pro další projekty
• Doporučení ostatním zaměstnancům jako zdroj informací

Kde EPALE najdete
www.epale.cz
ec.europa.eu/epale

Erasmus+
vzdělávání
dospělých 2020

Kdo se může zapojit?
Všechny organizace poskytující vzdělávání dospělým, například:

 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
(od str. 71 Příručky pro žadatele)

MOBILITA = výjezd vzdělavatelů do zahraničí za účelem něčemu se tam naučit.

Účastníci mobilit:
• pracovníci v oblasti vzdělávání dospělých, kteří jsou v pracovněprávním vztahu s vysílající
organizací, a rovněž další zaměstnanci organizace zapojení do strategického rozvoje
organizace;

Zúčastněné organizace:
•
•
•
•

předkládají projekty Erasmus+ a řídí zúčastněné organizace (zastupují účastníky);
organizace vybraná k podpoře se stává příjemcem grantu;
po podpisu smlouvy obdrží finanční podporu na realizaci svého projektu;
grantové smlouvy nejsou podepisovány s jednotlivými účastníky.

Klíčová akce 1 (KA1): PROJEKTY MOBILIT
Žádost o grant předkládá
1) Organizace věnující se vzdělávání dospělých, která vysílá své zaměstnance do zahraničí
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)

Typy mobilit:
 výukový/školicí pobyt v zahraničí – účastník vyučuje nebo školí v partnerské organizaci)
 Strukturované kurzy nebo školení v zahraničí – podporují profesní rozvoj pracovníků v

oblasti vzdělávání dospělých)
 stínování na pracovišti (tzv. job shadowing) – nabízí příležitost pracovníkům ve vzdělávání
dospělých, aby strávili určitou dobu v zahraničí v příslušné organizaci působící v oblasti
vzdělávání dospělých.

Výjezdy do programových zemí:
28 členských států EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Makedonie, Srbsko
(ne Švýcarsko), Velká Británie – zatím nevyjasněno

Klíčová akce 1 (KA1): PROJEKTY MOBILIT
OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY
• lepší kompetence spojené s profesními profily;
• větší pochopení postupů, politik a systémů v oblasti vzdělávání;

• větší schopnost iniciovat změny;
• lepší pochopení vazeb mezi formálním a neformálním vzděláváním;
• vyšší kvalita práce;
• větší pochopení a vnímavost, pokud jde o sociální, jazykovou a kulturní
rozmanitost;
• větší schopnost zabývat se potřebami znevýhodněných osob;
• větší příležitosti k profesnímu a kariérnímu rozvoji;
• lepší znalost cizích jazyků;
• větší motivace a spokojenost při každodenní práci.

Klíčová akce 1 (KA1): PROJEKTY MOBILIT
GRANTOVÁ PODPORA

PROJEKTOVÉ OBDOBÍ

organizační grant
cestovní náklady
pobytové náklady
kurzovné
zvýšené náklady pro osoby se
specifickými potřebami
 Mimořádné náklady

 1 rok až 2 roky
 zač. mezi 1. 6. 2020 – 31. 12. 2020
 jednotlivé mobility 2 dny až 2 měsíce
(nepočítají se dny cesty)







DŮLEŽITÉ
V žádosti se uvádí plán výjezdů – cílové země, typy výjezdů, plánovaná náplň, délka pobytu,
počet osob, odůvodnění výběru zaměstnanců pro vyslání. 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.

TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI 5. únor 2020, 12:00 CET
→ 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

Klíčová akce 2 (KA2): STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ

 spolupráce nejméně 3 organizací ze 3 programových zemí
 nejen programové země (28 členů EU – včetně Velké Británie, Norsko, Island, Lichtenštejnsko,
Turecko, Makedonie, Srbsko), 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)

Klíčová akce 2 (KA2): STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ
Dva typy partnerství
 Strategická partnerství podporující inovace
(se zásadními výstupy, tzv. „velké“ ) – 65 % rozpočtu KA2
 Strategická partnerství podporující výměnu zkušeností a dobré
praxe
(bez zásadních výstupů, tzv. „malé“) – 35 % rozpočtu KA2

Aby mohl být projekt finančně podpořen, musí obsahovat buď a)
alespoň jednu průřezovou prioritu, nebo b) alespoň jednu specifickou
prioritu, která má významný dopad v dotčené oblasti vzdělávání.

