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Dům zahraniční spolupráce (DZS) spravuje řadu vzdělávacích aktivit, ke kterým od letošního roku přibyl nový program Evropské unie nazvaný Erasmus+.
Novinka staví na zkušenostech svých předchůdců, Programu celoživotního
učení, programu Mládež v akci i dalších aktivit zaměřených na vzdělávání.
Ve zvláštním vydání Mozaiky vám chceme představit, co je nového a v čem je
Erasmus+ lepší. Seznámíme vás s jeho strukturou, termíny uzávěrek a odpovíme i na často kladené dotazy.
Podobně jako předchozí programy je také Erasmus+ určen nejen pro zájemce z členských zemí
Evropské unie, ale i pro občany dalších států, a to
včetně mimoevropských. Seznam zemí zapojených do nového vzdělávacího programu přitom
není uzavřený, přidat se mohou i další státy, jež
splní předem dané podmínky. V každé zapojené
zemi program spravuje takzvaná národní autorita,
v České republice připadá z pověření ministerstva
školství tato role Domu zahraniční spolupráce.

Nezaspěte ZAHÁJENÍ PROGRAMU ERASMUS+!
Dům zahraniční spolupráce pořádá 18. března v prostorách pražského kulturního centra NoD slavnostní zahájení nového programu Erasmus+. Dopolední program
od 10:30 bude určen oficiálnímu zahájení, od 14:00 se
pak budou moci zástupci škol i zájemci z řad veřejnosti
zapojit do řady workshopů. Ve večerních hodinách je
pro všechny účastníky připraven jazzový koncert Milana Svobody a Big Bandu Konzervatoře a VOŠ Jaroslava
Ježka. Kapacita akce je ale omezená, proto je nutné
se předem registrovat na webu www.dzs.cz, kde také
najdete podrobnější informace o programu slavnostního zahájení programu Erasmus+ v České republice.
Stejně jako dosavadní programy klade i Erasmus+ hlavní důraz na mobilitu, tedy cesty na
zkušenou do ciziny. Dvě třetiny ze všech peněz
určených pro program Erasmus+ půjdou právě na
zajištění zahraničních pobytů. Za studiem, odbornou přípravou, ale i prací nebo dobrovolnickou činností tak v období 2014 až 2020 vyjedou více než
čtyři miliony osob – ať už na pár dní nebo třeba
na celý rok.
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Erasmus+ patří mezi komunitární programy, které mají za úkol
zvyšovat konkurenceschopnost Evropy a podporují zaměstnanost. V „popisu práce“ má vzdělávání, jemu blízké programy
Horizon 2020 a COSME se pak zaměřují na oblast vědy a výzkumu, respektive na podnikání a inovace. Komunitární
programy mají přitom jiný charakter než například strukturální fondy, jejich cílem je naplňování evropských politik
a výsledky jejich činnosti mají mít celoevropský dopad.

Kdo může program Erasmus+ využít?
Odpověď na tuto otázku je jednoduchá. Všichni,
kdo se aktivně účastní vzdělávání. Tedy žáci, studenti i učitelé ze všech stupňů a druhů škol, ale
také další zájemci – ať už dobrovolníci, lidé, kteří
se věnují mládeži nebo zástupci amatérských sportovních organizací. Peníze z programu Erasmus+
mohou získat i projekty partnerství vzdělávacích
institucí, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních samospráv či nevládních organizací. Podpora bude směřovat také na modernizaci
vzdělávání a odborné přípravy nebo podporu inovací, podnikatelských schopností a zaměstnanosti.
Zcela novou možností, kterou Erasmus+ přináší, je
podpora sportovců, zejména těch, kteří působí na
místní úrovni.

aktuality ¦ zajímavosti

Kde najdete podrobné informace o programu Erasmus+?
Na webu:
www.dzs.cz – stránky Domu zahraniční spolupráce
www.naerasmusplus.cz – stránky české národní agentury programu Erasmus+
est.dzs.cz/search.php – příklady dobré praxe projektů a mobilit z dosavadních programů
ec.europa.eu/education – hlavní webová stránka Evropské komise
eacea.ec.europa.eu – výkonná agentura (EACEA) v Bruselu
Nejdůležitější dokumenty:
Průvodce programem Erasmus+ (Erasmus+ Programme Guide)
– detailní dokument, důležitý při vyplňování žádosti
Výzva pro předkládání návrhů (Erasmus+ Call for proposals)
– základní dokument s uzávěrkami pro jednotlivé akce programu Erasmus+