Klíčová akce 2 (KA2): STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ
PRŮŘEZOVÉ PRIORITY
 podpora jednotlivců při získávání a rozvíjení základních dovedností a klíčových
kompetencí;
 sociální začleňování;
 otevřené vzdělávání a inovační postupy v digitální éře;

 podpora pedagogů;
 transparentnost a uznávání dovedností a kvalifikací;
 udržitelné investice, kvalita a efektivita systémů vzdělávání, odborné přípravy a
mládeže;
 sociální a vzdělávací hodnota evropského kulturního dědictví, jeho přínos na poli
vytváření pracovních míst, ekonomického růstu a sociální koheze;

Klíčová akce 2 (KA2): STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ
 SPECIFICKÉ PRIORITY PRO OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
zlepšování a rozšiřování nabídky vysoce kvalitních příležitostí k učení;
 podpora vytváření přístupů a dosah ke zvyšování kvalifikace a zpřístupnění
těchto dovedností prostřednictvím zpřístupnění identifikace a prověřování
dovedností, nabídky učení přizpůsobené individuálním potřebám vzdělávání,
uznávání flexibilních způsobů učení (např. masivní otevřené online kurzy: MOOC) a
validací dovedností získané prostřednictvím neformálního a neformálního učení

 zvýšení poptávky a využití pomocí účinných strategií informování,
poradenství a motivace, které povzbudí dospělé s nedostatečnými dovednostmi
nebo nízkou kvalifikací, aby rozvíjeli a zlepšovali svou gramotnost, matematickou
gramotnost a digitální kompetence a dovednosti a/nebo si zvyšovali kvalifikaci;
 rozšiřování a rozvíjení kompetencí pedagogických pracovníků a dalších
pracovníků, kteří podporují dospělé studující;
 vytváření mechanismů pro sledování účinnosti politik vzdělávání
dospělých nebo pro sledování a monitorování pokroku vzdělávajících
se dospělých;

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
Primárně určena:
 k rozvoji a posílení sítí, zvýšení
schopnosti pracovat na
mezinárodní úrovni
 ke sdílení nových nápadů, dobré
praxe a výukových metod
 k tvorbě výstup 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 1. 9. 2020 – 31. 12. 2020
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, harmonogram a
čestné prohlášení.
TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI: 24. březen 2020, 12:00 CET

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ
• inovativní přístupy k zaměřování se na cílové skupiny
•
•
•
•
•
•

přitažlivější programy vzdělávání v souladu s potřebami a očekáváním jednotlivců;
využívání participativních přístupů a metodik založených na ICT;
nové nebo zdokonalené postupy uznávání a potvrzování kompetencí;
vyšší efektivnost činností ve prospěch místních komunit;
nové nebo zdokonalené postupy reagující na potřeby znevýhodněných skupin;
nové postupy k lepší podpoře konkurenceschopnosti, zejména na regionální a místní úrovni;

• modernější, dynamičtější a profesionálnější prostředí v organizaci
• ochota začleňovat osvědčené postupy a nové metody do každodenních činností;
• otevřenost vůči součinnosti s organizacemi působícími v různých oblastech nebo v jiných
socioekonomických sektorech;
• strategické plánování profesního rozvoje pracovníků v souladu s individuálními potřebami a
organizačními cíli;
• větší schopnost a profesionalita práce na mezinárodní úrovni
• lepší dovednosti v oblasti řízení a strategie týkající se internacionalizace;
• posílená spolupráce s partnery z ostatních zemí, jiných oblastí vzdělávání a/nebo jiných
socioekonomických sektorů;
• přidělování větších finančních zdrojů (kromě finančních prostředků EU) na organizování
projektů EU/mezinárodních projektů v oblasti vzdělávání;
• vyšší kvalita při přípravě, provádění, monitorování a hodnocení projektů EU/mezinárodních projektů.

Kde hledat informace?
 Webové stránky české národní agentury Erasmus+ (součást DZS):
→ www.naerasmusplus.cz

 Webové stránky Evropské komise (obecné informace o programu):
→ ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
POZOR! Pro žadatele jsou klíčové webové stránky národní agentury v dané
zemi (formuláře žádostí, výše grantů atd.)

 Stěžejní dokument: Příručka k programu Erasmus+
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
K dispozici také v české verzi.

Registrace
organizace –
Registrační systém
EK

Registrace organizace
 povinná pro každou organizaci, která se chce zúčastnit
programu (koordinátoři i partneři!)
 prostřednictvím „Portálu programu Erasmus+ a
Evropského sboru solidarity
 provádí osoba zastupující organizaci
 Výsledkem registrace je vygenerování identifikačního
kódu organizace

 každá organizace může mít jen jeden identifikační kód

Postup při registraci
1. Pro přístup je nutné mít účet EU Login (bývalý ECAS)*:
https://webgate.ec.europa.eu/cas

2. Otevřete Portál: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-

esc/organisation-registration/screen/home
3. Před zahájením registrace ověřte, zda vaše organizace již
nebyla registrována (pomocí funkce „Search“)
4. Pokud organizace nebyla registrována, zaregistrujte ji.

Postup při registraci
 Kliknutím na tlačítko Zaregistrovat mou organizaci (Register My
Organisation) na domovské stránce portálu Erasmus+ a Evropského
sboru solidarity nebo
 V nabídce Organizace (Organisations) vyberte možnost Zaregistrovat
mou organizaci (Register My Organisation).