Erasmus+ bude ale pomáhat nejen těm, kdo se
přímo zapojí do některé z jeho aktivit. Podle zásady, že ze všech produktů zaplacených z veřejných
peněz by měla těžit zejména veřejnost, totiž budou volně přístupné všechny vzdělávací materiály,
vytvořené za podpory programu Erasmus+, a to
bez výjimky. Navíc v rámci programu nejsou rozdělovány jen granty, Erasmus+ totiž podporuje také
nejrůznější sítě a nástroje pro spolupráci. Mezi ty
nejznámější patří Eurydice, Eurodesk, eTwinning,
Euroguidance, Europass, NARIC, ECVET, SALTO
nebo HERE´s.
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CO najdete uvnitř
str. 2, 3 > ERASMUS+ vylepší vzdělávání
a podpoří zaměstnanost
– podrobnější představení programu

str. 4 > Uzávěrky
> Nejčastější otázky k programu Erasmus+
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Přichází Erasmus+ ,
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KA 1

ERASMUS+ vylepší vzdělávání
a podpoří zaměstnanost

predstavujeme

Nový evropský vzdělávací program Erasmus+,
který navazuje na své úspěšné předchůdce, si klade několik cílů. Mezi ty nejdůležitější patří rozvoj
klíčových kompetencí důležitých pro trh práce
i společenskou soudržnost. Program cílí i na zvyšování kvality, zavádění inovací
a mezinárodního rozměru u vzdělávání a odborné přípravy nebo práce s mládeží. Vedle toho se zaměřuje také na politiku a reformy, spolupráci se zeměmi
mimo EU, aktivní občanství či jazykové vzdělávání.
Erasmus+ se skládá ze tří klíčových akcí, které jsou rozděleny podle hlavní náplně činnosti.
Jednotlivé akce se pak dále člení podle sektorů
vzdělávání, na které jsou zaměřeny. Věnují se tedy
školnímu vzdělávání, odbornému vzdělávání a přípravě, mládeži, terciárnímu sektoru nebo vzdělávání dospělých.
Na podporu vzdělávání je v letech 2014 až 2020
v rámci programu Erasmus+ určeno 14,7 miliardy
eur. Jen v roce 2014 je pak na mobility (ať už
studentů, učitelů, vzdělavatelů dospělých, či mládeže a dobrovolníků), partnerství mezi vzdělávacími institucemi nebo mládežnickými organizacemi
a zaměstnavateli a v neposlední řadě na přípravu
nezbytných reforem vzdělávacích systémů připraveno 1,8 miliardy eur.

Struktura programu Erasmus+
Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobility jednotlivců
Klíčová akce 2 – Spolupráce na inovacích a výměny
osvědčených postupů
Klíčová akce 3 – Podpora reformy politiky
Jean Monnet
Sport
Nejvýznamnější termíny:
(shodné pro všechny sektory)
17. března 2014 – Klíčová akce 1
– mobility jednotlivců v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a mládeže
30. dubna 2014 – Klíčová akce 2
– strategická partnerství v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a mládeže
Ostatní termíny najdete na zadní straně v sekci uzávěrky
a ve Výzvě k předkládání návrhů (Call for proposals).

Program Erasmus+ mohou využívat organizace,
které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo sportu. Samotní jednotlivci
žádosti podávat nemohou, vždy se musí obrátit

na svou školu či organizaci, která se pak za ně
může o grant ucházet. Žádosti o financování projektů se podávají v každé zapojené zemi národní
autoritě, v ČR tedy Domu zahraniční spolupráce
(DZS), výjimkou jsou jen centralizované aktivity.
V jejich případě se žádost podává přímo u Výkonné agentury Evropské komise (EACEA). U každé
žádosti je důležité, aby kromě splnění formálních
náležitostí brala v úvahu také priority vyhlášené
Evropskou komisí. Proto je nutné si před jejím podáním přečíst podrobné informace, které obsahuje
dokument Erasmus+ Programme Guide (Průvodce
programem Erasmus+).
Co je Klíčová akce 1?
Klíčová akce 1 (KA1) nabízí granty na vzdělávací mobility jednotlivců, tedy zahraniční cesty za vzděláním nebo praxí studentů, mladých
lidí a pracovníků ve všech sektorech vzdělávání.
Tato akce je určena jak pro ty, kdo se ještě vzdělávají a chtějí načas vyjet do zahraničí (ať už do
školy nebo za neformálním vzděláváním či praxí),
tak pro lidi, kteří ve vzdělávacím sektoru pracují.
Druhá skupina může svou mobilitu cílit na profesní rozvoj a další vzdělávání nebo se účastnit
mezinárodních konferencí a seminářů, stínování
v partnerských institucích nebo se zaměřit na další
způsoby poznávání práce a výuky v cizině.
Kdo je cílovou skupinou KA1?
Učitelé mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, pedagogové působící ve vzdělávání dospělých, žáci a učitelé v odborném vzdělávání a přípravě, mládež, studenti, učitelé a další
zaměstnanci vysokých škol.
Maximální délka projektu může být dva roky.
V sektorech školního a odborného vzdělávání a v sektoru vzdělávání dospělých si může žadatel sám
zvolit délku projektu na jeden nebo dva roky. Mobility pracovníků mohou být ve všech sektorech
v rozsahu dvou dnů až dvou měsíců. Studenti
a mladí lidé se mohou mobilit v KA1 účastnit
pouze v sektorech odborného či vysokoškolského
vzdělávání a v sekci mládeže.
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Rozdělení Klíčové akce 1– Vzdělávací
mobility jednotlivců
> KA1 – školní vzdělávání
Granty je možné získat na mobilitu pracovníků
škol. Jsou zaměřené na profesní rozvoj prostřednictvím účasti na kurzech a dalším vzdělávání, stínování v partnerských školách i dalších institucích,
případně formou výuky v zahraniční partnerské
škole.
> KA1 – odborné vzdělávání a příprava
V této sekci lze získat grant na mobilitu žáků
a absolventů v odborném vzdělávání a přípravě
(na stáž trvající od dvou týdnů do 12 měsíců)
nebo na mobilitu pracovníků v odborném vzdělávání (ti mohou realizovat praktickou stáž, stínování, výukový pobyt nebo mít praxi ve výuce).
> KA1 – mládež
Sekce podporuje výměny mládeže, jež mohou
trvat od pěti do 21 dní, nebo evropskou dobrovolnou službu (EDS), která může být dlouhá dva
až 12 měsíců. V případě EDS, které se účastní jednotlivec nebo nejvýše 30 dobrovolníků, se podává
žádost na národní úrovni, pro více než 30 dobrovolníků pak přijímá žádosti evropská agentura EACEA. Finanční podporu na vzdělávání a vytváření
sítí mohou získat také pracovníci s mládeží.
> KA1 – vysokoškolské vzdělávání
Studenti mohou v této sekci získat granty na
studijní pobyt od tří do 12 měsíců v každém cyklu
studia, případně na stáže trvající od dvou do 12
měsíců. Finanční podporu pro výjezd na výukový
program nebo školení mohou získat i vysokoškolští
učitelé a další osoby působící na VŠ.
Do této sekce patří tři druhy aktivit:
Credit mobility – kreditová mobilita, zahrnující zahraniční stáže; studijní pobyty jsou možné
v partnerských zemích, a to oběma směry
Degree mobility – kvalitní společné magisterské
kurzy, které nabízejí univerzity z Evropy a v některých případech i z partnerských zemí, jež mají za
cíl přilákat ty nejlepší studenty z celého světa
Student loan guarantee – záruky za půjčky na
financování studia v jiné evropské zemi, určené pro
studenty magisterských programů
> KA1 – vzdělávání dospělých
Pracovníci ve vzdělávání dospělých se mohou
zúčastnit praktické stáže, sdílení zkušeností (stínování), výukového pobytu nebo praxe ve výuce.