Přihlaste se prostřednictvím vašeho EU login
(dříve ECAS) účtu
 Před zaregistrováním organizace je nutné se přihlásit přes EU Login. Pokud
ještě účet nemáte, budete vyzváni přímo na této stránce k vytvoření účtu
„Create na account“

 Použijte e-mailovou adresu, která bude spojena s EU Login účtem a která
bude použita pro přístup ke všem systémům Evropské komise. Další
informace naleznete na stránce systému EU Login.
 systém vás přesměruje na stránky EU Login (ECAS), po přihlášení opět zpět
na Registrační portál

Zadejte údaje o organizaci
• Na stránce Vítejte v systému pro registraci organizací (Welcome to
the Organisation Registration system) klikněte na tlačítko Upravit
(Edit). Status registrace je DRAFT (KONCEPT).
• Pomocí postranní nabídky můžete přecházet do různých oddílů
registračního formuláře. K dalšímu oddílu můžete přejít až po dokončení
stávajícího oddílu (indikovaném zelenou ikonou).
• Pokud se pokusíte přejít k dalšímu oddílu, aniž byste dokončili
předcházející oddíl, zobrazí se upozornění.

• Zadejte požadované údaje o vaší organizaci, jako je například oficiální
název organizace, obchodní název (zkratka názvu organizace), právní
status, jazyk, země a další. Pokud vaše organizace již má PIC kód, ale
informace o organizaci nebyly převedeny do systému pro registraci
organizací, zadejte je zde.

Vyplňte údaje o kontaktní osobě organizace.
(Organisation Contact Person).
• Je třeba zadat údaje jako jsou Jméno a příjmení (First and Last Name),
Funkce v organizaci (Position in the organisation) a pracovní e-mail
(professional e-mail). Všechna povinná pole jsou jasně označena *.
• Ve výchozím nastavení nejsou zaškrtnuta políčka pro použití telefonních
čísel a adresy organizace. Pokud chcete tyto údaje pro kontaktní osobu
zadat, zaškrtněte tato políčka. Příslušné informace budou převzaty z
oddílu Údaje organizace (Organisation data) registračního formuláře.

• Jako osoba registrující organizaci jste prvním oprávněným uživatelem.
• Přejděte do oddílu Oprávnění uživatelé (Authorised Users).
• Některé z vašich osobních údajů jsou již vyplněny, například vaše jméno
(First name), příjmení (Last name) a e-mailová adresa. Tyto údaje se
přenesou z vašeho EU Login účtu. Jméno, příjmení ani pracovní emailovou adresu nelze změnit.

Potvrzení registrace
• Po zadání všech údajů do registračního formuláře se zpřístupní tlačítko
Zaregistrovat mou organizaci (Register my organisation). Kliknutím na
tlačítko odešlete data a dokončete registraci.
• Zobrazí se potvrzovací zpráva a nově vytvořené ID organizace. ID
organizace tvoří 8 číslic, kterým předchází písmeno „E“.
• V horní části obrazovky si všimnete, že se status změnil z Koncept (Draft) na
Registrováno (Registered) a zobrazí se nově vytvořené ID organizace
(OID).

• Stav Registered (Registrováno) znamená, že odeslání bylo úspěšné.
Neznamená to však, že organizace je již certifikována Národní agenturou.

Povinné dokumenty
• Jakmile je organizace zaregistrována, můžete přidat dokumenty, které Národní
agentura potřebuje k certifikaci vaší organizace.
• Jedná se o:
Formulář právní subjektivity
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
Formulář finanční identifikace
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en
Při dokládání finanční kapacity u neveřejných institucí s grantem nad 60 000
EUR ještě nutno dodat výkaz zisků a ztrát za poslední účetně uzavřených rok a
rozvahu
Klikněte na tlačítko „Přidat dokument“ (Add document) a dokumenty
nahrajete

Aktualizujte údaje o organizace
• Údaje se ukládají pomocí tlačítka „Aktualizovat mou organizaci“
• Po uložení se zobrazí následující sdělení

• Po úspěšné aktualizaci bude každý soubor k dispozici ke stažení (modré
tlačítko)

Registrační portál EK - shrnutí
 po získání účtu EU Login (ECAS) kliknout na „Login“ - Systém se
přesměruje na bránu EU Login (ECAS)

 po uvedení přístupových údajů se vrátí zpět na Registrační portál EK
EU Login
(ECAS)

Přihlášení do
Registračního
portálu

EU Login
(ECAS)

Registrační
portál

 kliknout na „ORGANISATIONS“ -> „Register“ -> „REGISTER
ORGANISATION“
 registrací organizace provází „průvodce“
 po registraci organizace získá ID kód

 ID kód uvést do žádosti -> automatické vyplnění údajů o organizaci (ID kód
musí mít všichni – koordinátor i partneři!)

Pokud již zaregistrováni jste a chcete měnit údaje
• Na Registračním portálu vyhledejte Vaši organizaci přes tlačítko „My
organization“

• Přihlaste se opět přes Eulogin – nutné použít e-mailovou adresu,
přes kterou byla organizace zaregistrována