predstavujeme Erasmus+
Účastníkem může být osoba, která má s vysílající
institucí sjednaný jakýkoliv druh kontraktu – ať už
pracovní smlouvu, dohodu nebo smlouvu o dobrovolnictví. Žádost může být podána jedinou organizací nebo konsorciem, do kterého jsou zapojeny
minimálně tři instituce.
Co je Klíčová akce 2?
Klíčová akce 2 (KA2) se zaměřuje na spolupráci
institucí a podporuje zejména strategická partnerství, ze kterých vznikají projekty, jejichž žádosti administruje DZS. Žádat lze samozřejmě i o granty na
širší typ partnerství, v takovém případě ale přímo
u evropské agentury EACEA.
Podpora z KA2 může být čerpána na spolupráci
alespoň tří (někdy dvou) institucí ze tří (někdy dvou)
různých zemí – ať už se jedná o partnerství škol,
obcí, krajů jako zřizovatelů škol, organizací zaměřených na vzdělávání dospělých, nevládních organizací
nebo neformálních skupin mladých lidí. Cílem projektů partnerství je sdílení nápadů a zkušeností, výměna
příkladů dobré praxe a vzájemná inspirace, účastníci
díky projektům také získají zahraniční zkušenosti.

Projekty v rámci KA2 mohou trvat dva nebo tři roky
(u sektoru Mládež šest měsíců až dva roky).
V rámci KA2 vznikají společné vzdělávací programy (mohou zahrnovat i mobility jednotlivců), projekty usnadňující žákům a studentům
přístup ke studiu a praxi v zahraničí, možná je
také spolupráce napříč sektory vzdělávání nebo
zapojení firem. Důležitou součástí KA2 je i spolupráce prostřednictvím internetu, tedy například eTwinning.
Kdo je cílovou skupinou KA2?
Mateřské, základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy, vedle nich také instituce odborného vzdělávání a přípravy, organizace pracující s mládeží nebo
instituce působící v oblasti vzdělávání dospělých.

Rozdělení Klíčové akce 2 – Spolupráce na
inovacích a výměna osvědčených postupů
> KA2 – školní vzdělávání
Podporována jsou strategická partnerství, jejichž
cílem je vytvářet a zavádět inovativní metody a nástroje, sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe
nebo se podílet na společných výzkumech a analýzách. Stranou nezůstávají ani mobility, které ale
musejí sloužit cílům partnerství – tedy projektová
setkání, workshopy, semináře, návštěvy a výměnné
pobyty učitelů a žáků, dlouhodobé výukové pobyty
učitelů v partnerských institucích nebo dlouhodobé studijní mobility žáků.
Novinky se dotknou internetové platformy
eTwinning, která se má stát hlavním nástrojem
pro hledání partnerských škol, mateřských, základní i středních. eTwinning také poskytne lepší
platformu pro spolupráci mezi školami, podporující
všechny formy spolupráce a mobilit, nabídne další
možnosti pro zapojení nových aktérů (obecních
a krajských úřadů, vzdělavatelů učitelů či studentů
učitelství) a výrazně rozšíří příležitostí pro vzdělávání učitelů.

> KA2 – odborné vzdělávání a příprava
V rámci strategických partnerství je podporována
spolupráce mezi poskytovateli odborného vzdělávání, do které se zapojí i další zainteresované strany
– podniky, regionální autority či zástupci neziskového sektoru. Spolupráce navíc může probíhat napříč
sektory formálního i neformálního vzdělávání. I zde
mohou být součástí partnerství různé typy mobilit.
U evropské agentury EACEA je možné získat
grant také na takzvané Aliance odvětvových dovedností a Znalostní aliance. Jedná se o vzdělávací programy odpovídající potřebám trhu práce
a vzdělávajících se lidí, projekty podporující učení
založené na práci (Work Based Learning) a projekty cílené na celoevropské uznávání kvalifikace.
> KA2 – mládež
Podporována jsou strategická partnerství, jejichž
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cílem je výměna zkušeností mezi organizacemi,
zavádění inovativních metod a spolupráce na regionální úrovni. Tato sekce zahrnuje také uznávání
kompetencí získaných neformálním vzděláváním
(Europass, Youthpass) a nadnárodní iniciativy. Další
ze součástí je podpora rozvoje organizací pracujících
s mládeží, kterou má na starosti agentura EACEA.
> KA2 – vysokoškolské vzdělávání
Do této sekce patří nejen financování strategických partnerství mezi univerzitami, ale také podpora znalostních aliancí (tedy partnerství mezi vysokými školami a podniky), budování kapacit díky
spolupráci mezi univerzitami z EU a zemí Evropské
sousedské politiky (ENP) nebo granty na mobility
a budování kapacit díky partnerství mezi univerzitami v EU a Asii, Latinské Americe a Africe. Žádosti o znalostní aliance a budování kapacit přijímá
agentura EACEA.
> KA2 – vzdělávání dospělých
Žádat lze o grant určený na strategická partnerství zaměřená na spolupráci mezi poskytovateli
vzdělávání dospělých či spolupráci napříč sektory
formálního a neformálního vzdělávání. Podporu
mohou získat také projekty, které chtějí vytvářet,
testovat či zavádět inovativní metody a šířit příkla-

dy dobré praxe, stejně jako projekty podporující
celoevropské uznávání dovedností a kompetencí.
Co je Klíčová akce 3?
Klíčová akce 3 (KA3) se zaměřuje na podporu reformy politiky, přičemž pro každý sektor
jsou stanoveny zvláštní nástroje, zapojí se do ní
zejména národní a regionální autority. Lze požádat o grant na Strukturovaný dialog: setkávání
mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže. Podpory se dočkají aktivity, jež prosazují otevřenost a dostupnost vzdělávání v Evropě nebo mezinárodní sítě
a nástroje jako například ECVET (Evropský systém
kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu). Akce
se zaměří také na spolupráci vzdělávacího sektoru s dalšími oblastmi a na šíření výsledků všech
projektů a aktivit, vytvořených v rámci programu
red
Erasmus+.
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>Jak se Erasmus+ liší
od stávajících programů?

Podrobné informace najdete na
www.eurodesk.eu a www.dzs.cz

Nový program je ambicióznější a má strategičtější povahu, chce rozvíjet součinnost mezi různými
oblastmi vzdělávání a světem práce. Chce také zjednodušit formality. Erasmus+ nabízí i řadu novinek,
například záruky za půjčky na studium v zahraničí,
klade větší důraz na spolupráci mezi školami všech
stupňů a zaměření i podniky.

14. března

>Na co se Erasmus+ zaměří ve sportu?

Letošní uzávěrky
programu ERASMUS+

Akce v oblasti sportu – neziskové evropské sportovní akce

17. března

Klíčová akce 1 – všechny mobility jednotlivců
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

26. března

Jean Monnet
– katedry, moduly, centra excelence, podpora
pro instituce a sdružení, sítě, projekty

27. března

Klíčová akce 1 – sdílené magisterské studium

3. dubna

>Jaké změny čekají studenty?
Erasmus+ například výrazněji podpoří ty, kdo si
chtějí před odjezdem do zahraničí zlepšit jazykové
znalosti. Větší důraz bude klást na možnosti vzdělávání na dálku. Stipendia lépe zohlední konkrétní
potřeby a poskytnou vyšší podporu znevýhodněným studentům. Záruky na půjčky dají více šancí
studentům z chudších poměrů.

>Změní se nějak výše studentských
grantů?

Klíčová akce 1
– rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby
Klíčová akce 2
– znalostní aliance, aliance odvětvových dovedností
Klíčová akce 2
– budování kapacit v oblasti mládeže

30. dubna

Klíčová akce 1
– mobilita jednotlivců pouze v oblasti mládeže
Klíčová akce 2 – všechna strategická partnerství
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
Klíčová akce 3
– setkávání mladých lidí s politickými činiteli za
účelem jednání o problematice mládeže

15. května

Akce v oblasti sportu
– partnerství pro spolupráci v oblasti sportu
Akce v oblasti sportu
– neziskové evropské sportovní akce

2. září

Klíčová akce 2 – budování kapacit v oblasti mládeže

1. října

Klíčová akce 1
– mobilita jednotlivců pouze v oblasti mládeže
Klíčová akce 2
– strategická partnerství pouze v oblasti mládeže
Klíčová akce 3
– setkávání mladých lidí s politickými činiteli za
účelem jednání o problematice mládeže
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace
(sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vedle boje proti negativním jevům, jako jsou
ovlivňování výsledků zápasů nebo doping, se zaměří i na podporu amatérských organizací, které
pomáhají sociálnímu začleňování.

Výše grantu bude záviset na cílové zemi, zároveň se ale bere v úvahu i životní úroveň země,
z níž student pochází. V jednom státě tak například studenti z chudších zemí budou dostávat vyšší stipendium, než jejich kolegové ze zemí bohatších. Zvýhodnění se dočkají také studenti z rodin
s nízkými příjmy.

> Budou moci programu Erasmus+
využít i studenti, kteří už dřív dostali
jiný grant?
Ano, v každém studijním cyklu smí uchazeč strávit v zahraničí až 12 měsíců, které mohou být rozděleny na více jednotlivých pobytů. Podpora mobilit
je totiž hlavním cílem programu Erasmus+. Do roku
2020 by měla alespoň pětina absolventů vysokých
škol v EU strávit alespoň část studia v zahraničí,
u účastníků odborného vzdělávání je cílem zajistit
studijní pobyt v cizině šesti procentům absolventů.

>Proč chce EU změnit přístup ke
vzdělávání a odborné přípravě?

?

podle zásady, že ze všech produktů zaplacených
z veřejných peněz by měla těžit veřejnost.

>Které země se mohou účastnit programu Erasmus+?
Všech 28 členských států EU a kandidátské
země. Zapojí se i vybrané země Evropské zóny volného obchodu (EFTA), cesta je otevřena také pro
státy, které se na zahájení přístupových rozhovorů
do EU teprve chystají, a další partnerské země.
U každé aktivity je specifikováno, které státy se jí
mohou účastnit.

Na co se ptáte na seminářích
>Končí u nás projekty z dosavadních
programů LLP, můžeme se zapojit do
Erasmu+?
Ano, pro organizace a jejich pracovníky, zapojené v předcházejících programech, neexistuje žádné
omezení. Vysokoškolské instituce se však mohou
do programu Erasmus+ zapojit pouze za předpokladu, že obdržely Erasmus Charter for Higher
Education. Vysokoškolští studenti, kteří vyjeli na
studijní pobyt nebo stáž na 12 měsíců v rámci jednoho stupně studia, se již stejné aktivity v rámci
téhož stupně zúčastnit nemohou.

>Kdo podává žádost o grant? Vedení
organizace, ředitel nebo kdokoliv?
Předkladatelem žádosti je vždy právnická osoba.
Je pouze na rozhodnutí organizace, kdo konkrétně
žádost tvoří, vedení se ale na její přípravě vždy podílí.

>Má smysl využít zprostředkovatelů,
kteří nabízejí pomoc se žádostí?
Žádosti o všechny typy grantů jsou tak jednoduché, aby je každá – i malá a nezkušená – instituce
mohla správně vyplnit sama.

>Je nutné se před podáním žádosti
někde registrovat?
Registrace je jedním z kroků, které je nutné udělat
při vyplňování první elektronické žádosti. Podání každí další žádosti je pak díky tomu jednodušší.

>Můžeme znát kritéria, na jejichž základě bude žádost hodnocena?
Obecně jsou kritéria vyjmenována v dokumentu
Výzva a podrobněji pak v Průvodci programem, kde
jsou detaily o kritériích pro každou aktivitu.

Od vytvoření stávajících programů se svět podstatně změnil, EU se navíc stále zotavuje z hospodářské krize. Roste počet mladých lidí bez práce,
na druhou stranu ale firmy jen těžko hledají kvalifikované zaměstnance.

>Co jsou to projekty Znalostní aliance, Aliance odvětvových dovedností
a Budování kapacit?

Všechny materiály vytvořené za podpory programu Erasmus+ budou nyní volně dostupné všem

Jedná se o centralizované projekty, určené pro vybrané sektory. Žádosti přijímá přímo Výkonná agentura Evropské komise EACEA, která na svých stránkách specifikuje podmínky zapojení.
red

>Co znamená nový požadavek na otevřený přístup?

Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 221 850 100, E-mail: info@dzs.cz, www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz,
www.eurodesk.cz. Redakční rada: Martina Janská a Adéla Přibylová (Eurodesk) a Jitka Valchářová (DZS), grafický návrh: Yvone Baalbaki,
ilustrace: Michaela Kukovičová, tisk: ASTRON studio CZ, a.s. www.astron.cz, vychází s podporou MŠMT ČR a Evropské komise,
odebírání bulletinu si můžete u nás bezplatně objednat, e-mailem na: redakce@mladezvakci.cz
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